
Hvordan kan vi finne 
glede og lykke?

Eldste Bednar forklarer 
kildene til glede, side 18

Ni strategier som anvendes av 
lykkelige mennesker,  

side 24

Ta imot disse fire gavene  
fra Frelseren,  

side 6

Hvordan vi alle kan inspirere 
og oppmuntre barn og 

ungdom, side 36
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Thailand
Her er noen fakta om Kirken i Thailand:

Tempel under opp-
føring i Bangkok

Medlemmer av Kirken

Forsamlinger

Misjon

Språk og dialekter 
som snakkes i 
Thailand

Bokstaver i Bang-
koks offisielle navn 
når det skrives på 
thailandsk

74

168
Den første misjonæren ble sendt 
til Thailand (kjent som Siam på den 
tiden).

1854

Thailand distrikt ble organisert. Presi-
dent Gordon B. Hinckley innviet landet 
for misjonærarbeid. Første innfødte 
konvertitt ble døpt.

1966

Bangkok stav ble opprettet.1995

President Russell M. Nelson besøkte 
Bangkok2018

1

1

41
22 100

Spadestikkseremonien for Bangkok 
Thailand tempel 16. januar.2019
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Hvordan kan vi finne 
glede og lykke?
For meg og mange andre er det iblant ekstra innviklet å føle glede eller lykke – selv om vi har valgt å leve 

rettferdig. Jeg har noen ganger tenkt: “Hvorfor er det så vanskelig for meg å føle glede når jeg har valgt å holde 
budene?”

Mange faktorer kan forstyrre vår følelse av lykke eller velvære, for eksempel å miste jobben, å miste en av våre 
nærmeste eller svekket fysisk og/eller psykisk helse. Likevel har jeg den tro at uansett hvilken dal man stamper 
igjennom, er det bedre tider i vente! I min artikkel “Jakten på lykke” på side 24 deler jeg evangeliets perspektiv 
sammen med vitenskapelig forskning, om det å finne lykken, særlig når 
den føles uoppnåelig.

Eldste David A. Bednars artikkel på side 18, “Jesus Kristus: Kilden til 
varig glede”, lærer oss om sann og varig glede. Artikkelen hans er full 
av innsikt fra Skriftene og profetiske uttalelser og viktige instruksjoner 
som er avgjørende for vår evige velferd, så vel som for å finne glede i 
jordelivet.

“Adam falt for at mennesket kunne bli til,” lyder skriftstedet, “og 
mennesket er til for å kunne ha glede” (2 Nephi 2:25). Etter de mørkeste 
netter vender alltid lyset tilbake om morgenen.

David Dickson
Kirkens tidsskrifter

Hva juleevange-
liet lærer oss om 
omsorgstjeneste

12

Omsorgstjeneste 
for barn og  
ungdom
Brittany Beattie

36

Jesus Kristus: Kilden til 
varig glede
Eldste David A. Bednar

18

Fire gaver fra  
Frelseren
President Russell M. 
Nelson

6
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5 Lykkens mange ansikter
Hva skaper et lykkelig liv?

6 Fire gaver fra Frelseren
Av president Russell M. Nelson
Å motta gavene som Jesus Kristus tilbyr, vil hjelpe oss å bli mer lik ham.

8 Musikk: Hvor kom Han fra?
Av William C. Dix

12 Prinsipper for omsorgstjeneste: 
 Hva juleevangeliet lærer oss om omsorgstjeneste

Se hvordan du kan følge deres eksempel som elsket Frelseren da han ble 
født.

16 Eksempler på tro: 
 Fatu Gamanga – Øst-provinsen i Sierra Leone

Fatu har brukt Kirkens lese- og selvhjulpenhetsprogrammer til å forandre 
livet sitt. Vitnesbyrdet hennes gir henne selvtillit.

18 Jesus Kristus: Kilden til varig glede
Eldste David A. Bednar
Hva er glede, og hvordan kan vi oppnå den?

24 Jakten på lykke
Av David Dickson
Ni strategier for å hjelpe deg å leve et lykkeligere liv, også i tider med 
prøvelser.

32 Sagt av siste dagers hellige
Kjærlighet reparerer det ødelagte. Hun ga sin mor en evig gave. Ensomhet 
viker for takknemlighet. Tjeneste helbreder hennes hjerte.

36 Omsorgstjeneste for barn og ungdom
Av Brittany Beattie
Slik kan du støtte og oppmuntre ungdommene og barna rundt deg til å  
oppfylle sitt potensial.

40 Undervisning av tenåringer og yngre barn:
 Hvordan navigere gjennom overganger

Her er syv ting du kan gjøre for å hjelpe dine barn gjennom viktige  
overganger i livet.

Unge voksne

42 
Alle har følt seg ensomme, 
men Gud kan gi oss styrke 
til å fortsette. I denne delen 
forteller unge 
voksne hvordan 
de takler ensom-
het, blant annet 
om hvordan 
man kan få nye 
venner.

Ungdom

51 
Brødre utvikler seg sammen i 
prestedømmet. Ungdom fra hele 
verden forteller hvordan de feirer 
jul. Herren forventer 
kjærlighet, ikke spotting. 
Et stevnemøte med en hittil 
ukjent fører en ung mann 
til evangeliet. Hvordan 
ta avgjørelsen om å 
dra på misjon.

Barn

Vennen 
Utforsk stedene der Jesus 
gikk. Les om medlemmer av 
Kirken i Colombia. La oss feire 
Jesu fødsel,  
verdens lys.

Omslagssiden
Illustrasjon:  
Chiara Riva

Kjapp lesning

Deler

Innhold
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Send dine spørsmål og tilbakemeldinger til  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.
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liahona.ChurchofJesusChrist.org eller per post til:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

Liahona i  digitalt  format

FINN MER
I Gospel Library-appen og på liahona.Churchof 
JesusChrist.org kan du:

• Finne nyeste nummer.

• Finne innhold som bare er tilgjengelig digitalt.
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• Forbedre ditt studium med digitale verktøy.
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liahona.ChurchofJesusChrist.org Gospel Library-appen

5 tips for å nyte julen når du er 
langt hjemmefra
Av Alexandra Palmer
Slik kan du føle deg hjemme når du er 
langt hjemmefra.

Medlemmer forteller om velsig-
nelser ved Kom, følg med meg
Av Chakell Wardleigh
Les hvordan studium av Det nye 
testamente har påvirket medlemmers 
liv i år!

Åndelig hypoksi og betydningen av 
gode venner
Av Bella Harvey
En ung voksen fra Australia deler innsikt 
om verdien av vennskap.

facebook.com/liahona
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“Lykke er hensikten 
og formålet med vår 
eksistens. ‘Mennesket er til 
for å kunne ha glede’ 
[2 Nephi 2:25]. Dyd, 
rettskaffenhet, trofast-
het, hellighet og å holde 
Guds bud fører til et 
lykkelig liv.”
President David O. McKay, 
Pathways to Happiness (1964).

“I afrikanske landsbyer spør 

man ‘HVORDAN HAR 
VI DET?’ når man møter 
noen. Denne forståel-
sen innebærer at andres 
prestasjoner eller lykke på 
en svært reell måte er vår 
egen.”
Desmond Tutu, erkebiskop eme-
ritus av Cape Town i Syd- Afrika, i 
14th Dalai Lama, Desmond Tutu, 
The Book of Joy: Lasting Happiness 
in a Changing World (2016).

“Hvis du vil at andre skal 
være lykkelige, vis medli-
denhet, og hvis du vil at 
du selv skal være 
lykkelig, vis 
medlidenhet.”
Dalai Lama, i Dalai Lama og 
Howard C. Cutler, The Art of Happi-
ness: A Handbook for Living (2009).

“UTEN GODE TANKER FINNES 
DET INGEN FRED, og uten fred finnes 

det ingen lykke.”
Mahatma Gandhi, The Selected Works of Mahatma Gandhi: 
The Voice of Truth (1968).

H er er noen 
tanker 
om hva 
som gir 

et lykkelig liv. På side 24 ser 
vi nærmere på dette temaet, 
blant annet ni strategier for  
å bli lykkeligere.

“Det er ikke lykke som gjør 
oss takknemlige. Det er 
takknemlighet 
som gjør oss 
lykkelige.”
David Steindl- Rast, katolsk 
benediktinermunk, “Want to Be 
Happy? Be Grateful”, TEDGlobal 
2013 (video), juni 2013, ted.com.
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Av president  
Russell M. Nelson

Fire gaver  
FRA FRELSEREN

Mine kjære brødre og søstre, hvilken vidunderlig tid 
på året dette er! La oss sammen overveie de velsig
nelser vi får når vi fokuserer på Herren Jesu Kristi 

liv, misjon, lære og forsoning.
I denne høytiden innbyr jeg deg til å overveie dine egne 

ønsker. Ønsker du virkelig å bli stadig mer lik Jesus Kristus? 
Ønsker du virkelig å bo sammen med vår himmelske Fader 
og din familie for evig og leve slik som han lever? Hvis du 
gjør det, vil du ønske å ta imot mange gaver som Herren til
byr for å hjelpe deg i din jordiske prøvestand. La oss fokusere 
på fire av de gaver Jesus Kristus ga til alle som er villige til å ta 
imot dem (se Lære og pakter 88:33).

For det første ga han deg og meg en ubegrenset 
evne til å elske. Dette innbefatter evnen til å være glad i dem 
det er vanskelig å være glad i, og dem som ikke bare ikke er 
glad i deg, men som for tiden forfølger og ondskapsfullt 
utnytter deg (se Matteus 5:44–45).

Med Frelserens hjelp kan vi lære å elske slik han elsket. 
Det kan kreve en forandring i hjertet – nesten helt sikkert en 
oppmykning av hjertet – når vi blir undervist av Frelseren om 
hvordan vi virkelig skal ta vare på hverandre. Mine kjære brø
dre og søstre, vi kan i sannhet yte tjeneste på Herrens måte 
når vi tar imot gaven kjærlighet.

En annen gave Frelseren tilbyr deg, er evnen til å tilgi. 
Gjennom hans uendelige forsoning kan du tilgi dem som 
har såret deg og som kanskje aldri innrømmer skyld for sine 
grusomheter mot deg. Frelseren vil gi deg evnen til å tilgi 
alle som har mishandlet deg på noen måte.
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En tredje gave fra Frelseren er omvendelse. Herren inn
byr oss til å forandre vårt sinn, vår kunnskap, vår ånd, til og 
med vårt åndedrett. Når vi omvender oss for eksempel, ånder 
vi med takknemlighet til Gud, som gir oss ånde fra dag til  
dag (se Mosiah 2:21). Og vi ønsker å bruke dette åndedrettet 
til å tjene ham og hans barn. Omvendelse er en strålende 
gave. Det er en prosess vi aldri skulle frykte. Det er en gave  
vi kan motta med glede og bruke – til og med omfavne –  
daglig mens vi søker å bli mer lik vår Frelser.

En fjerde gave fra Frelseren er faktisk et løfte – et løfte 
om evig liv. Alle vil få oppstandelse og oppleve udødelighet. 
Men evig liv er så mye mer enn en betegnelse på tid. Evig 
liv er den slags liv som vår himmelske Fader og hans elskede 
Sønn lever. Når Faderen tilbyr oss evig liv, sier han ganske 
enkelt: “Hvis du velger å følge min Sønn – hvis ditt ønske vir-
kelig er å bli mer lik ham – da kan du til slutt leve slik vi lever 
og presidere over verdener og kongeriker slik vi gjør.”

Disse fire enestående gavene vil gi oss stadig større glede 
når vi tar imot dem. De ble gjort mulige fordi Jehova velvillig 
steg ned fra sin himmelske trone for å komme til jorden som 
Jesusbarnet. Han ble født av en udødelig Far og en dødelig 
mor. Han ble født i Betlehem under de enkleste omstendighe
ter. Jesus Kristus er Guds uforlignelige gave – Faderens gave 
til alle sine barn (se Johannes 3:16).

Med våre tanker og følelser så fokusert på verdens Frelser, 
hva må vi da gjøre for å ta imot disse gavene som Jesus Kris
tus så villig gir oss? Hva er nøkkelen til å elske slik han elsket, 
tilgi slik han tilga, omvende oss for å bli mer lik ham og til 
slutt bo med ham og vår himmelske Fader?

Nøkkelen er å inngå og holde hellige pakter. Vi velger å 
etterleve pakter, ha fremgang og holde oss på Herrens pakts 
sti. Det er ingen vanskelig sti. Det er den stien som fører til 
sann lykke i dette liv og evig liv i den kommende verden.

Mine kjære brødre og søstre, mine dypeste ønsker for alle 
vår himmelske Faders barn er at de skal få mulighet til å høre 
Jesu Kristi evangelium og gi akt på hans læresetninger. Og jeg 
ønsker at vi må ha tro på og ta imot den kjærlighet Frelseren 
har til hver enkelt av oss. Hans uendelige og fullkomne kjær
lighet fikk ham til å sone for dere og meg. Denne gaven – hans 
forsoning – gjør det slik at alle hans andre gaver kan bli våre. ◼
Fra Det første presidentskaps juleandakt 2018.
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HVOR KOM HAN FRA?
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Hvor kom Han fra?
Engelsk folkevise

Arrangert av Sally DeFord

© 1991 av Sally DeFord. All rights reserved.
Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Denne notis må komme med på alle kopier.

Duett eller todelt kor
Tekst: William C. Dix
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“Dette er høytiden alle har kjær. Syng en sang, nok en gang! Julen er her. Om Jesu 
fødsel forteller vi nå, om denne natt da i stallen han lå” (“Jesu fødsel”, Barnas 
sangbok, 32).

J ulen er en herlig tid da sauer, hyrder, krybber og stjerner plutselig får 
ny mening. De blir viktige aktører i gjenfortellingen av en av de viktig
ste begivenhetene i menneskehetens historie: Jesu Kristi fødsel. Mange 

familier har en julekrybbe i hjemmet sitt. Andre legger vekt på å lese historien 
om hans fødsel eller å delta på et festspill. Som alle historiene om Kristus, 
er historien om hans fødsel full av lærdommer om hvordan vi kan utføre 
omsorgstjeneste for andre, om å dele hans lys for å lyse opp verden. “Juleevan
geliet er en historie om kjærlighet,” sa president Henry B. Eyring, annenrådgi
ver i Det første presidentskap.

“I historiene om Kristi fødsel kan vi se og føle hvem han var og hvem han 
er. Dette letter vår byrde på veien. Og det vil få oss til å glemme oss selv og 
lette andres byrder.” 1

“Det [var ikke] rom for dem i herberget” (Lukas 2:7)
Vertshusholderen gjorde ikke plass til Frelseren, men vi behøver ikke å 

gjøre den samme feilen! Vi kan gjøre plass til Frelseren i vårt hjerte ved å 
gjøre plass til våre brødre og søstre ved våre bord, i våre hjem og i våre tradi
sjoner. Mange familietradisjoner gjøres finere og enda mer uforglemmelige 
ved å inkludere andre mennesker. Daiana og familien hennes har tradisjon for 

Prinsipper for  
omsorgstjeneste

Hva juleevangeliet  
lærer oss om 
omsorgstjeneste
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å invitere noen til å tilbringe julen sammen med 
dem. I desember hvert år snakker de sammen og 
finner ut hvem de ønsker å invitere.2 Kanskje din 
familie kan starte en lignende tradisjon. Kanskje 
en du utfører omsorgstjeneste for, har lyst til å 
bli med familien din og synge favorittjulesanger 
sammen. Du kan også gjøre plass ved julemidda
gen til en som ikke har familie i området.

Hvilken bedre måte å feire Frelseren på enn å 
følge hans eksempel på å inkludere andre? Husk 
at han innbyr “alle til å komme til ham og ta del i 
hans godhet. Og han viser ingen bort som kom
mer til ham, hverken sort eller hvit, trell eller fri, 
mann eller kvinne. Og han husker hedningene, 
og alle er like for Gud, både jøde og hedning” 
(2 Nephi 26:33). Gjør plass, og inkluder andre.

“Det var noen hyrder der på stedet som 
var ute på marken og holdt nattevakt over 
sin hjord” (Lukas 2:8)

Det virker passende at hyrder skulle være 
blant de første til å ønske den nyfødte Frelseren 
velkommen. Oldtidens profeter omtalte Jesus 
Kristus som “Israels hyrde” (Salmene 80:2) og 
“hyrde over hele jorden” (1 Nephi 13:41). Og 
Kristus selv sa: “Jeg er den gode hyrde. Jeg 
kjenner mine [får]” ( Johannes 10:14). Å kjenne 
våre får og holde nattevakt er en viktig del av 
det å være hyrde og utføre omsorgstjeneste på 
Frelserens måte.

Med de funklende lysene og flotte dekora
sjonene er det mye å se på i julen. Men kanskje 
det aller vakreste med denne tiden er å finne når 
vi husker å vende vårt fokus til dem vi utfører 
omsorgstjeneste for og holder vakt over våre 
egne flokker. Å holde vakt kan være å legge 
merke til en annens favorittgodbit eller å spørre 
om en annens planer i julen. Vi holder vakt når 
vi ser og dekker andres behov – både de tydelige 
og de ikke fullt så tydelige.JE
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Da Cheryl plutselig mistet sin mann Mick, ble hun helt knust. Da hen
nes første jul uten ham nærmet seg, ble hun stadig mer ensom. Heldigvis 
var hennes omsorgssøster Shauna der. Shauna og hennes mann Jim invi
terte Cheryl med på flere juleutflukter. De la merke til Cheryls slitte jakke, 
og bestemte seg for å gjøre noe med det. Noen dager før jul ga Shauna og 
Jim Cheryl en julegave, en nydelig ny jakke. De var oppmerksom på Che
ryls fysiske behov for en varm jakke, men også på hennes følelsesmessige 
behov for trøst og selskap. De dekket disse behovene så godt de kunne og 
satte et vakkert eksempel på hvordan vi også kan våke over våre flokker.3

“Da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem” 
(Lukas 2:15)

“La oss nå gå” er en entusiastisk oppfordring! Hyrdene antok ikke at ven
nene ville være for slitne til å gjennomføre turen. De dro ikke alene til Betle
hem i stillhet. De vendte seg frydefullt til hverandre og sa: “La oss nå gå!”

Selv om vi kanskje ikke er i stand til å invitere våre venner til å komme 
og se den nyfødte Frelseren, kan vi invitere dem til å føle julens ånd (eller 
Kristi ånd) ved å utføre tjeneste sammen med oss. “Vi kan styrke julens ånd 
ved å strekke oss ut med gavmild hånd til menneskene rundt oss og gi av 
oss selv,” sa Bonnie L. Oscarson, tidligere Unge kvinners generalpresident.4 
Tenk deg at du holder et stearinlys. Andre kan helt klart se og ha nytte av 
lyset fra stearinlyset ditt, men forestill deg varmen de kan føle hvis du bru
ker stearinlyset til å tenne deres stearinlys og lar dem holde det selv.

Kristus selv sa at de som følger ham, vil ha livets lys (se Johannes 8:12). 
Å utføre tjeneste slik han gjorde, er én måte å følge ham på og nyte det 
lovede lyset. Så del lyset ved å invitere andre til å utføre tjeneste sammen 
med deg! Hvordan kan du og de du utfører tjeneste for, utføre tjeneste 
sammen? Sammen kan dere tilberede favorittmaten deres eller overraske 
noen med en liten gave eller et brev. Sammen kan dere begge føle det lys 
som kommer av å følge Kristi eksempel på tjeneste.
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“[De fortalte] om det ord som var talt til dem om dette barn” 
(Lukas 2:17)

Det er lett å forestille seg hyrdenes glede og begeistring da de delte 
den fantastiske nyheten om Kristi fødsel med så mange de kunne. Som 
kunngjort av engler, hadde Messias kommet som profetert! Han var her! 
Å dele den gode nyheten om Frelseren er faktisk et stort tema i juleevan
geliet. Englene sang. Stjernen viste veien. Og hyrdene fortalte om det.

Vi kan føye vår røst til juleevangeliet ved å dele den gode nyheten og 
bære vitnesbyrd om Frelseren. “Når du har privilegiet å representere 
Frelseren i din omsorgstjeneste, spør deg selv: ‘Hvordan kan jeg dele 
evangeliets lys med denne enkeltpersonen eller familien?’” sa søster 
Jean B. Bingham, Hjelpeforeningens generalpresident. “Hva inspirerer 
Ånden meg til å gjøre?” 5

Her er noen forslag å overveie når du prøver å finne ut hvordan du 
kan bære vitnesbyrd om Frelseren og hans evangelium:

•  Finn et skriftsted som fanger dine følelser for Frelseren eller uttryk
ker hvorfor du er takknemlig til ham. Del det med dem du utfører 
omsorgstjeneste for.

•  Send en SMS eller melding på sosiale medier med en julevideo. Det 
er noen fantastiske videoer på ChurchofJesusChrist .org!

•  Fortell en venn om et spesielt minne eller en tradisjon som minner 
deg om Kristus.

Ha tro på at Den hellige ånd vil bære vitnesbyrd om sannheten av ditt 
vitnesbyrd, akkurat slik han bar vitnesbyrd for Simeon og Anna om at 
Jesusbarnet var Frelseren (se Lukas 2:26, 38).

“For virkelig å hedre [Jesu Kristi] komme til verden, må vi gjøre som 
han gjorde og strekke oss ut i medlidenhet og barmhjertighet til våre 
medmennesker,” sa eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum. 
“Dette kan vi gjøre daglig, ved ord og gjerning. La dette bli vår juletra
disjon, uansett hvor vi er – å være litt snillere, mer tilgivende og mindre 
dømmende, mer takknemlige og mer rundhåndede med hensyn til å gi 
av vår overflod til de trengende.” 6 ◼
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NOTER
 1. Henry B. Eyring, “Julehistorier” (Det første presidentskaps 

juleandakt, 6. des. 2009), broadcasts .ChurchofJesusChrist 
.org.

 2. Se Daiana Melina Albornoz Díaz, “Innby en annen til din 
julefeiring”, Liahona, des. 2007, 17.

 3. Se Cheryl Boyle, “He Would Have Bought It for You”, 
Ensign, des. 2001, 57.

 4. Bonnie L. Oscarson, “Jul er Kristus- lignende kjærlighet” 
(Det første presidentskaps juleandakt, 7. des. 2014), broad-
casts .ChurchofJesusChrist .org.

 5. Jean B. Bingham, “Omsorgstjeneste på Frelserens måte”, 
Liahona, mai 2018, 104.

 6. Dieter F. Uchtdorf, “Spre dine smuler” (Det første  
presidentskaps juleandakt, 3. des. 2017), broadcasts . 
ChurchofJesusChrist .org.

FORTELL OM DINE ERFARINGER
Send oss dine erfaringer når du har vist omsorg  
eller har blitt vist omsorg. Gå til liahona .Churchof 
JesusChrist .org og klikk på “Submit an Article or 
Feedback”.
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Fatu Gamanga
Øst- provinsen i Sierra Leone

FINN UT MER
Se mer om Fatus trosreise, 
blant annet flere bilder, i Gospel 
Library eller i den digitale 
utgaven av denne artikkelen på 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
121916.
Lær om de praktiske og åndelige 
fordelene med selvhjulpenhet på 
ChurchofJesusChrist .org/ self 
- reliance.

Ved hjelp av det evangeliebaserte programmet 
for lese-  og skrivekyndighet lærte Fatu ikke 
bare å lese og skrive, men hun lærte også 
om Jesu Kristi evangelium. Før hun sluttet 
seg til Kirken strevde Fatu med å forsørge 
familien. Nå har hun utviklet ferdigheter for 
selvhjulpenhet og driver sitt eget foretak som 
lager og selger vakre håndlagede ryer. Hun er 
også president for Hjelpeforeningen i grenen.
CHRISTINA SMITH, FOTOGRAF

E K S E M P L E R  P Å  T R O

Før jeg ble medlem av Kirken, prøvde jeg å 
tjene penger ved å selge håndlagede ryer, 
men jeg hadde ikke penger til å kjøpe stoff. 
Jeg sa til folk: “Hvis du vil ha en rye, går du 
og kjøper stoff og kommer til meg med det. 
Så skal jeg lage den til deg. Du kan betale 
meg når jeg er ferdig.”

Nå som jeg er her i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige, har jeg lært om 
selvhjulpenhet. Kirken har gitt meg mer 
utholdenhet til å lære å lese, skrive, snakke 
og prøve å gjøre noe for meg selv for å 
være selvhjulpen. Nå går jeg til skredderen 
og ber om restene de klipper av klærne og 
lar ligge på gulvet. Jeg kjøper restene for en 
billig penge og bruker dem til å lage ryene 
mine. Jeg selger nå mer enn noensinne.

Siden jeg ble medlem av Kirken, har livet 
mitt forandret seg. Jeg har gått fra null til 
topps! Jeg er stolt av Jesus Kristus, og jeg er 
stolt av kirken hans. Jeg er så takknemlig for 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
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J eg var nylig på et vitnesbyrdsmøte hvor Ånden var sterkt tilstede, og lyttet opp
merksomt da en trofast søster erklærte: “Jeg føler stor glede på grunn av Faderens 
frelsesplan.”

Det ble umiddelbart klart for meg at denne kvinnen ikke bare uttalte kjente ord. 
Lyset som skinte i øynene hennes, den åndelig verdige tonen i stemmen hennes og det 
klare og fredelige ansiktet – alt ved henne bekreftet sannheten av det hun sa. Hun var 
fylt av glede. Hun utstrålte glede. Hun var virkelig i ferd med å bli mer lik Frelseren og 
motta hans bilde i sitt ansikt (se Alma 5:14), og en del av det var å bli fylt av glede.

Hennes uttrykk for tro minnet meg om teksten til flere kjente salmer:

[Han] har ingen makt når vi står fast
og føler himlens fred.1

Kom, hellige, gå frem og frykt nå ei,
gå med mot, fremad dra …
Det bedre er å jage vekk
unyttig kummer, kval og skrekk;
og frydes vil da hver en sjel:
Alt er vel! Alt er vel!” 2

Av eldste  
David A. Bednar

i De tolv apostlers 
quorum

Jesus Kristus  

Ethvert medlem av Herrens gjenopprettede kirke som gjør 
sitt beste for å huske og overholde hellige pakter og holde 

budene, kan motta gaven varig glede.
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I glede synges disse ord:
“Han lever, min Forløser stor!” 3

Og i julen vil vi synge:

“Godt budskap om stor glede
til deg og alle mennesker.” 4

Og

La oss forene her vår sang
med englenes hos Gud …
Med takk på samme vis,
Med takk på samme vis,
med takk, med takk på samme vis.5

Siden han ble president for Jesu Kristi Kirke av Siste Da
gers Hellige, har president Russell M. Nelson ofte oppfordret 
verdens innbyggere med et løfte om glede: “Vårt budskap til 
verden er enkelt og oppriktig: Vi oppfordrer alle Guds barn 
på begge sider av sløret til å komme til sin Frelser, motta det 
hellige tempels velsignelser, nyte varig glede og kvalifisere seg 
til evig liv.” 6

Nøyaktig hva dreier denne gleden seg om, som vi synger 
og underviser om, og som vi har plikt til å tilby alle menne
sker? Og hvordan oppnås den? La oss nå sammen overveie 
svar på disse to viktige spørsmålene.

HVA ER GLEDE?
En vanlig ordbokdefinisjon av glede er “en følelse av stor 

tilfredsstillelse [eller] lykke”.7 Til sammenligning beskriver 
Veiledning til Skriftene glede som “en tilstand av stor lykke 
som er et resultat av rettferdig livsførsel”.8 Interessant nok 
hjelper vårt evangelieperspektiv oss å forstå at glede er mer 
enn en flyktig følelse. Det er snarere en åndelig gave og en 
tilstand og utviklingsretning. Det var derfor jeg beskrev 
søsteren som bar sitt vitnesbyrd, som at hun var fylt med og 
utstrålte glede.

Som en klok og kjærlig far lærte Lehi sønnene sine at selve 
hensikten med jordelivet er at alle mennesker skal ha glede:

“Men se, alle ting er blitt gjort i henhold til den visdom 
han har som kjenner alle ting.

Adam falt for at mennesket kunne bli til, og mennesket er 
til for å kunne ha glede” (2 Nephi 2:24–25).

Adam og Eva oppsummerte de viktige lærdommene 
de fikk av den evige Fader og av sin egen erfaring. Adam 
erklærte: “Velsignet være Guds navn, for på grunn av min 
overtredelse er mine øyne blitt åpnet, og i dette liv skal jeg ha 
glede, og i kjødet skal jeg igjen se Gud” (Moses 5:10; uthevelse 
tilføyd).

Og Eva sa: “Var det ikke for vår overtredelse, ville vi aldri 
ha fått avkom, og ville aldri ha kjent godt og ondt og gleden 
ved vår forløsning og det evige liv som Gud gir til alle lydige” 
(Moses 5:11; uthevelse tilføyd).

Faderens plan for lykke gjør det mulig for hans barn å 
få et fysisk legeme og skaffe seg erfaring i jordelivet, å velge 
rettferdighet midt blant ondskap og fristelser, og å hjelpe vår 
himmelske Fader med hans store plan ved ekteskap og for
eldreansvar holdt i ære.9 Så endelig, ved oppstandelsen, skal 
“ånden og legemet … gjenforenes for aldri mer å skilles ad, 
så de [kan] motta en fylde av glede ” (Lære og pakter 138:17; 
uthevelse tilføyd).

HVORDAN OPPNÅS GLEDE?
Jeg tror kontrasten mellom rettferdig glede og verdslig 

moro kan være lærerik og hjelper oss å forstå bedre hva 
sann glede er. Glede kommer ved å utøve tro på Herren 
Jesus Kristus, verdig motta og trofast overholde hel
lige ordinanser og pakter, og å strebe etter å bli virkelig 
omvendt til Frelseren og hans hensikter. Moro er resultatet 
av “fornøyelse”, “leken [og] ofte løsslupne handlinger og 
ord”, eller lystbetont avledning.10 En dag i Disneyland er 
moro. Verdig forberedelse til og deltagelse i nadverdens 
ordinans er gledesfylt.

Glede er først og fremst åndelig, mens moro stort sett er 
timelig. Glede er hovedsakelig varig, mens moro stort sett er 
midlertidig. Glede er hovedsakelig dyp og innholdsrik, mens 
moro stort sett er overfladisk. Glede er hovedsakelig hel og 
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fullstendig, mens moro stort sett er ufullstendig. Glede for
bindes hovedsakelig med jordelivet og evigheten, mens moro 
bare angår jordelivet.

Hvor viktig det er at vi aldri forveksler eller bytter ut den 
varige og dype gleden som kommer ved hengivent disippel
skap, med midlertidig og overfladisk moro.

Forløseren er den ypperste og eneste kilden til varig og 
evig glede. Profeten Jakob vitnet og sa: “Men se, de rett
ferdige, de hellige som tilhører Israels Hellige, de som har 
trodd på Israels Hellige, de som har båret verdens mange 
kors og har foraktet dens skam, de skal arve Guds rike, som 
var beredt for dem fra verdens grunnvoll ble lagt, og deres 
glede skal for evig være fullkommen” (2 Nephi 9:18; uthevelse 
tilføyd).

DEN SANNE KILDEN TIL GLEDE
På grunn av vår himmelske Faders plan og Frelserens 

forsoning oppfordrer oppriktig omvendelse oss til å 
vende oss til og stole på Jesus Kristus, den sanne kilden til 
glede. Tenk nøye gjennom hvordan kong Benjamins folk 

På grunn av 
Frelserens forsoning 

oppfordrer 
utfordringer og 

trengsler oss til å 
løfte vårt blikk til 

Jesus Kristus, den 
sanne kilden til 

glede.
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reagerte på hans læresetninger om Frelserens 
forsoning:

“Og nå skjedde det at da kong Benjamin 
hadde talt de ord som Herrens engel hadde gitt 
til ham, så han seg omkring i folkemengden, 
og se, de hadde falt til jorden, for Herrens frykt 
hadde kommet over dem.

Og de hadde sett seg selv i sin egen kjødelige 
tilstand ‒ ja, mindre enn støvet på jorden, og de 
ropte alle høyt i kor og sa: Ha barmhjertighet 
med oss og anvend Kristi sonende blod, så vi kan 
få tilgivelse for våre synder og våre hjerter kan bli 
renset, for vi tror på Jesus Kristus, Guds Sønn, 
som skapte himmel og jord og alle ting, og som 
skal komme ned blant menneskenes barn.

Og det skjedde at etter at de hadde talt disse 
ord, kom Herrens Ånd over dem, og de ble fylt med 
glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder 
og hadde fred i samvittigheten på grunn av den 
sterke tro de hadde på Jesus Kristus, som skulle 
komme” (Mosiah 4:1–3; uthevelse tilføyd).

På grunn av vår himmelske Faders plan og 
Frelserens forsoning oppfordrer lydighet oss til 
å følge Jesus Kristus, den sanne kilden til glede. 
Frelseren erklærte til sine disipler:

“Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min 
kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud 
og blir i hans kjærlighet.

Dette har jeg talt til dere for at min glede kan 
være i dere, og deres glede bli fullkommen” ( Johan
nes 15:10–11; uthevelse tilføyd).

“Og intet menneske mottar en fylde uten at 
det holder hans bud.

Den som holder hans bud, mottar sannhet og 
lys inntil han blir forherliget i sannhet og kjenner 
alle ting” (Lære og pakter 93:27–28).

På grunn av vår himmelske Faders plan og 
Frelserens forsoning, oppfordrer tjeneste oss til å 
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utvikle Jesu Kristi karakter, den sanne 
kilden til glede. Jeg leste nylig en uttal
else av Kevin J. Worthen, rektor ved 
Brigham Young University, om dyp 
glede. Han sa: “Jeg har innsett at ett mål 
på vår evige fremgang er hvor stor glede 
vi får av tjeneste.” 11

Alma den yngre sa dette til sin sønn 
Helaman: “[Jeg har] arbeidet uten 
opphør så jeg kunne bringe sjeler til 
omvendelse, så jeg kunne la dem få 
smake denne overmåte store glede som jeg 
smakte, så de også kunne bli født av 
Gud og bli fylt med Den Hellige Ånd” (Alma 36:24; uthevelse 
tilføyd).

Husk Ammons glede da han fortalte om sitt misjonærar
beid blant lamanittene:

“Se, min glede er fullkommen, ja, mitt hjerte er fylt av glede, og 
jeg vil fryde meg i min Gud…

Se, hvor mange tusen av våre brødre har han ikke løst fra 
helvetes pinsler, og de kan synge om den forløsende kjærlig
het, og dette er på grunn av hans ords kraft som er i oss. Har 
vi så ikke stor grunn til å fryde oss ? …

Nå er dette min glede og min store takksigelse, ja, og jeg vil 
gi takk til min Gud for evig” (Alma 26:11, 13, 37; uthevelse 
tilføyd).

På grunn av vår himmelske Faders plan og Frelserens 
forsoning oppfordrer utfordringer og trengsler oss til å løfte 
vårt blikk (se Jesaja 40:26; Salmene 123:1‒2) til Jesus Kristus, 
den sanne kilden til glede. Det dyrebare perspektivet som det 
gjengitte evangelium gir oss, gjør det mulig for oss å lære 
ting som forbereder oss til evigheten ved hjelp av jordelivets 
motganger. Våre lidelser og viderverdigheter kan bli “opp
slukt i gleden over Kristus” (Alma 31:38) og helliget til vårt 
beste (se 2 Nephi 2:2), “så [vår] gjerning kan bli til gavn for 
[vår] sjel” (2 Nephi 32:9). Dermed består gleden i tider og 
gjennom erfaringer som er både gode og dårlige, på grunn 
av vår kunnskap om Faderens plan og Frelserens forsoning.

Tro på Herren Jesus Kristus, omven
delse, lydighet, tjeneste og et evangeli
eperspektiv på prøvelsene vi opplever 
i jordelivet: alt sammen oppfordrer oss 
til å komme til kilden til varig glede – 
Jesus Kristus. Jeg oppfordrer deg til å 
finne, studere og med bønn overveie 
andre prinsipper som gjør oss i stand 
til å motta denne viktige, åndelige 
gaven som glede er.

ET GLEDESFYLT LØFTE
Varig glede er ikke en velsignelse 

som er forbeholdt noen få utvalgte. Men ethvert medlem 
av Herrens gjenopprettede kirke som gjør sitt beste for å 
huske og overholde hellige pakter og holde budene, kan 
motta denne gaven i henhold til Guds vilje og timeplan. 
Måtte hver enkelt av oss gjøre vårt beste nå denne julehøyti
den for å forstå den himmelske gaven glede mer fullstendig. 
Når vi gjør det, måtte vi begynne å se med nye øyne og 
høre med nye ører når “de stemmer i en gledessang”, når vi 
uttrykker “takk på samme vis”, og når vi gir “ham all takk 
og pris”.12

Jeg bærer med glede mitt sikre vitnesbyrd om at Herren 
Jesus Kristus virkelig lever og om hans guddommelighet. ◼
Fra en tale holdt under en andakt: “That They Might Have Joy”, ved Brigham 
Young University 4. desember 2018.

NOTER
 1. “Som Sions ungdom står vi frem”, Liahona, april 2000, 24.
 2. “Kom hellige”, Salmer, nr. 26.
 3. “Han lever, min Forløser stor”, Salmer, nr. 66.
 4. “While Shepherds Watched Their Flocks”, Hymns, nr. 211.
 5. “La oss forene her vår sang”, Salmer, nr. 124.
 6. Russell M. Nelson, “La oss stevne frem”, Liahona, mai 2018, 118–19;  

uthevelse tilføyd.
 7. English Oxford Living Dictionaries, “joy”, en.oxforddictionaries.com; 

uthevelse tilføyd.
 8. Veiledning til Skriftene, “Glede”, scriptures .ChurchofJesusChrist .org; 

uthevelse tilføyd.
 9. Se “Familien – en erklæring til verden”, Liahona, mai 2017, 145.
 10. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 11. utg. (2003), “fun”, merriam- 

webster.com.
 11. Kevin J Worthen, “Enter to Learn; Go Forth to Serve” (avslutningstale ved 

Brigham Young University, 16. aug 2018), 3, speeches .byu .edu.
 12. “La oss forene her vår sang”.

Forløseren  
er den ypperste  
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kilden til  
varig og  
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Jakten på 
LYKKE
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Av David Dickson
Kirkens tidsskrifter

Det er midt på natten. Øynene mine åpner seg raskt idet min urolige søvn blir 
avbrutt. “Å, nei,” ber jeg. “Ikke nå igjen.”

Men skjelvingen begynner nesten umiddelbart. I en skremmende bølge 
av skjelving som er like uforståelig og fremmed som den er tærende, begyn

ner hele kroppen å rykke opp og ned som i et anfall. Hender og føtter brenner av 
varmen fra en usynlig kilde. Min hustru våkner med et rykk, holder meg tett inntil seg 
og beroliger meg med sin stille nærhet.

Lykke, det jeg en gang hadde betraktet som min grunntilstand, er utenfor 
synsvidden.

Hvis jeg hadde ett spørsmål den mørke natten – bortsett fra å lure på hva som fore
gikk fysisk (som jeg senere fant ut) – måtte det være hvorfor jeg var så ulykkelig når jeg 
gjorde mitt beste for å etterleve Jesu Kristi evangelium.

Det er mange potensielle hindringer for lykke. Ugudelighet er utvilsomt en av dem 
(se Alma 41:10). Men selv for de trofaste kan lykken føles uoppnåelig til tider.

Vi har alle øyeblikk da vi trenger å høre at bedre tider vil komme. Kanskje du har 
det sånn akkurat nå. I så fall kan jeg si med all oppriktighet at bedre tider virkelig vil 
komme. Jeg håper du er villig til å følge meg litt til før du avfeier en slik generalisering 
som tåpelig eller naiv.

Jeg tror virkelig at uansett hva man gjennomgår, kan man oppnå større lykke i 
fremtiden.

La meg forklare hvorfor.

Hva er lykke?
Hva er lykke uansett? Er det følelsen du får når noen sniker en favorittgodbit oppi 

matboksen din? Er det en lønnsforhøyelse på jobben? Å gifte deg med din evige ledsa
ger? Å føle deg renset fra synd på grunn av kraften i Jesu Kristi forsoning?

Er det alle de ovennevnte?

Jeg etterlevde evangeliet. Hvorfor 
var lykken likevel så flyktig?
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Vi skal se nærmere på hva evangeliet, så vel som psykolo
gisk vitenskap, kan lære oss om lykke. På side 18 i dette num
meret underviser eldste David A. Bednar i De tolv apostlers 
quorum oss den viktige sannheten at sann glede er et liv med 
Jesus Kristus i sentrum.

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum har 
også sagt: “Den største lykke, sann fred og noe i nærheten av 
den glede som Skriftene beskriver, [er] først og fremst og for 
alltid å finne ved å etterleve Jesu Kristi evangelium. Mange 
andre filosofier og trosretninger har blitt prøvd. Faktisk tror 
jeg trygt jeg kan si at så godt som enhver annen filosofi og 
trosretning har blitt prøvd gjennom århundrene.” 1

Hvis enhver annen filosofi har blitt prøvd, ville det være 
umulig å ta med en uttømmende liste. La oss likevel overveie 
noen verdslige myter om hvordan vi kan være lykkelige.

Ifølge verden finnes varig lykke ved å:

•  Oppnå økonomisk fremgang, spesielt hvis du har mer  
av det enn andre rundt deg.

•  Å være populær.
•  Å leve en bekymringsfri tilværelse med mye fritid og 

spenning.
•  Å reise mye og oppleve mange av verdens undere på 

nært hold.
•  Å oppnå makt og myndighet i yrkeslivet, i lokalsamfun

net eller i en hvilken som helst annen sammenheng.
•  Å endre kroppen din så den får et bestemt utseende.

Hva har disse forskjellige strategiene til felles? For det før
ste er de alle knyttet til omstendigheter. Men president Rus
sell M. Nelson har sagt: “Gleden vi føler, har lite å gjøre med 
omstendighetene i vårt liv, og alt å gjøre med hva vi fokuserer 
på.” 2

Igjen, hva burde vi fokusere på for å finne denne gleden? 
President Nelson sa: “For siste dagers hellige er Jesus Kristus 
glede!” 3

Glede er ikke en følelse som bare er fin å ha om du kan få 
den. Nei, president Nelson beskrev glede som “et prinsipp 
som er nøkkelen for vår åndelige overlevelse”.4

Så glede og lykke er helt klart verdt å kjempe for. Og de 

fleste av oss er villige til å arbeide for det. Hvorfor er det da 
så mange – også de rettferdige – som fortsetter å streve?

For det første er nettopp denne kampen en av grunnene til 
at vi er her.

Her for å vokse
Noen ganger betrakter vi lykke som et liv uten problemer 

eller vanskeligheter. Men et liv uten kamp ville ikke gjøre det 
mulig for oss å oppnå den veksten vi kom hit for å oppleve.

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum sa en gang:

“Vårt liv kan … ikke være både fylt med tro og fritt for 
stress …

Hvordan kan du og jeg derfor virkelig vente at vi skal gå 
troskyldige gjennom livet, som om vi skulle si: ‘Herre, gi meg 
erfaring, men ikke sorg, ikke smerte, ikke motstand, ikke svik, 
og la meg absolutt ikke bli sviktet. Hold borte fra meg, Herre, 
alle de erfaringer som gjorde deg til det du er! La meg deretter 
komme og leve sammen med deg og få full del i din glede!’” 5

Vi trenger helt klart vanskeligheter i livet for å vokse, og 
det er tydelig at vi ikke blir spart for lidelse fordi vi er rettfer
dige. Gransk livet til Joseph Smith, Job, Almas folk og ikke 
minst vår Frelser Jesus Kristus.6

Nei, rettferdig livsførsel skåner oss ikke for alle vanske
ligheter og prøvelser. Ingen blir spart. Men du kan også 
forvente Guds hjelp og helbredelse (se Alma 36:3, 27). Eldste 
Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum har sagt: “For 
dere, de rettferdige, vil våre sjelers Helbreder, i sin beleilige 
tid og på sin måte, lege alle deres sår.” 7

Hvis du føler deg såret, er helbredelse innen rekkevidde. 
Det kan du være sikker på (se Mosiah 14:4‒5).

Lykke og gener
Én ting å ta i betraktning helt i utgangspunktet er at 

forskning har vist at en betydelig del av vårt grunnleggende 
humør, vår psykiske helse og vår tilsvarende lykke til daglig 
kan være genetisk betinget.

Ikke alle har samme kroppstype eller hårfarge. Det er 
heller ikke alle som fra naturens side har det samme muntre 
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sinnelaget. Men det er bare én brikke i puslespillet.
Professor Hank Smith ved Brigham Young University 

skrev: “Hva om du tilfeldigvis fikk utdelt veldig dårlige kort 
i DNA spillet? Betyr det at du er et håpløst tilfelle ‒ at du 
aldri vil være lykkelig og at det ikke er noe å gjøre med det? 
Absolutt ikke … Hvis kjemikaliene i hjernen din bare ikke 

fungerer som de skal på grunn av arvelige tendenser (depre
sjon, angst osv.), finnes det medisiner og fremgangsmåter som 
kan få disse kjemikaliene opp på sunne nivåer.” 8

La oss granske noen av de bevisste strategiene – noen fra 
evangeliet og andre fra vitenskapelig studium – som kan øke 
våre muligheter til lykke.

Strategi 1: Etterlev evangeliet
Slik president Nelson, eldste Holland og eldste Bednar 

og andre underviser, kommer sann lykke av å etterleve evan
geliet. Jesu Kristi evangelium kalles også “lykkens plan” (se 
Alma 42:8). Skriftene er fulle av råd om at rettferdighet er en 
forutsetning for sann lykke (i 2 Nephi 2:13 og Mosiah 2:41 
finner vi to eksempler blant mange ).

Det er enkelt, det er effektivt og det er grunnleggende.  
Å fullstendig slutte deg til og etterleve Jesu Kristi evangelium 
er det viktigste du kan gjøre for å finne større glede og lykke  
i dette livet og livet som kommer.

Strategi 2: Bruk tid på å “arbeide ivrig for en god sak” (Lære og pakter 58:27)
Å arve en formue som gjorde det mulig for deg å slappe av på stranden for alltid, ville nesten helt sikkert være ødeleggende 

for din lykke – selv om verdens logikk roper noe annet. Sannheten er at vi må være engasjert i meningsfylt arbeid for å være 
lykkelige.

“Franklin D. Roosevelt hadde rett: ‘Lykken ligger ikke bare i å ha penger. Den ligger i gleden over prestasjoner, i spenningen 
ved kreativ innsats.’” 9

Meningsfylt arbeid gir en tilfredsstillelse vi ikke kan få på noen annen måte.
Eldste Ulisses Soares i De tolv apostlers quorum har sagt: “Å oppnå lykke innebærer vanligvis en vedvarende innsats i ret

ning av noe viktigere i livet”.10 Den slags meningsfylt arbeid kan være noe mer enn bare et yrke. Det innbefatter å oppdra barn, 
utføre tjeneste i Kirken eller gi av din tid og dine talenter i frivillig arbeid.

NI STRATEGIER SOM BENYTTES AV LYKKELIGE MENNESKER
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Strategi 3: Velg takknemlighet
Kraften i å velge å leve med takknemlighet er så transfor

mativ for ens daglige tankegang at det ofte omtales som en 
måte å “koble om hjernen” på.

La oss være ærlige: Selv når livet er lett, kan et granskende 
blikk fortsatt finne noe å klage over. Det motsatte er imidler
tid også sant: Uansett hvor vanskelig det blir, kan vi bestandig 
finne noe å være takknemlig for.

Og det er der noe vakkert skjer.
Her er et enkelt, men virkningsfullt eksperiment: Prøv 

å skrive en takknemlighetsdagbok. Hver dag i minst tre 
uker skriver du tre ting som har skjedd den dagen, som du 
er takknemlig for. I tillegg kan du gjerne legge til noen 
generelle ting du er takknemlig for, for eksempel blomster, 
familie eller mat.

Snart vil du oppdage at du ikke bare lettere legger merke 
til ting du kan legge til på listen, men du forventer faktisk å 
finne dem. Å leve med mer takknemlighet hjelper deg å finne 
glede i dine nåværende omstendigheter, noe som har en bety
delig og direkte innflytelse på din lykke.11

Tidsskriftet Forbes skriver: “Å dyrke takknemlighet koster 

ikke penger, og det tar absolutt ikke lang tid, men fordelene 
er enorme.” 12

Hva er du takknemlig for i dag?

Strategi 4: Tilbring tid utendørs
Å tilbringe tid utendørs, særlig i naturen, gir alle slags 

fordeler, som å redusere stress og hjertefrekvens, eller å klarne 
tankene.

Tidsskriftet Time skrev om en studie om naturens evne til 
å fornye oss. Ifølge studien “begynte folk å føle seg psykisk 
restituert etter bare å ha sittet ute i parken eller skogen i 15 
minutter”.13

Det er vanskelig å føle seg lykkelig hvis vi stadig føler oss 
utmattet og stresset. Prøv å komme deg ut i en halvtime eller 
så de fleste dager i uken, mer hvis du klarer det. Hvorfor ikke 
komme seg ut og nyte det litt oftere?
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Strategi 5: Begrens skjermtid
For mye skjermtid er ikke bra for vår lykke. Tiden du bruker på å stirre på en TV skjerm, datamaskin, nettbrett eller telefon 

kan til sammen bli ganske mye, og kan ha negativ innflytelse på vår psykiske helse, spesielt når det gjelder sosiale medier. Den 
bestselgende forfatteren Jean M. Twenge, som har studert dette temaet inngående, forklarer: “Jo mer tid [folk] bruker på å se 
på skjermer, desto mer sannsynlig er det at de melder om symptomer på depresjon.” 14

President Nelson har sagt: “Om du gir mer oppmerksomhet til det som legges ut på sosiale medier enn du gjør til Åndens 
hvisken, da setter du deg selv i åndelig fare – i tillegg til fare for å oppleve intens ensomhet og depresjon.” 15

Så gi deg selv litt tid borte fra skjermene dine. Du vil takke deg selv senere.

Strategi 6: Vær tilstede
Hvis du er et menneske, er det omtrent 100 prosent sjanse 

for at du har sagt eller gjort noe som helst skulle vært usagt 
eller ugjort. Mest sannsynlig mange ting. Det rare er imid
lertid hvor ofte de fleste velger å gjenoppleve slike øyeblikk i 
tankene.

Den siste dagers hellige forfatteren John Bytheway skriver 
om problemene ved å dvele ved fortiden: “Ulykkelige men
nesker har en søppelkasse full av tidligere feiltrinn. Hver dag 
tenker de gjennom det de angrer på og henter frem igjen sine 
samvittighetskvaler. Språket deres er fullt av uttrykk som ‘jeg 
skulle ha’, ‘jeg ville ha’, ‘jeg kunne ha’, ‘hvorfor gjorde jeg 
ikke det?’ og ‘om bare’. De ser aldri hvor de går, fordi de ikke 
kan ta blikket fra der de har vært.” 16

Han skriver også om problemet som følger med å dvele 
for mye ved fremtiden: “Ulykkelige mennesker ser etter en 
eller annen ytre hendelse som skal gjøre dem lykkelige. ‘Når 
jeg er ferdig med utdannelsen, vil jeg være lykkelig. Når de er 
ferdige med utdannelsen, sier de: ‘Når jeg får en jobb, vil jeg 
være lykkelig.’ Når de får en jobb, sier de: ‘Når jeg gifter meg, 
vil jeg være lykkelig’ … Hvis du absolutt vil være ulykkelig, 
kan du se på livet som et venterom, og lykke som legen.” 17

Vi pleier å finne størst lykke og velvære når vi lever i øye
blikket og fokuserer på det som skjer i livet akkurat nå.

Innen psykisk helse og psykiatri er begrepet “mindfulness” 
[oppmerksomt nærvær] en forenklet beskrivelse av å være 
fullt engasjert i øyeblikket.

Eksperter på psykisk helse gir følgende råd: “Frykt og 
usikkerhet med hensyn til fortiden og fremtiden kan gjøre det 
vanskelig å nyte øyeblikket fullt ut.” 18

Her er noen forslag om hvordan du kan øve på å leve med 
mindfulness:

1.  Skriv en takknemlighetsdagbok (se strategi 3 ovenfor), 
hvor du spesielt nevner flere ting du er takknemlig for 
fra den dagen.

2.  Bruk tid på å meditere hver dag. Finn et fredelig sted å 
sitte uten forstyrrelser. Lukk øynene og vær oppmerk
som på pusten din. Hvis tanker kommer, erkjenner du 
dem, gir slipp på dem, for så å gå tilbake til å fokusere 
på pusten. Dette kan virke underlig, men det er en kjem
pegod mental øvelse for å fokusere på øyeblikket.

3.  Vær mer oppmerksom på hverdagslige oppgaver du van
ligvis gjør på autopilot, som å vaske opp, kjøre eller til 
og med spise. Kjenn såpevannet på hendene dine. Legg 
merke til trærne, menneskene og bygningene mens du 
kjører. Kjenn smaken og konsistensen av hver matbit.

4.  Be om hjelp til å legge merke til mennesker som trenger 
din hjelp den dagen. Følg så godt med, og vær forberedt 
på å handle.

5.  Bytt rutiner fra tid til annen, og virkelig opplev en ny vei 
hjem, den ukjente planløsningen i en annen matbutikk 
eller en forandring i dine vante kveldsaktiviteter.
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Strategi 7: Få kontakt med andre
Når det gjelder lykke og generell helse, er det viktig å  

fokusere på meningsfylte relasjoner.
Emma Seppälä, ph.d., skriver at “sterke sosiale bånd:

•  gir 50 % større sjanse for lang levetid
•  styrker immunforsvaret …
•  hjelper deg å komme deg fortere etter sykdom.”

Hun fortsetter: “De som føler sterkere bånd til andre,  
har mindre angst og depresjon.” 19

Når det gjelder meningsfylte relasjoner, er trolig noen 
få nære bedre enn mange overfladiske. Vi trenger ikke fylle 
fritiden med konstante, sosiale sammenkomster, men vi har 

et desperat behov for menneskelig kontakt. Selv for innad
vendte personlighetstyper er det mange måter å styrke 
kontakten med venner og familie.

Om familien sa eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apost
lers quorum en gang: “I familieforhold staves egentlig 
kjærlighet t- i- d, tid.” 20

Siden du allerede har fått mer tid ved å skjære ned på 
skjermbruk (hint, hint), kan du vurdere å erstatte noe 
av den med å tilbringe tid med noen ansikt til ansikt. 
Omsorgsbesøk, idrettslag, frimerkeklubber … eller hva som 
helst som lar deg få kontakt med andre, kan bidra til å øke 
din lykke og ditt velvære.

Strategi 8: Ta vare på ditt tempel
Å gi kroppen kvalitetssøvn, riktig kosthold og tilstrekkelig mosjon kan 

gi store utslag på din lykke. Følelsene våre er sentrert i hjernen, som, i lik
het med andre organer i kroppen, har stor nytte av gode helsevaner.

Det du gjør for å forbedre din fysiske helse, innebærer til syvende og sist 
å forbedre hjernen, som er en del av den fysiske kroppen. Dette kan hjelpe 
deg å tenke klarere, fokusere lettere og stabilisere følelsene dine.

Med helsevaner er en god tommelfingerregel å begynne langsomt og 
gjøre én forandring om gangen. Begynn med små ting som å gå mer eller 
spise riktigere, når det er mulig. Små forandringer blir store med tiden.

Strategi 9: Se utover
De forrige åtte strategiene kan virke mer opplagte enn denne siste, men lykke finnes ofte når du ikke fokuserer direkte 

på det.
Eldste Holland har sagt: “Lykke er ikke lett å finne ved å løpe rett mot den. Den er som regel for unnvikende, for forbi

gående og for ubestemmelig. Hvis dere ikke har lært det allerede, vil dere i årene fremover lære at lykken som oftest kom
mer til oss når vi minst venter det, når vi er opptatt med å gjøre noe annet. Lykken er nesten alltid et biprodukt av en annen 
bestrebelse.” 21

Gjør for all del alt du kan for å utvikle strategier og vaner for å oppnå lykke. Men når vi har gjort alt vi kan, er det på tide å 
vende seg utover og la lykken finne oss mens vi prøver å hjelpe andre.
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Lykke og psykiske lidelser
Når det gjelder medisinske tilstander som depresjon og 

angst, blir lykken en mer kompleks skapning. Skjelvingene 
jeg nevnte tidligere, viste seg å være symptomer på angst 
utløst av klinisk depresjon.

Når jeg har stått midt oppe i mørket og usikkerheten som 
utløses av klinisk depresjon, kunne jeg like lite ha “valgt å føle 
meg lykkelig” som jeg kunne valgt min høyde eller øyenfarge.

Men jeg kan alltid velge å kjempe mot mørket. Jeg kan 
strekke meg opp til Gud. Jeg kan bruke alle de verktøyene jeg 
har til disposisjon, fra tro og bønn til moderne legevitenskap.

For meg har det å komme ut av depresjoner i årenes løp 
alltid innebåret en mangfoldig tilnærming. Jeg må se på min 
fysiske helse (mosjon, kosthold, søvn), min medisinske helse 
(medisiner, vitaminer, legetimer), min følelsesmessige helse 
(rådgivning, kontakt med andre), og min åndelige helse 
(bønn, skriftstudium, tjeneste i Kirken, tid i tempelet), alt 
sammen i balanse.

Til tross for noen smertefulle bunner jeg har opplevd på 
grunn av depresjon i årenes løp, er jeg velsignet med å få 
oppleve lykke og positivitet mesteparten av tiden! Jeg har stor 
medfølelse med de av dere som er sterkere og mer uavlatelig 
rammet av psykiske lidelser enn jeg, men også for dere tror 
jeg absolutt at Fredsfyrsten vil helbrede alle deres sorger (se 
Johannes 14:27).

Depresjon kan komme med mange løgner når det gjelder 
lykke. Den hevder at ting aldri vil bli bedre. Et potent mot
middel mot denne bestemte løgnen – iallfall for meg – finnes 
i min yndlingssalme, “Be Still, My Soul” [Stjernesangen].

Stille, min sjel, la Gud deg lede
inn i din fremtid slik han før har g jort.
Ditt håp, din tillit skal aldri rokkes.
En gang vil alt det dunkle bli klart.22

Vakre sannheter, ikke sant? Når jeg tenker tilbake på livet 
mitt, er jeg ikke det minste i tvil om at Gud har velsignet, 
styrket og veiledet meg hele veien. Derfor vet jeg at han vil 
være der for meg i fremtiden, akkurat slik jeg vet at Gud vil 
lede deg på veien til en bedre fremtid.

Gjennom ham vil din lykke en dag bli fullendt. ◼
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og ned på de røde mursteinene neden
for og gikk i knas.

Mor skyndte seg inn i stuen. Da hun 
så hva som hadde skjedd, brast hun i 
gråt og gikk til rommet sitt. Hun visste 
det var et uhell, men skaden var gjort.

Den kvelden, etter at alle hadde lagt 
seg, fant far frem feiebrettet og kosten 
og feiet omhyggelig opp alle bitene. Så 
satt han oppe hele natten og limte dem 
sammen.

Julekrybben har fremdeles noen arr. 
Kua mangler et øre. En vismann mang
ler en del av ansiktet. Én hyrde er mer 
lim enn porselen noen steder. Men på 

Som barn gledet jeg meg veldig til 
jul. Når mor fant frem eskene med 

pynt, visste mine fem brødre og jeg at 
julen hadde begynt. Vi satte alltid opp 
treet som familie. Jeg husker fremdeles 
den håndlagede pynten og de mange 
skinnende og fargerike glasskulene.

Men det var én del av pyntingen 
som mor ville gjøre selv. Bestemor 
hadde laget en vakker, hvit porselens
julekrybbe til mor. Hvert år satte mor 
julekrybben på den store peishyllen i 
stuen. Jeg elsket å sitte og se på mens 
hun satte hver figur på plass. Under 
hver figur la hun et lite hvitt lys fra en 

Den ødelagte julekrybben
lysslynge. Hun festet den ene enden av 
lysene til peishyllen for å sikre dem, og 
så koblet hun dem til stikkontakten bak 
stolen i hjørnet. Da peishyllen lyste opp, 
var det et vakkert skue!

En kveld da det nærmet seg jul, ble 
brødrene mine litt voldsomme. De eldre 
brødrene jaget lillebroren min. Midt i 
jakten gjemte han seg bak stolen ved 
siden av peishyllen. Da brødrene mine 
fant ham, løp han for å unnslippe dem, 
men foten hektet seg i lysslyngen under 
julekrybben. De små tapebitene var 
sjanseløse mot rykket av foten hans. 
Den sarte julekrybben føk fra peishyllen 

Far satt oppe hele natten og limte 
sammen bitene av julekrybben.
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Da min familie og jeg begynte å gå 
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige, følte jeg sterkt at mor hadde 
ledet oss dit.

Mor hadde dødd uventet første jule
dag to år tidligere. Hun var en fantas
tisk trofast og ydmyk tilhenger av Jesus 
Kristus, men hun hadde aldri fått høre 
om det gjengitte evangelium. Etter å ha 
lært om Kirken i 11 måneder, ble min 
mann Navid, min datter Katie og jeg 
døpt første juledag. Det som hadde vært 
en sorgens dag på grunn av min mors 
bortgang, skulle nå bli en gledens dag 
for familien vår på grunn av vårt nye liv 
i evangeliet.

Mange mennesker var tilstede i 
dåpen vår. Jeg ble sjokkert over å se 
mer enn 100 mennesker der kl. 10.00 på 
juledags morgen! Vi kunne ikke ha følt 
oss mer elsket.

Før dåpen hjalp stavens tempel og 
slektshistoriekonsulent meg å klar
gjøre min mors navn og navnene på 
flere andre avdøde forfedre, slik at jeg 
kunne ta dem med til tempelet for å 
utføre dåp.

Tjuefem dager etter dåpen, 19. januar 
2018, min mors fødselsdag, dro vil til 
Newport Beach California tempel for 

første gang. Jeg var nervøs og visste ikke 
hva jeg kunne forvente, men da jeg kom 
inn i tempelet, følte jeg en fantastisk 
ro. Det kunne ikke sammenlignes med 
noe annet sted jeg hadde vært. Grup
pen vår samlet seg ved døpefonten, der 
tempelpresidenten forklarte betydnin
gen av dåp for de døde og velsignelsen 
det innebærer. Jeg gråt av glede da jeg 
tenkte på hvordan disse dåpshandlin
gene ville velsigne familien vår.

Etter at Navid hadde blitt døpt for 
noen av familiens mannlige medlem
mer, døpte han meg på vegne av noen 
av de kvinnelige medlemmene av fami
lien. Den første jeg ble døpt for, var min 
kjære, snille mor. Da hørte jeg ordene 
“som er død”, gråt jeg. Da jeg hørte 
det, ble det så virkelig for meg at hun 
var død, og det gjorde vondt. Men så 
tenkte jeg: Hvilken større gave kunne 
jeg ha gitt mor på fødselsdagen hennes 
enn dåp i tempelet?

Jeg gleder meg til mange flere turer 
til tempelet. Jeg er takknemlig for å  
vite at jeg kan bidra til å velsigne dem 
som har gått foran meg ved hjelp av 
tempelets ordinanser. For en vidunder
lig gave! ◼
Diane Davani, California i USA

Den beste gaven jeg kunne gi

mirakuløst vis ble de knuste figurene 
reparert.

Bestemor tilbød seg å lage en ny 
julekrybbe, men mor takket nei. Hun sa 
at julekrybben hennes betyr enda mer 
for henne nå. Den er et symbol på hen
nes kjærlige manns hengivenhet og en 
påminnelse om vår kjærlige Frelser.

Mens hver av oss strever seg gjennom 
dette livet, kan vi bli ødelagt på en eller 
annen måte. Vi kan til og med føle at vi 
er så knust at vi ikke kan repareres. Men 
vi har en Frelser, og vi kan bli hele ved 
hjelp av hans kjærlige hender. ◼
Elizabeth Lloyd Lund, Utah i USA

Har du lyst til å fortelle om en evangelierelatert opplevelse som har styrket deg?  
Du kan sende den inn på liahona.ChurchofJesusChrist.org.



aldri tenkt så mye over betydningen av 
hans fødsel i julen.

Jeg fikk tårer i øynene da jeg ba til 
min himmelske Fader. Jeg takket ham 
for hans offer da han lot sin enbårne 
Sønn komme til jorden, og for hans 
Sønns storartede liv fylt med offer og 
godhet. Det at jeg var alene og borte fra 
familien i julen, gjorde meg fortsatt trist, 
men det gjorde vår himmelske Fader 
i stand til å lære meg noe jeg kanskje 
aldri ville ha lært mens jeg var omgitt av 
familien: Frelseren er grunnen til at jeg i 
det hele tatt kan ha en familie!

Jeg er takknemlig for at det å være 
alene i julen ga meg litt bedre forståelse 
av vår himmelske Faders kjærlige og 
uendelige gave i form av sin Sønn. ◼
Tyler Collins, Montana i USA

Jeg bestemte meg for å se en film på 
TV på hotellrommet. I filmen uttrykte 
en av rollefigurene hvor viktig det er å 
takke. Det var ingen stor del av filmen, 
og det var heller ikke en spesielt gri
pende scene, men ingenting kunne ha 
rørt meg mer.

I det øyeblikket innså jeg at jeg aldri 
hadde gått ned på kne på første juledag 
for å takke vår himmelske Fader for 
gaven som hans Sønn Jesus Kristus er. 
Alle årene jeg hadde feiret jul, hadde jeg 
egentlig bare fokusert på familien, gaver 
og leker. Til tross for mine foreldres 
og besteforeldres beste innsats for å 
undervise meg, hadde jeg egentlig aldri 
forstått hvor viktig Frelseren var for 
julen. Vi leste historien om hans fødsel 
i Skriftene som familie, men jeg hadde 

I oppveksten var julen den beste tiden 
av året for meg – ikke bare på grunn 

av gavene, men også fordi julen var 
en tid jeg kunne dele med dem som 
betydde mest for meg, familien.

Familien betyr alt for meg, og i alle 
år har juletradisjoner vært en herlig 
rekke morsomme familieaktiviteter som 
fortsatt gir meg mange gode minner.

Men denne julen var annerledes. Jeg 
hadde en ny jobb som krevde at jeg var 
bortreist i julen. Så langt i livet hadde 
jeg bare gått glipp av to julefeiringer 
med familien – begge da jeg var på 
misjon. Allerede før jeg dro på forret
ningsreisen, følte jeg sorg og hjemleng
sel. Hele første juledag tenkte jeg: “Noe 
så bortkastet!” Ingen jobb kunne være 
verdt dette!
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Alene og takknemlig i julen

En ny jobb 
g jorde det 

nødvendig å 
være bortreist i 
julen. Allerede 
før jeg dro, 
følte jeg sorg og 
hjemlengsel.
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Da jeg hørte om Kirkens juleini
tiativ “Lys for verden” og den 

verdensomspennende tjenestedagen, 
tenkte jeg: “For en god idé. Det skal  
jeg gjøre.”

Noen dager før den verdensomspen
nende tjenestedagen 1. desember, slo 
det meg hvem jeg skulle hjelpe. Øye
blikkelig tenkte jeg: “Bare ikke ham!” 
Vedkommende hadde såret meg dypt 
i mange år, men jo mer navnet hans 
plaget meg, desto sikrere ble jeg på at 
tanken hadde kommet fra Ånden.

Jeg fortalte mannen min hva jeg 
tenkte, og han sa det ville være bra for 
meg å utføre tjeneste for denne man
nen. Likevel var jeg veldig nervøs ved 
tanken på å skulle hjelpe ham. Jeg visste 
at jeg ikke kunne klare dette på egen
hånd, så jeg ba om styrke og om noen 
som kunne bli med meg. Til slutt ringte 
jeg søstermisjonærene, og de sa de ville 
bli med meg.

1. desember kom, og jeg var så 
nervøs at jeg skalv mens jeg kjørte. Vi 
ba sammen da vi kom til leiligheten. 
Jeg trakk pusten dypt noen ganger og 
banket på døren. Mannen åpnet døren, 
men han syntes ikke å gjenkjenne meg. 
Jeg spurte om han visste hvem jeg var. 
Han trodde bare jeg var én av søster
misjonærene. Da jeg fortalte ham hvem 
jeg var, ble han overrasket, men glad for 
at jeg hadde kommet til ham. Et ube
hagelig øyeblikk oppsto da jeg fortalte 
ham at det var en verdensomspennende 
tjenestedag, og vi ønsket å hjelpe ham 
på alle måter vi kunne.

Jeg delegerte oppgaver til misjonæ
rene, og vi satte i gang med å rengjøre 
leiligheten. Vi avsluttet etter noen 
timer og dro hjem. Det var ikke før 
jeg kjørte hjem at jeg innså at jeg lo 
og var lykkelig. Så slo det meg med 
voldsom kraft: Vår himmelske Fader 
hadde fjernet all min smerte, bitterhet 
og sorg. Det var borte! Og jeg var fri 
for alle sjelekvalene jeg hadde båret 
på i så mange år. Vår himmelske Fader 

hadde velsignet meg med styrke til 
endelig å tilgi vedkommende. Det 
var fantastisk hvor lett jeg følte meg 
innvendig.

Jeg er så takknemlig for at jeg fulgte 
tilskyndelsen til å hjelpe denne mannen. 
Min kjærlige himmelske Fader visste 
at jeg trengte denne erfaringen for å 
kunne vokse og bli mer lik den han 
ønsker at jeg skal være. ◼
Marsha Lang, Pennsylvania i USA

Jeg ba om styrke og om noen til å bli med 
meg. Jeg ringte søstermisjonærene, og 

de sa at de ville bli med meg.
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Av Brittany Beattie
Prestedøms-  og familieavdelingen

En kjærlig himmelsk Fader har gitt hver enkelt av oss 
unike talenter, gaver, lidenskaper og interesser. Disse 
talentene gjør det mulig for oss å hjelpe menneskene 

rundt oss idet vi søker å bli “av ett hjerte og ett sinn” med 
hensyn til å følge Jesus Kristus (Moses 7:18). Dette omfatter 
vår omsorgstjeneste for barn og ungdom.

Enten du er Primær lærer, ungdomsleder eller omsorgs
bror eller  søster, eller du bare omgås med barn og ungdom i 
kirken, har du mulighet til å inspirere, oppmuntre, oppbygge 
og hjelpe barna og ungdommene til å bli alt vår himmelske 
Fader ønsker at de skal bli.

Din oppmuntring og tjeneste kan være en del av de Kirke 
støttede aspektene av den hjemme sentrerte innsatsen, samtidig 
som vi husker at foreldre har det hellige hovedansvaret for å vei
lede og støtte sine barns vekst. Dette gjelder selv om foreldrene 
ikke er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 
eller om de ikke er aktive i Kirken. Hvordan kan så denne 
Kirke støtten se ut, og hvordan kan hver enkelt av oss bidra?

Disse fire forslagene kan hjelpe.

1. Bli kjent med barna og ungdommene.
Det er vanskelig å støtte andre før du vet hvilken støtte de 

trenger. Kjenner du barna og ungdommene rundt deg godt 
nok til å vite hvilke mål de jobber mot, hvilken hjelp de kan 

Alle voksne, uansett kall, kan bidra til barn og  
ungdoms utvikling i menigheten.

trenge eller hva som er viktig for dem? På den andre siden, 
kjenner du også deres sterke sider og interesser slik at du 
kan hjelpe dem å få kontakt når det oppstår en anledning for 
dem til å støtte hverandre?

Jessica Ocampo fra Guatemala tilbød seg for eksempel 
å passe venninnen Lisbetts sønn David mens Lisbett deltok 
på Unge kvinners leir. Jessica spurte om det var noe hun 
kunne gjøre for å hjelpe David i denne perioden, og Lisbett 
sa at David aldri hadde lært å sykle. Jessica ba sønnene sine 
om hjelp, og de lærte David å sykle. De visste også at David 
spilte på menighetens basketball lag og forberedte seg til en 
turnering, så de brukte dagen på å hjelpe ham å forberede 
seg. David ble kanskje ikke bedre i basketball på denne ene 
dagen, men, sa han, “de viste meg at de virkelig bryr seg”. 
Han tilføyde også: “Jeg har fortsatt videoen på telefonen av 
da jeg lærte å sykle.”

Flere forslag
•  Sørg for at du har mor og fars tillatelse til å omgås 

med barna deres utenom en klasse eller aktivitet i kir
ken. Unngå situasjoner hvor du er på tomannshånd 
med barn og ungdom. Det ideelle er å ha en av bar
nets foreldre tilstede når du støtter barnet deres. Man 

Omsorgstjeneste for 
barn og ungdom
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må også være påpasselig med å følge sikkerhetstiltak.
•  Hils på barn og ungdom og foreldrene deres i kirken. 

Lær navnene deres, og spør dem om hvordan uken 
deres har vært.

•  Spør dem du utfører omsorgstjeneste for og deres 
familie, om hva de gleder seg mest til, hva de er mest 
nervøse for eller hva de er mest interessert i. Gjør deg 
kjent med hva de forbereder seg til. Snakk så med 
dem, og be også om å få vite om det er noe du kan 
gjøre for å støtte dem.

2. Del talentene dine, og se etter forbindelser 
som kan omfatte andre.

Du har brukt hele livet på å utvikle ferdigheter og talenter. 
Du har hatt unike opplevelser som gir deg innsikt og kunnskap 
om forskjellige emner. Kan du dele dine talenter og din visdom 
med barn eller ungdom for å hjelpe dem med deres utviklings
planer? Kan du hjelpe dem å se muligheter som vil hjelpe dem 
med deres ønskede vekst?

Olalekan Babatunde fra Osun i Nigeria er advokat. Staven 
hans deltok i prøveprosjekter for initiativet Barn og ungdom. 
Da han hørte at det hadde inspirert en ung mann i menigheten 

til å bli advokat, tok Olalekan kontakt med ham for å tilby 
støtte. Olalekan hjelper ham å lære hva han skal gjøre for å 
forberede seg til jusstudiet.

Maria Vashchenko fra Kiev i Ukraina la merke til innflytel
sen av en kvinne som ble oppmerksom på hennes 13 år gamle 
sønns musikkferdigheter. Kvinnen inviterte ham til å spille 
piano på kulturfeiringen før innvielsen av Kiev Ukraina tempel. 
Han hadde sterkt vurdert å slutte med musikk på den tiden, 
men han takket ja til invitasjonen hennes.

“Dette var et vendepunkt i min sønns liv,” sa Maria. 
“Konserten var flott! Etterpå sa vi til sønnen vår at han nå 
kunne slutte med musikk, men han svarte at han ikke ville 
det. Han ble uteksaminert fra musikkskolen med toppkarak
terer, lærte seg flere musikkinstrumenter, begynte å skrive 
musikk og sanger, og startet en musikkgruppe. Da han reiste 
på misjon, organiserte han musikkaktiviteter, spilte salmer 
på nadverdsmøtet, dirigerte et misjonærkor og lærte under
søkere å spille gitar og piano. Vi vil alltid være takknemlige 
for søsteren som hjalp sønnen vår å utvikle talentene sine.” 
Den innflytelsesrike søsteren var utslagsgivende ved bare å 
ha kjennskap til den unge mannens ferdigheter og invitere 
ham til å bruke dem til å velsigne andre.

Flere forslag
•  Tilby deg å lære barn og ungdom dine ferdigheter på 

en av aktivitetene deres, eller be dem dele sine talen
ter med Hjelpeforeningen eller eldstenes quorum.

•  Les din patriarkalske velsignelse for å reflektere over 
dine talenter og Åndens gaver som kan støtte andre i 
deres utvikling ‒ også gaver som kanskje ikke er like 
synlige som andre, som å være god til å lytte.

•  Lag en liste over sterke sider – dine egne og andres – 
slik at du er klar til å støtte andre som kan ha nytte av 
en annens kunnskap. Det kan være spesielt nyttig for 
familier, menighetsråd og klasse  og quorumspresi
dentskaper for ungdom å gjøre dette sammen.
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3. Vær interessert, og gi oppmuntring.
Husk når barn eller ungdom har noe stort 

på gang i nær fremtid, og følg så opp. Send 
en oppmuntrende melding. Spør hvordan det 
gikk med planene deres den uken. Gled deg 
over deres vekst, og oppfordre dem til å stå 
på videre selv om de blir skuffet. Du behø
ver ikke å vite detaljer for å la dem vite at du 
støtter dem.

En gang jeg prøvde å utvikle vanen med 
å legge meg tidlig, hørte et medlem av 
menigheten meg snakke en søndag om mitt håp 
om å få mer søvn den uken. Han spurte meg 
hva jeg ville gjøre for å få det til. Jeg bestemte 
meg for å legge meg på den ønskede tiden 
minst én kveld den uken. “Jeg spør deg om det 
neste uke,” sa han. Det trodde jeg at han ville, 
så jeg holdt løftet mitt.

Ganske riktig, i kirken neste uke spurte han 
om jeg hadde nådd målet (det hadde jeg!), og 
han spurte om jeg ville gjøre det igjen uken 
etter. Jeg visste at han ville følge opp, så jeg 
gjorde det. Uken etter oppfordret han meg til 
å nå målet to ganger den uken. Og uken etter? 
Han forpliktet meg til tre kvelder. Han fortsatte 
å oppmuntre meg hver uke til planen hadde 
blitt til en vane.

Mange år senere fortalte jeg denne histo
rien til en annen venn i kirken fordi jeg hadde 
kommet ut av den gode vanen og visste at jeg 
måtte begynne igjen. “Jeg skal hjelpe deg å 
være ansvarlig,” sa hun. Hver uke fulgte hun 
meg opp til jeg utviklet gode søvnvaner igjen. 
I årenes løp har familiemedlemmer og nære 
venner hjulpet meg med mål om å få nok søvn, 
men de to gangene det har vært mest effektivt, 
var da medlemmer av menigheten – som jeg 

ikke sto spesielt nær – hjalp meg å sette og holde et mål og fulgte meg 
opp på en oppmuntrende måte.

Flere forslag
• Hvis noen deler sine ferdigheter under en forestilling eller 

en kamp, møt opp og gi dem oppmuntring.
•  Legg merke til vekst i andre, og ros dem for deres innsats, 

for eksempel med en tale eller leksjon i kirken, en aktivitet 
de har bidratt til å planlegge, et tjenesteprosjekt de har 
deltatt i, eller en skoleprestasjon du har hørt om. Ordene 
dine kan gi dem viktig motivasjon til å fortsette å jobbe med 
målene sine på de tunge dagene.

•  Hvis du planlegger familieaktiviteter for å hjelpe barna dine 
å lære nye ferdigheter, kan du vurdere å invitere andre, spesi 
elt hvis det gjelder målene deres.

 

4. Følg Den hellige ånd
Søk fremfor alt Den hellige ånd. Vår himmelske Fader og Frelseren 

kjenner dine sterke sider og andres behov. De kjenner din evne til å vel
signe barna og ungdommene i ditt liv. Be om å få vite hvordan du kan 
støtte og velsigne dem. Handle så i tro. Ånden vil veilede deg i dine små og 
enkle anstrengelser for å tilveiebringe mirakler (se Alma 37:6).

Frelserens formaning om å være “av ett hjerte og ett sinn” (Moses 
7:18) oppfordrer oss – unge og gamle – til å stå sammen i våre anstren
gelser for å bli som Frelseren og følge hans veier. Når vi utfører tjeneste 
for barn og ungdom og prøver å hjelpe dem å vokse, oppdager vi kan
skje at vi vokser like mye selv.

Flere forslag
• Lev verdig til Den hellige ånds konstante veiledning.
•  Sett av tid hver uke til å tenke over hvordan du kan støtte 

dine barns vekst, eller veksten til barn og ungdom i din 
utvidede familie, menigheten eller lokalsamfunnet.

•  Stol på Ånden når du jobber med din egen personlige 
utvikling. Lær av og fortsett å utvikle deg gjennom neder
lag, og søk Den hellige ånds hjelp når du vokser. ◼
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Skolestart. Oppflytting fra Primær.  
Å dra til tempelet. Å få en ny jobb. 

Å fullføre videregående skole. Å reise 
på misjon.

Dette er bare noen av milepælene 
barna dine kan oppleve i livet, og alle 
krever spesiell forberedelse. Endringer 
kan være skremmende, men noen  
verktøy kan hjelpe oss å navigere gjen
nom dem. Her er noen forslag som    
kan hjelpe deg å veilede dine barn 
gjennom livets overganger.

•  Lytt til deres følelser om overgangen. Spør dem hva de gleder seg til og hva 
de er nervøse for. Vær oppmuntrende, men forståelsesfull med hensyn til deres 
bekymringer. Noen ganger trenger de bare noen som vil lytte, for å føle seg 
vel med den kommende forandringen.

•  Gi dem så mye informasjon som mulig om hva de kan forvente med noe 
nytt. Hvis for eksempel barnet ditt skal utføre dåp i tempelet for første gang, 
kan du gi dem en trinnvis oversikt over hva som vil skje når de kommer inn i 
tempelet. Hvis dere skal flytte til en ny by, kan du finne ut så mye du kan om 
deres nye skole, menighet og nabolag. Når du begrenser det ukjente, fjerner 
du kilder til engstelse. Den nye kunnskapen kan hjelpe dem å forstå den nye 
erfaringen de vil få.

Hvordan navigere 

U N D E R V I S N I N G  A V  T E N Å R I N G E R  O G  Y N G R E  B A R N

gjennom  
overganger
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I Liahona:
•  “Vil Hjelpeforeningen være 

kjedelig?” Juni 2018, 50.
•  “Min første dag i eldstenes  

quorum”, juni 2018, 52.
•  “Tenåringer og tempelpakter”, 

okt. 2013, 18.

Andre ressurser finnes på youth 
.ChurchofJesusChrist .org.

•  Legg en plan for å håndtere nye situasjoner. Forutse mulige problemer, og ha 
idédugnad om hvordan dere kan takle dem. Hjelp barna å finne løsninger på 
sine “hva om” spørsmål: “Hva om jeg tar feil buss?” “Hva om jeg blir ensom 
på leiren?” “Hva om jeg ikke liker den nye læreren?” Legg en reserveplan slik 
at de føler seg tryggere: “Hvis du blir stresset, ringer du meg, så kommer jeg 
og henter deg.” “Hvis en klasse blir for vanskelig, kan vi snakke med læreren 
om det.”

•  Styrk dem ved å minne dem om milepælene de har passert før, og verktøyene 
de har nå for å hjelpe dem å lykkes. Uttrykk deg på en positiv og oppmun
trende måte: “Når du kunne klare det, klarer du dette!” “Du kan gjøre vanske
lige ting.” “Du har det som skal til. Du er klar.” “Jeg tror på deg.”

•  Forsikre dem om at det vil gå bra. Mange har overvunnet lignende vanske
ligheter, så det er gode muligheter for at de også vil det! Minn dem på at de 
kan be sin himmelske Fader om hjelp når som helst, hvor som helst og om hva 
som helst.

•  Lag et støtteapparat slik at barna ikke føler seg alene i sin kamp. Hvis du har 
opplevd noe lignende, bør du fortelle dem om det. Hva følte du? Hvordan 
tilpasset du deg? Prøv å finne noen som kan være barnets “overgangskompis”. 
Kan de finne en venn å holde seg til i sin nye Primær klasse? Er det noen du 
kjenner som kan hjelpe dem gjennom oppgaven eller klassen? Hvem blir 
romkameratene på universitetet?

•  Ta det i deres tempo. Barnet kan trenge et forsiktig puff fremover, eller til 
og med en advarsel om å roe ned, men prøv ikke å forandre deres naturlige 
tempo for mye. La dem ta ledelsen. Hvis de ønsker å hoppe rett i det, må du 
sørge for at de har alt de trenger for å gjøre det. Hvis de ikke føler seg klar til 
steget videre ennå, må du ikke tvinge dem ut på dypet. Oppmuntre dem for
siktig til å våge seg utenfor trivselssonen, men ta det rolig. Tilpass deg barnets 
behov, og søk veiledning fra Ånden for å vite hvordan du best kan hjelpe. ◼
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Fortell din historie
Har du en fantastisk historie å dele? 
Eller ønsker du artikler om bestemte 
emner? I så fall ønsker vi å høre fra 
deg! Du kan sende inn artikler eller 
tilbakemeldinger på liahona 
 .ChurchofJesusChrist .org.

Da jeg ble en ung voksen, trodde jeg at jeg visste alt om ensomhet. 
Jeg hadde flyttet mye i oppveksten, så jeg hadde mye erfaring med 
å forlate trivselssonen for å få nye venner. Og da jeg giftet meg med 
den hyggeligste fyren jeg visste om, visste jeg at jeg aldri ville føle 

meg ensom igjen, ikke sant?
Feil.
Ensomhet i ung voksen alder er ganske uunngåelig, selv om det bare 

varer en kort stund. Vi blir overveldet av gjøremål som holder oss gående i 
frenetisk tempo. Vi påtar oss nye roller: student, ektefelle, ansatt eller forel-
der. Vi flytter bort fra hjem og familie. Vi blir bombardert med store – til og 
med isolerende – avgjørelser. Dessuten er vi fortsatt utsatt for livets hver-
dagslige og ikke fullt så hverdagslige prøvelser. Alle disse tingene kan balle 
på seg, og gjøre ensomhet til en av de mest utbredte følelsene blant unge 
voksne i dag. Heldigvis finnes det måter å bekjempe denne ensomheten 
på, og det er det denne delen handler om.

På side 44 forteller Shaila hvordan det å slutte seg til Kirken til syvende 
og sist hjalp henne å overvinne sin ensomhet. På side 48 lærer Mindy oss 
hvordan vi kan finne og verdsette vennskap slik Kristus gjorde. Og i digi-
tale artikler beskriver Bella virkningene gode vennskap kan ha på oss, og jeg 
gir noen tips til dem som er ensomme mens de er borte fra sine nærmeste i 
julen.

Det finnes måter å overvinne ensomhet på – enten det er gå ut og få nye 
venner, knytte ekte bånd hver dag eller å utvikle et tettere forhold til Frelse-
ren. Når vi forstår at Jesus Kristus alltid er med oss, når vi ser at vi aldri er 
helt alene, vil vi ha styrke til å gå utenfor oss selv, utvikle sunne forhold og 
være til velsignelse for andre rundt oss.

Fra en som tror på deg,
 Alexandra Palmer

Unge voksne

Du er ikke alene – stol på meg

Finn disse artiklene og mer:
•  På liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  I UV- ukentlig (under “Unge voksne” i 

Gospel Library)
•  På facebook.com/liahona

I DENNE DELEN

44 Min daglige kamp mot 
ensomhet
Av Shaila Mahabier

48 Frelserens eksempel på  
å få nye venner
Av Mindy Selu

BARE PÅ INTERNETT
Åndelig hypoksi og betydnin-
gen av gode venner
Av Bella Harvey

5 tips for å nyte julen når du er 
langt hjemmefra
Av Alexandra Palmer
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Av Shaila Mahabier

En stor del av livet hadde 
jeg følt meg helt alene. 
I begynnelsen var 
ensomhet en ny følelse 
for meg, for jeg kom-

mer fra en familie på fem, så som 
barn hadde jeg alltid folk og støy 
rundt meg hjemme. Jeg visste at 
jeg ikke var alene.

Dessverre gikk mor og far fra 
hverandre da jeg var i tenårene. 
Etter dette begynte jeg virkelig 
å føle meg alene. Jeg prøvde å 
finne ut hva jeg skulle gjøre, og 
jeg gikk ut av trivselssonen for 
å få nye venner på skolen. Jeg 
håpet jeg kunne nyte den kjente 
følelsen av å være mange, også 
på skolen, slik jeg hadde gjort 
hjemme. Men selv om jeg var 

omgitt av mennesker, følte jeg 
meg fortsatt alene. Denne følel-
sen avtok noen år senere da jeg 
fant Kirken.

En dag banket søstermisjo-
nærene på døren, og mor åpnet. 
Jeg husker at hun sa: “Jeg er ikke 
interessert, men kanskje datte-
ren min er det. Vent, så skal jeg 
hente henne.”

Da jeg begynte å snakke med 
dem, kunne jeg føle at Ånden ba 
meg om å lytte. Etter å ha lyttet 
og lært i noen måneder, visste 
jeg at dette var det jeg hadde 
lett etter. Selv om det ikke føltes 
slik til å begynne med, hjalp min 
beslutning om å bli døpt meg 
ikke bare å komme nærmere 
Herren, men også nærmere 

Da jeg ble med-
lem av Kirken, 
forsterket det 
på mange måter 
ensomheten jeg 
hadde følt etter 
mine foreldres 
skilsmisse. Men 
det har også 
hjulpet meg å 
finne en vei ut av 
ensomheten.

Min daglige  
kamp mot 
ensomhet
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å avslutte min kontinuerlige kamp mot 
ensomheten.

Ensomhet som konvertitt
Da jeg bestemte meg for at jeg ønsket å bli 

døpt, ble ikke familien akkurat begeistret. Selv 
om mor og en av brødrene mine var tilstede i 
dåpen, avviste andre familiemedlemmer meg 
fordi vi ikke lenger delte samme religion.

I begynnelsen var dette ganske vanskelig, 
og jeg følte meg mer alene enn noensinne. 
Men etter en stund bestemte et av søsken-
barna mine seg for å bli hindu, noe som 
også var forskjellig fra det resten av familien 
praktiserte. Han respekterte mitt valg om å 
bli medlem av Kirken fordi han hadde gjort et 
lignende valg. På grunn av hans eksempel på 
kjærlighet til meg, sluttet noen av de andre 
familiemedlemmene å unnvike meg.

På skolen forsto jeg at jeg egentlig ikke 
passet inn lenger. Og på jobben så folk rart 
på meg da jeg fortalte dem at jeg hadde blitt 
døpt. Jeg skammet meg ikke – min beslutning 
var ikke gal, og jeg visste dette av hele mitt 
hjerte – men vennene mine forsto ikke min 

endrede livsstil, og de fleste av dem ville ikke 
lenger være venner med meg.

Få nye venner
Gjennom alle disse vanskelige erfaringene 

fortsatte jeg å be, og jeg kunne føle trøsten jeg 
ble lovet av Ånden i en prestedømsvelsignelse 
jeg hadde mottatt. En dag våget jeg å stille 
følgende spørsmål i bønn: “Hvorfor føler jeg 
meg så alene?” Og jeg fikk et svar, eller rettere 
sagt et løfte – at jeg ville få nye venner, venner 
som vil forstå meg.

Og det gjorde jeg! Jeg fikk nye venner, og 
noen av dem er ikke medlem av Kirken, men 
likevel respekterer de meg og er glad i meg. 
Jeg fikk også venner i Kirken som har blitt som 
familie for meg.

Å være innadvendt og være nødt til å 
snakke med folk, var ikke så lett for meg. Jeg 
lot for det meste folk komme til meg, men på 
videregående var det ikke mange som ønsket 
å snakke med meg. Så jeg var glad for at jeg 
husket et gammelt triks jeg hadde lært – jeg 
smilte. Jo mer noen smiler, desto mer imøte-
kommende blir vedkommende. Det gikk opp 
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for meg at jo mer jeg smilte til folk, desto mer 
begynte de å snakke med meg og desto lettere 
ble det for meg å bli venner med dem.

Stå sammen med vår himmelske Fader
Et bedre svar på min bønn var president 

Thomas S. Monsons (1927–2018) tale “Våg å 
stå alene” (Liahona, nov. 2011, 60‒67). Etter-
hvert har denne talen lært meg noe veldig 
viktig om ensomhet: Du står aldri alene når du 
står sammen med Herren.

Det er fortsatt dager da det er vanskelig 
for meg å stå sammen med ham. Frykten for 
at andre skal gjøre narr av meg og min tro er 
vanskelig. Noen har sagt at alle religioner er 
tull og tøys, og at jeg blir ledet som en dum 
sau. Når de har funnet ut om religionen min, 
har noen behandlet meg som om jeg hadde 
en forferdelig smittsom sykdom. Alle disse 
opplevelsene fikk meg til å føle meg litt usikker 
og ensom. Det er en kamp hver dag, men det 
er en kamp jeg vinner hver dag, om og om 

igjen, med Herrens hjelp og fulle 
støtte.

Hver dag prøver jeg å følge 
Ånden. Når jeg lytter til Ånden og 
snakker med folk, gjør Åndens 
inspirasjon meg i stand til å tjene 
andre. Det gir meg anledning til å 

huske at jeg ikke er alene. Og viktigst: Når jeg 
lytter til Ånden, får jeg alltid anledning til å dele 
mitt vitnesbyrd. Jeg har innsett at det å dele 
min tro på denne måten hjelper meg å være 
mindre redd og bli mer forstått av andre. Før 
jeg visste ordet av det, var jeg ikke alene – for 
uansett hvem jeg snakket med, sto jeg sam-
men med Ånden. Med Ånden på din side kan 
du aldri være alene.

Gjennom mange år og stunder med ensom-
het har Herren gjentatte ganger fortalt meg 
at jeg er hans elskede datter og at han elsker 
meg. Hvordan kan jeg noensinne føle meg 
alene når min Fader står sammen med meg? 
Hvordan kan jeg føle meg alene, hvis han bare 
er en enkel bønn unna?

I min daglige kamp mot ensomheten ber 
jeg min himmelske Fader ikke bare om å stå 
ved min side, men om at han må hjelpe meg 
å alltid stå ved hans side. Jeg vet at han aldri 
har latt meg kjempe med noe alene, og at han 
alltid har stått ved min side og elsket meg. ◼
Artikkelforfatteren bor i Praha i Tsjekkia.
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Frelserens eksempel 
på å få nye venner

Av Mindy Selu
Kirkens tidsskrifter

Som unge voksne opplever vi alle 
perioder med ensomhet ‒ når vi 
flytter for å studere, kommer hjem 
fra misjon, et kjæresteforhold som 
avsluttes, er det eneste medlemmet 

av Kirken i området, er ny i en menighet, er ens-
lig, er gift med en som er mye borte, er nybakt 
mor eller far, og mye mer. Noen stadier av livet 
gjør det slett ikke enkelt å få nye venner.

Men det betyr ikke at det er umulig. Som 
med alt annet ligger svaret i å følge Frelseren. 
Eldste Ronald A. Rasband i De tolv apostlers 
quorum sa: “I vennskap, som i ethvert annet 
prinsipp i evangeliet, er Jesus Kristus vårt 
eksempel.” 1 Her er noe av det vi kan lære av 
Frelserens eksempel om å få nye venner.

Oppsøk dem
Jesus verdsatte vennskap. Han trengte hjelp 

og støtte fra andre (slik vi alle gjør!) for å utføre 
sin jordiske tjenestegjerning, men istedenfor 
å vente til de rette personene dukket opp på 
døren hans, gikk han ut og fant dem! Han dro 

U N G E  V O K S N E

til steder han kanskje vanligvis ikke ville dratt til (se Lukas 5:3‒10), han 
vandret rundt (se Markus 1:16; Johannes 1:36), og han inviterte folk til å 
komme og se hvor han bodde. (se Johannes 1:39).

Vi trenger kanskje ikke venner av samme grunn som Frelseren gjorde, 
men det er likevel viktig for oss å omgi oss med gode mennesker. Hvis 
du er i en ny fase i livet hvor du føler at du trenger venner, oppsøk dem. 
Delta i kirken og andre aktiviteter, presenter deg, prøv nye ting, inviter 
til en sammenkomst, utfør oppriktig omsorgstjeneste (de du utfører 
omsorgstjeneste for, trenger sannsynligvis også en venn!), og du vil i 
stadig større grad være omgitt av potensielle venner.

Fremhev det gode i andre
Jeg elsker da Jesus møtte Natanael og sa: “Se, det er en ekte israelitt, 

en som det ikke er svik i.” Johannes 1:48). Når jeg tenker på dette verset, 
minner det meg om at jeg bør se etter og kommentere det 
gode jeg ser i andre.

“Mister” Fred Rogers, som var litt av en ekspert på 
å få nye venner, forklarte også at det å se etter det 
beste i andre er en Kristus- lignende egenskap. “Jeg 
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stunder med ensomhet. Men ensomhet kan 
også være en påminnelse for oss om den gud-
dommelige befalingen om å elske hverandre  
(se Johannes 13:34).

Hvis du strever gjennom en periode med 
ensomhet akkurat nå, se hen til Frelserens 
eksempel. Fremfor noen må du gjøre ham til 
din venn. Han – og vår himmelske Fader – vil 
aldri overlate deg til deg selv. ◼
NOTER
 1. Ronald A. Rasband, “True Friendship”, New Era, okt. 

2016, 5.
 2. Fred Rogers, avslutningstale ved Marquette University, 

2001, marquette.edu/universityhonors/speakers- rogers.
shtml.

tror at takknemlighet er noe hellig,” sa han. “At når vi ser etter det beste 
i vedkommende vi måtte være sammen med i øyeblikket, gjør vi det 
Gud gjør. Så når vi elsker og verdsetter våre medmennesker, deltar vi i 
noe virkelig hellig.” 2

Be for venner
Noen av de mest minneverdige jordiske erfaringene med Frelseren 

må ha vært da han ba for andre. Nephittene skrev at “ingen [kunne] 
forestille seg hvilken glede som fylte [deres] sjeler da [de] hørte ham be 
til Faderen for [dem]” (3 Nephi 17:17). Våre bønner er kanskje ikke like 
gripende som hans, men vi kan likevel ta oss tid til å be for dem vi bryr 
oss om.

I tillegg til å be for vennene dine, kan du også be om å få nye venner. 
Når du “[søker] råd hos Herren i alt du foretar deg” (Alma 37:37) – her-
under dine bekymringer om å være ensom og trenge venner – vil han 
ikke bare “lede deg til det gode”, han vil også lede deg til gode mennesker 
som kan bli gode venner.

Se hen til Frelseren
Jesus vet hva vi føler når vi er ensomme, for han var også “vel kjent 

med sorg” og ensomhet (Mosiah 14:3). Så selv om vi er fantastiske til å 
være en venn, vil vi trolig likevel ha perioder eller 

Vi opplever alle perioder 
med ensomhet, men  
Frelserens eksempel lærer 
oss noe om å få nye venner.
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52 Fremgang sammen
Av Eric B. Murdock og 
Richard M. Romney

54 Jul rundt om i verden

58 Spotting er ingenting  
for deg
Av David A. Edwards

60 På stevnemøte med 
en siste dagers hellig 
jente uten å ha truffet 
henne før
Eldste Joaquin E. Costa

62 Spørsmål og svar  
Reise på misjon?  
Forstå Johannes’  
åpenbaring?

64 Det siste ordet  
Jesu Kristi oppgave å vise 
Guds kjærlighet
Av eldste Jeffrey R. Holland

Jeg elsker  
tempelet  
fordi det er et sted hvor du virkelig kan føle 
Ånden. Det er et rent sted hvor du virkelig 
kan føle Kristi kjærlighet.

Jeg fikk anledning til å bo i USA et år. 
Da jeg kom dit, var jeg veldig ensom en 
stund. Jeg savnet familien og hjemmet mitt, 
men jeg strevde med mer enn bare det. 
Jeg hadde ikke mange venner på skolen, 
jeg strevde med språket og kulturen, og 
jeg hadde litt problemer med familien jeg 
bodde hos.

Selv i kirken følte jeg meg noen ganger 
alene. Jeg hadde lyst til å dra hjem. Jeg 
ønsket virkelig å se familien min igjen.

Men jeg begynte å tenke på Jesus Kris-
tus og hvordan han led for meg. Jeg ba, og 
Gud trøstet meg. Der jeg bodde, lå tempelet 
så nært – bare seks minutter unna. Så jeg 
bestemte meg for å dra til tempelet en gang 
i uken, og det var virkelig til velsignelse for 
meg.

Ting begynte å forandre seg. Jeg fant 
noen gode venner, og Gud gjorde det mulig 
for meg å holde ut hele tiden jeg var borte 
hjemmefra. Jeg vet at jeg følte trygghet på 
grunn av Jesus Kristus. Han ga meg hjelp og 
styrke, og det ga meg mot. Folk tror noen 
ganger at Jesu Kristi forsoning bare angår 
omvendelse. Men Kristus er også en kilde 
til stor trøst. Jeg vet at jeg ikke kan forstå alt 
han gjennomgikk, men han forstår meg.

Yona C., 17, Frankrike
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Av Eric B. Murdock og Richard M. Romney
Kirkens tidsskrifter
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Andrew sier: “Matthew ble prest, jeg ble 
lærer og Isaac ble diakon på samme tid. 
Ingen av oss var i den alderen da vi ville 
ha blitt oppflyttet før.”

“Den første dagen jeg var prest,” sier 
Matthew, “brøt jeg brødet til nadverden 
og velsignet det. Jeg var litt nervøs. Hen-
dene skalv litt da jeg uttalte bønnen, men 
det var virkelig fantastisk.”

Som ny i Det aronske prestedømme har 
Isaac nå muligheten til å lære av sine eldre 
brødre. “Det var kult fordi jeg var sammen 
med brødrene mine og noen av vennene 
deres,” sier Isaac. “Jeg følte Ånden da jeg 
delte ut nadverden for første gang.

“Jeg døpte broren min!”
I tillegg til å motta Det aronske preste-

dømme og dele ut nadverden, var Isaac 
også i tempelet for å utføre dåp. Faren 
hans døpte ham først, men så kom en 
overraskelse:

“Jeg fikk døpe broren min!” sier 
Matthew.

“Jeg hadde aldri trodd at Matthew 
skulle døpe meg,” sier Isaac. “Men han 
er prest nå, så han kunne det. Det var 
virkelig en kul opplevelse. Jeg kunne føle 
Den hellige ånd.”

Hver morgen før Seminar
Matthew, Andrew og Isaac er ikke de 

eneste brødrene i familien Clarkson. Det 
er fire til: Levi (9), Eli (7), Sam (4) og Titus 
(2) og en baby på vei.

Da president Nelson på generalkon-
feransen i oktober 2018 oppfordret 
Kirkens kvinner til å lese Mormons bok 
innen utgangen av året, bestemte Matt-
hew, Andrew og Isaac, sammen med sin 
far og yngre brødre, seg for å gi mor sin 
støtte. “Vi skal lese den sammen med 
deg!” sa de. Hver morgen før Seminar sto 
de opp for å lese sammen.

Mange spennende endringer har 
kommet til Kirken takket være 
inspirasjon som president 

Russell M. Nelson har mottatt. To av disse 
endringene har hatt direkte innvirkning 
på brødrene Clarkson fra California i USA:

1.  Unge menn kan nå bli ordinert til 
et embede i prestedømmet i januar 
det året de fyller 12, 14 og 16 år.

2.  Ungdom kan få tempelanbefaling 
for begrenset bruk fra og med 
januar det året de fyller 12.

For brødrene Matthew (15), Andrew 
(13) og Isaac (11) har disse endringene 
gitt nye muligheter til å tjene og utvikle 
seg i Jesu Kristi evangelium ‒ ikke bare på 
egenhånd, men sammen.

En dag med mye nytt
I januar 2019 opplevde Matthew, 

Andrew og Isaac en dag med mye nytt. 

Fremgang SAMMEN
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En livsendrende utfordring
“Da vi tok denne utfordringen, trodde 

jeg det ville ta mye tid,” sier Andrew. “Jeg 
var bekymret for at jeg ikke ville ha nok 
tid til å gjøre alt jeg ønsket å gjøre, som 
å spille gitar eller være sammen med 
vennene mine. Men jeg skjønte at det 
ikke er slik det fungerer. Jo mer engasjert 
jeg var i å lese Mormons bok, desto mer 
tid syntes jeg å ha. Det gikk opp for meg 
at hvis jeg fortsetter å lese i Skriftene 
så mye som mulig, vil livet mitt være i 
balanse. Jeg får mer tid.”

Matthew hadde en tung periode da 
familien begynte å lese hver morgen. Han 
sier: “Jeg gjorde det ikke bra på skolen. Jeg 
strevde med mitt personlige skriftstudium 
og mitt forhold til vår himmelske Fader, og 
jeg holdt alt for meg selv. Jeg snakket ikke 
med mor og far om det.”

Men da Matthew brukte mer tid på å 
lese Mormons bok, begynte evangeliet å 
få førsteprioritet i livet hans. Han gjorde 

også større innsats på skolen. Han arbei-
det hardt og fikk opp karakterene.

“Jeg ble også klar over hvor høyt vår 
himmelske Fader og mine foreldre elsker 
meg, og hvor mye de hjelper meg. Og 
jeg har et sterkere vitnesbyrd om Jesus 
Kristus. Han har hjulpet meg å overvinne 
dårlige vaner og hjulpet meg å få livet til 
å gå i riktig retning. Jeg er så glad for at 
vi tok president Nelsons utfordring som 
familie. Det forandret livet mitt.”

“Oi, det var mange!”
Å følge president Nelsons oppford-

ring styrket også Isaacs vitnesbyrd. 
“Vi satte ring rundt ordene Gud, Herre, 
Forløser, Frelser og Kristus hver gang vi 
fant dem,” sier han. “Den dagen vi var 
ferdig, bladde jeg gjennom Mormons 
bok og så alle ordene jeg hadde satt ring 
rundt. Jeg tenkte: ‘Oi, det var mange!’ Jeg 
hadde aldri lagt merke til hvor mange 
det var. Jeg følte meg mye mer åndelig 

Brødrene Clarkson har blitt velsignet ved å virke i sine prestedømsquorumer 
og lese Mormons bok.

da vi leste Mormons bok. Jeg er glad vi 
gjorde det.”

Livet er så mye bedre
Matthew, Andrew og Isaac er forbauset 

over at familien leste Mormons bok på 
bare to måneder. “Vanligvis tar det oss et 
år,” sier Isaac. Sammen oppdaget de velsig-
nelsene ved å følge profetens oppfordring.

“Hvis du gjør det du skal,” sier Andrew, 
“som å utvikle et forhold til vår himmel-
ske Fader ved hjelp av bønn, skriftstu-
dium og full aktivitet i Kirken, er livet så 
mye bedre.”

Disse tre brødrene har hjulpet hver-
andre å utvikle seg i evangeliet. De følger 
profeten, som har oppfordret medlem-
mene til å “øke sin tro på vår Frelser 
Jesus Kristus og på hans forsoning, å … 
[inngå] og [overholde] sine pakter med 
Gud, og å styrke … [sin familie]”.1 ◼
NOTE
 1. Russell M. Nelson, “Innledende kommentarer”, 

Liahona, nov. 2018, 7.
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Har du lyst til å fortelle hvordan du feirer jul der du bor? Send oss 

et bilde og historien din, så bruker vi den kanskje neste år! Send 

den til liahona@ ChurchofJesusChrist .org.
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“DESEMBER MÅNED betyr samhold i min familie. Vi elsker 
å følge Kristi eksempel, og vi prøver alltid å minne oss på 
alt han har gjort for oss og de mange velsignelsene vi har 
mottatt. I stuen vår har vi et bilde av Frelseren, omgitt av 
ca. 20 røde hjerter.

Når vi gjør oss klar til å åpne gavene ved midnatt, ser 
jeg først på familien og så på bildet av Kristus. Jeg er stolt 
over å ha bildet av ham i det rommet, og jeg er stolt over 
å kunne si til meg selv at det han ønsket så sterkt for min 
familie, nå skjer.

Jeg planlegger å dra på heltidsmisjon. Disse øyeblik-
kene vi deler i julen, gir meg et enda større ønske om å 
dele evangeliet med andre. Med evangeliet får julen en 
helt annen følelse. Med evangeliet handler alt i julen om 
Kristus og familien, og det gir meg enda større trygghet.”
Myrium G., Paris i Frankrike
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Hva er noen av dine yndlingstradisjoner i julen? Å kle seg godt for å gå ut og synge 
julesanger som familie? Aking etterfulgt av varm kakao? Å grille på stranden?

Til tross for hva noen julekortselskaper synes å fremstille, feires julen i alle  
klimaer og kulturer overalt ‒ ofte uten et snev av snø i sikte eller den minste duft av 
et bartre.

Her tar vi en titt på noen måter ungdom over hele verden feirer Frelserens fødsel.

opp kaken, snakker sammen hele natten 
og legger oss sent den dagen.

Vi er så takknemlige for at Jesus  
Kristus er en del av livet vårt. Gjennom 
ham finner vi evig glede.”
Ankita K., Bangalore i India

“JULEN 2018 var min vakreste jul. Det 
var en følelse av samhold og vennlighet, 
og jeg fikk delta i et arrangement for 
flyktninger.

Jeg laget røde papirstøvler, og lærte 
dem som var invitert til middagen å 
lage dem, og sette en på hver tallerken. 
De som var invitert til kvelden, hadde 
med seg ryggsekker fylt med personlige 
hygieneartikler, slik at de kunne deles 
ut på en søndag.

Vi så en film om Kristus sammen 
med flyktningene som en del av kvel-
den. Det var en god jul å minnes.”
Alexis L., Paris i Frankrike

“I BANGALORE feires julen i stor grad. 
Alle feirer, enten de er hinduer, muslimer 
eller kristne. Mange pynter et juletre og 
henger opp stjernen i huset sitt.

En tradisjon vi følger i vår familie, er 
å delta i Lys for verden- kalenderen fra 
Kirken. Mor begynner også å bake kaker 
til naboer, kolleger, venner og familie. 
På julaften inviterer vi alle i familien 
hjem til oss. Vi starter juleandakten 
vår kl. 22.30, og vi synger salmer, leser 
Skriftene, ser julevideoer og snakker 
sammen.

Vi ber de små barna legge Jesusbarnet 
i krybben ved midnatt, natt til 25. desem-
ber. Vi ønsker alle i familien god jul, deler 
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“VI BYGGET DENNE limonadeboden for å 
bruke den om sommeren, men julen er en 
perfekt anledning til å bruke den til å gi folk 
småkaker og varm sjokolade! Jeg føler meg 
nærmere Frelseren når jeg finner kreative 
måter å tjene andre på.”
Brooklyn H., Alberta i Canada

“JEG LIKER Å VÆRE SAMMEN med 
søstrene mine, særlig når vi spiller spill 
sammen. I julen pynter vi med stearinlys 
til middagen hver kveld. Det føles fred-
fullt. Lyset fra stearinlysene minner meg 
om Frelseren, som er verdens lys.”
Dane H., Alberta i Canada

“MANGE BETRAKTER fjellet som et sted hvor de kan finne fred, hvor de kan kom-
munisere med naturen og oppdage skjønnheten i Guds skaperverk. Men her på 
Hawaii føler og verdsetter vi Guds kraft i havet og alle underverkene det inneholder.

Når som helst du er omgitt av natur og familie, blir alle bånd sterkere. Du kobler 
av fra livets distraksjoner og fokuserer på skjønnheten rundt deg, både i det du ser 
og i personene du deler opplevelsen med.

Hvilken bedre tid er det enn julen der man kan føle seg mer knyttet til denne jor-
den og vår familie, idet vi forstår at de begge spiller en viktig rolle i planen som er lagt 
av vår himmelske Fader og vår Frelser Jesus Kristus.”
Diane A., med bilde av Zyrus A., Hawaii i USA

“FAMILIEN MIN ER ALLTID engasjert 
i en eller annen form for tjenesteakti-
vitet i julen. Én ting vi gjør, er å levere 
mat og godsaker til de trengende. 
Ved å tjene andre kan vi vise Guds 
kjærlighet. Mor og far har lært meg 

betydningen av julen ved å være et 
godt eksempel og tjene andre. Denne 
erfaringen har hjulpet meg å forstå 
min rolle på jorden og julens sanne 
betydning.”
Aaron S., Bangalore i India
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Mange i Mexico samles som familie og venner for å åpne  piñataer som en del av sin julefeiring.

“JEG FIKK HJELPE TIL med å losse 
og organisere flere lastebillass med 
donerte leker. Så åpnet vi dørene og 
slapp alle inn. Det var veldig gøy å 
se på alle barna. Øynene deres lyste 
opp. De var så glade! Det gjorde meg 
glad å se dem så lykkelige og fred-
fulle etter å ha vært gjennom noe så 
forferdelig.”
Audrey V.

“ETTERSOM VI ER EN STOR FAMILIE, 
samles vi alle noen ganger i dette huset 
og nabohuset. Vi har musikk. Vi danser. 
Vi er alltid sammen som familie så mye 
som mulig i desember, for vi har fri fra 
skolen.

Vi leker. Vi snakker sammen. Vi ler. 
Vi spiser. Det er tradisjonen. Når jeg er 
på skolen, har jeg ikke tid til å gjøre alle 
disse tingene sammen med familien. 
Så vi prøver å holde disse tradisjonene 
gående. Familien er det viktigste. Disse 
tradisjonene hjelper oss å holde sammen 
som familie.”
Juan C., Barranquilla i Colombia

“ETTER BRANNEN innså jeg at 
det viktigste du kan ha, er familie og 
venner. Så selv om vi ikke fikk mange 
gaver, var det så veldig godt å bare 
være omgitt av familien. Det var fort-
satt en fin tid for oss, selv om det ikke 
var noen vanlig jul.”
Rachel W.

“DET VAR FLOTT Å SE at alle bare 
ble ført sammen og var avhengig av 
hverandres sosiale deltagelse … Jeg 
lærte at materielle ting ikke betyr så 
mye. Tjeneste, familie, og tid sammen 
betyr mye mer. Livet er verdifullt. Ting 
kan alltid bli verre, så vi må prøve å 
nyte de gode stundene mens de er 
her. Det er vi som skaper de gode 
stundene!”
Billy A.

Merk: Følgende ungdommer fra Paradise i California, USA reflekterer over julens betydning, etter 
at den mest ødeleggende skogbrannen i Californias historie brant ned lokalsamfunnet deres.
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Av David A. Edwards
Kirkens tidsskrifter

K an du nevne noen tegn på de siste dager? Det er ganske 
mange kjente tegn: gjenopprettelsen, fremkomsten av Mor-
mons bok, forskjellige katastrofer, evangeliets utbredelse, 

generell ugudelighet. Men her er ett tegn du kanskje ikke har tenkt 
på: spotting.

To forfattere i Det nye testamente nevner at det vil være spot-
tere i de siste dager (se 2 Peter 3:3; Judas 1:18). Det vil si at det vil 
være dem som spotter og latterliggjør Jesus Kristus, hans lære-
setninger og hans tilhengere. Men som hans disipler blir vi bedt FO
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Spotting er siste skrik –  

bortsett fra i Herrens øyne.

DEG
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om å være langmodige og tålmodige 
(se 2 Peter 3:11‒15) og se frem til hans 
komme og oppfyllelsen av hans løfter, 
idet vi holder fast ved hans barmhjertig-
het og har medlidenhet med andre (se 
Judas 1:22).

Spotting er naturligvis ikke noe nytt, 
men det ser jammen ut til å bre om seg. 
Og selv om du kanskje aldri spotter det 
som er av Gud, er ikke en spottende 
livsstil noe en disippel av Jesus Kristus 
skulle etterligne.

Spott i vei? Nei takk.
Å spotte betyr å håne, gjøre narr av 

eller krenke. Det innbefatter noen gan-
ger lite flatterende etterligninger, som 
å parodiere noen og bruke en morsom 
stemme eller overdrevne fakter eller 

Spotting er et symptom på den grunn-
leggende synden stolthet. Og den grunn-
leggende følelsen bak spotting er forakt 
– å se ned på andre – det vil si, se ned på 
mennesker, ikke bare være uenig i det de 
sier eller gjør.

Det er ikke det Herren ønsker. Han 
har sagt: “La enhver akte sin bror som 
seg selv” (Lære og pakter 38:24). Vi er 
alle likeverdige. Alma spurte: “Vil dere 
fortsette å tro at én av dere er bedre 
enn en annen[?]” (Alma 5:54). Den slags 
tankegang fører til spotting. Å spotte 
noen er én måte å prøve å sette seg over 
andre på.

Dessuten prøver spottere som regel 
å få andre til å slutte seg til dem. Ett 
bilde fra Lehis drøm viser virkelig dette. 
Menneskene i den store og romme-
lige bygningen “hånte og pekte fingre” 
(1 Nephi 8:27). Pekingen trekker en linje 
mellom oss og dem og sier: “Best du 
blir med oss, ellers vil du bli til spott 
og spe.” I likhet med elendighet elsker 
spotting selskap. Det skyldes delvis at de 
stolte innerst inne ofte også er utrolig 
usikre.

Vær ydmyk. Ikke spott.
Med all spottingen som foregår der 

ute, kan det være fristende å bli med. Det 
ser da ut til at de har det moro? Alle gjør 
det, særlig på Internett og sosiale medier. 
Vi kan til og med bli fristet til å bekjempe 
ild med ild – til å bruke verdens eget 
våpen mot den, til å peke tilbake på 
pekerne i den store og rommelige byg-
ningen for å se hvordan de liker sin egen 
spottende medisin.

FOR 
Men igjen, det er ikke Herrens måte.
“Spott ikke dem som spotter” (Lære og 

pakter 31:9).
“Elsk deres fiender, velsign dem som 

forbanner dere, gjør vel imot dem som 
hater dere, og be for dem som forfølger 
dere” (Matteus 5:44).

Det er en mye høyere norm enn ver-
dens norm, som synes å si: “Spott alt og 
alle som er annerledes enn deg på noen 
måte.”

Det kan være vanskelig å utholde 
andres spotting og ikke reagere med 
spotting, fordi kulturen vår vil ha oss til 
å tro at den smarteste, mest sårende 
spottingen vinner kampen om folks opp-
merksomhet og respekt. Men slik er det 
ikke. Herren har sagt oss – og vist oss – 
at kjærlighet, saktmodighet, tålmodighet 
og langmodighet er hans måte.

Hvis vi er sanne etterfølgere av Jesus 
Kristus, vil vi ikke spotte våre brødre 
og søstre, fordi vårt hjerte vil være fylt 
med hans rene kjærlighet (se Moroni 
7:47‒48). ◼

billedspråk. Vi har alle sett det. 
Det finnes overalt. Folk elsker 

det, tilsynelatende.
Men det gjør ikke Herren.
Ingen steder i Skriftene godkjennes 

spotting. Faktisk blir det uttrykkelig for-
dømt. Alma den yngre sa for eksempel:

“Finnes det noen iblant dere som gjør 
narr av sin bror … ?

Ve ham, for … han må omvende 
seg, ellers kan han ikke bli frelst!” (Alma 
5:30–31).

HERREN HAR SAGT 
OSS … AT KJÆRLIG-
HET, YDMYKHET, 
TÅLMODIGHET OG 
LANGMODIGHET  
ER HANS MÅTE.
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Jeg vokste ikke opp som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, men noen 
medlemmer jeg har møtt, har lært meg at når noen lever et rent og godt liv, skinner Kristi 
lys i dem. De blir sterke eksempler.

Min første kontakt med Kirken var gjennom en venn jeg fikk på universitetet. Han var et 
veldig godt medlem av Kirken som hadde vært på misjon. Jeg hadde vokst opp i en katolsk 

familie, så han prøvde ofte å innlede samtaler med meg om religion. Men jeg var ikke særlig 
interessert. Vennen min var imidlertid veldig lur, og han prøvde igjen å presentere Kirken 
for meg ‒ ved å ordne et stevnemøte for meg med en siste dagers hellig jente som jeg 
aldri tidligere hadde truffet.

Vårt første stevnemøte
Da Renée og jeg var på vårt første stevnemøte, ble jeg hodestups forelsket. Hun var 

så vakker, og jeg skjønte at det var noe spesielt med henne. Kort tid senere var jeg klar 
til å være seriøs med henne og stifte familie ‒ men etter flere stevnemøter sa hun at 

vi ikke burde gå ut mer fordi hun likte meg “for godt”, og hun ønsket å gifte seg i 
tempelet. For å gjøre ting vondt verre for meg, reiste hun snart på misjon. Etter 

det kom jeg til at jeg ikke likte de siste dagers hellige.
Da hun kom hjem fra misjonen, inviterte vår felles venn meg til en fest 

der jeg kunne få treffe Renée, og vi begynte å tilbringe tid sammen igjen. Jeg 
hadde fullført utdannelsen og hadde en veldig god jobb, og jeg følte meg igjen 

klar til å gifte meg. Jeg trodde jeg var litt av et varp, så jeg fridde. Hun sa nei.

Et motvillig møte med misjonærene
For å holde liv i forholdet takket jeg ja til å lytte til misjonærene. En gang kom hun 

til meg, og med tårer i øynene bar hun vitnesbyrd om Mormons bok og tryglet meg 
om å lese den. Hun ønsket at jeg skulle få et vitnesbyrd om evangeliet slik at hun 
kunne oppfylle sitt ønske om å gifte seg i tempelet. Jeg elsket henne og ønsket ikke å 
skuffe henne, så jeg sa at jeg ville det. Men selv om jeg sa ja til å møte misjonærene, 
møtte jeg dem i begynnelsen bare for å kjøpe meg litt mer tid til å overtale Renée til å 

gifte seg med meg. Jeg hadde ikke noe ønske om å slutte meg til en ny religion.

Renées beslutning om å etterleve evangeliet forandret mitt liv.

Av eldste 
Joaquin E. Costa
i De sytti

MED EN SISTE DAGERS HELLIG 
JENTE UTEN Å HA TRUFFET  
HENNE FØR
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Etter noen avtaler med misjonærene, var jeg fortsatt ikke interessert. Jeg utholdt 
leksjonene deres, men jeg fulgte egentlig ikke med og prøvde egentlig ikke å føle 
Ånden. Hjertet mitt var lukket, for jeg lyttet ikke til misjonærene for min del. Jeg 
lyttet til dem på grunn av Renée. Det skjedde ingenting, og jeg klarte fremdeles 
ikke å overbevise Renée om at jeg ville være en god ektemann for henne uten 
å bli døpt. Hun holdt seg sterk i sin tro.

Mormons bok ble personlig
Så skjedde det endringer med misjonærene. En ny misjonær kom for å 

undervise meg, og han fikk en idé. Han ba meg slå opp i Alma 42, og han 
spurte meg om jeg ville lese kapittelet høyt for dem, vers for vers. Men 
istedenfor bare å lese det ord for ord, ville han at jeg skulle sette mitt 
navn inn i det. Jeg hadde egentlig ikke lyst, men han insisterte.

Så jeg begynte med det første verset. “Og nå, Joaquin …” Så snart 
jeg leste disse ordene, begynte boken å snakke til meg. Da jeg satte 
inn navnet mitt, følte jeg kraften i et personlig vitnesbyrd.

Den neste delen av Alma 42 handler om Adam og Evas fall, og til slutt 
kommer forløsningsplanen. Da jeg kom til vers 29 og leste: “Og nå, Joaquin, 
jeg vil ikke at du skal være urolig mer på grunn av disse ting,” begynte jeg å 
gråte som et lite barn. Jeg hadde aldri grått slik før. Jeg visste at Mormons bok 
var sann ‒ men jeg kunne ikke engang lese ferdig kapittelet. Da jeg endelig klarte å 
ta meg sammen, sa jeg til misjonærene at jeg ønsket å bli døpt. Renée ble så glad. 
Jeg ble døpt, og hun sa endelig ja til å gifte seg med meg. Et år senere ble vi beseg-
let i Buenos Aires Argentina tempel.

Jeg er så takknemlig for Renées beslutning om å etterleve evangeliet og gifte 
seg i tempelet. Hennes trofaste innstilling til stevnemøter styrket ikke bare hennes 
forhold til Gud og evangeliet, men oppfordret meg til å lære om evangeliet også. Jeg 
vet hvorfor hun var så vakker for meg: fordi hun var så ren, kjærlig og god. Jeg var i 
stand til å utvikle et personlig vitnesbyrd om Mormons bok og Kirken på grunn av 
hennes trofasthet. ◼

Jeg var i stand til å utvikle et 
personlig vitnesbyrd om Mormons 
bok og Kirken på grunn av Renées 
trofasthet.
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Vær villig til å be 
oppriktig

En misjon er virkelig ikke 
for alle, men alle bør 
oppriktig finne ut om en 

misjon er for dem! Noen ganger ønsker 
vi ikke å dra, så vi ber ikke engang, eller vi 
ber uten å gi Ånden mulighet til virkelig å 
svare. Vi må be oppriktig! Hvis du finner 
svaret ved å søke det oppriktig, vil du føle 
fred og tillit til hva enn Herren ber deg 
om å gjøre – enten det er å bli eller å dra.
Ali B., 22 år, Utah i USA

“Hvordan kan 
jeg finne ut om 
jeg skal dra på 
misjon?”

S P Ø R S M Å L  O G  S V A R

Omvend deg
Noe av det som hjalp 
meg til å bestemme meg 
for å dra på misjon, var å 
lære om og oppleve sann 

omvendelse. Da jeg studerte om Frelse-
rens forsoning og anvendte det jeg lærte 
på meg selv, følte jeg ubeskrivelig fred. 
Da jeg følte dette, ønsket jeg at andre 
skulle få føle den samme freden.
Eldste Berdejo, 21 år, Arequipa i Peru

Hold kontakten med Herren
Vår himmelske Fader kan gi deg svaret 
ditt gjennom Skriftene, et budskap fra en 
generalautoritet eller bare en annens vit-
nesbyrd. Så du kan få inspirasjonen din 
bare ved å holde kontakten med Herren.
Samuel H., 14 år, Utah i USA

“Vi fastholder at 
misjonærarbeid er en 
prestedømsplikt – og 
vi oppfordrer alle unge 
menn som er verdige 
og som er fysisk og 
psykisk i stand til det, 
til å ta imot kallet til 
å tjene. Mange unge 
kvinner tjener også, 
men de er ikke under 
samme forpliktelse 
til å tjene som de 
unge mennene. Vi 
forsikrer imidlertid 
de unge søstrene i 
Kirken om at de yter 
et verdifullt bidrag 
som misjonærer.”
President Thomas S. Monson (1927–
2018), “Velkommen til konferansen”, 
Liahona, nov. 2012, 5.
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Husk at han vil  
svare deg

Før jeg dro på misjon, 
var jeg svært usikker 
på om jeg skulle dra. Til 

slutt bestemte jeg meg for å spørre vår 
himmelske Fader, som virkelig vet alt vi 
går igjennom og vet om vi trenger å dra 
på misjon. Ved hjelp av bønn fikk jeg en 
bekreftelse på at jeg trengte å dra. Jeg vet 
at vår himmelske Fader besvarer bønner. 
Gå til ham med dine spørsmål, og han vil 
svare deg ifølge din tro og hans vilje og 
tidsplan.
Søster Terpend, 21 år, Jamaica Kingston misjon

Søk råd hos din familie og i din 
patriarkalske velsignelse

Familien og min patriarkalske velsignelse 
hjalp meg å bestemme meg. Søsteren 
min er for tiden på misjon, og hennes 
eksempel og vitnesbyrd om misjonær-
arbeid har inspirert meg. Mitt ønske om 
å tjene ble også sterkere da jeg mottok 
min patriarkalske velsignelse, som sa jeg 
ville være i stand til å dele evangeliet med 
andre.
Juliana P., 16 år, Nevada i USA

Hva kan hjelpe meg 
å forstå Johannes’ 
åpenbaring?
På grunn av profeter i vår tid har vi noen hjelpemidler til å forstå Johannes’ 
åpenbaring. Joseph Smith ga oss noen viktige nøkler til denne boken. For 
eksempel:

•  Lære og pakter 77. Denne åpenbaringen er i spørsmål-  og svar- format 
og gir oss viktig innsikt i Johannes’ åpenbaring. Den forklarer forskjellige 
elementer av kapittel 4–11 og legger vekt på hvordan de angår Herrens 
verk i de siste dager.

•  Joseph Smiths oversettelse. Det finnes mange vers i Johannes’ åpenbaring 
som Joseph Smith klargjorde gjennom prosessen med sin inspirerte 
oversettelse av Bibelen. Du finner disse i studiehjelpemidlene på  
scriptures .ChurchofJesusChrist .org.

Joseph Smith hjalp oss å forstå at Johannes’ åpenbaring ikke er det 
ufattelige mysteriet noen tror det er. Han lærte oss også at hvis Gud ikke 
har gitt en tydning av et syn, vil vi ikke bli holdt ansvarlig for ikke å kjenne 
den (se History of the Church 5:343). Han hjalp oss å forstå at hovedfokuset 
i boken er Jesus Kristus – håpet vi har på grunn av ham om å kunne over-
vinne verden og vende tilbake til vår himmelske Fader.

Se også Veiledning til Skriftene, “Johannes’ åpenbaring” og Kom, følg med 
meg – for enkeltpersoner og familier: Det nye testamente 2019, kapitlene om 
Johannes’ åpenbaring.

Hva syns du?

Send ditt svar og, hvis ønskelig, et 
høyoppløselig bilde innen 15. januar 
2020 på liahona .ChurchofJesusChrist 
.org (klikk på “Submit an Article or 
Feedback”).

Svar kan bli redigert på grunn av 
lengde eller klarhet.

“Jeg har noen venner som ikke 
er noen god innflytelse, men 
vi står hverandre nær, og jeg 
ønsker fortsatt å være venner 
med dem. Hva skal jeg gjøre?”
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Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv,  
og er ikke å betrakte som offisielle uttalelser  
om Kirkens lære.
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Blant de mange storartede formålene med 
Herren Jesu Kristi liv og tjenestegjerning, er 
det én viktig side ved denne misjonen som 

ofte går ubemerket hen. Hans tilhengere forsto det 
ikke fullt ut den gangen, og mange blant vår tids 
kristne forstår det heller ikke, men Frelseren selv 
talte ettertrykkelig om det gjentatte ganger. Det 
er den store sannheten at i alt Jesus skulle si og 
gjøre, heriblant og spesielt hans forsonende lidelse 
og offer, viste han oss hvem og hva Gud vår evige 
Fader er, og hvor fullstendig hengiven han er mot 
sine barn i enhver tidsalder og enhver nasjon. I ord 
og gjerning prøvde Jesus å åpenbare og person-
liggjøre for oss sin Faders – vår himmelske Faders 
– sanne natur.

Jesus kom for å trygle menneskene om å elske 
sin himmelske Fader, slik han alltid har og alltid vil 
elske dem. Guds plan, Guds makt, Guds hellighet, 
ja, til og med Guds vrede og dom, hadde de anled-
ning til å forstå. Men Guds kjærlighet, den gjen-
nomgripende dybden i hans hengivenhet overfor 
sine barn, kjente de fortsatt ikke fullt ut. Ikke før 
Kristus kom.

Ved å mette de sultne, helbrede de syke, irette-
sette hykleri og be om tro, viste Kristus oss veien 
til Faderen, han som er “barmhjertig og nådig, sen 
til å bli vred, tålmodig og full av godhet”.1 I livet og 
spesielt i døden erklærte Kristus: “Dette er Guds 
medlidenhet jeg viser dere, så vel som min egen.”

Jeg bærer personlig vitnesbyrd om en personlig, 
levende Gud, som kjenner oss ved navn, hører og 
besvarer bønner og verner om oss for evig som sine 
åndebarn. Jeg vitner om at han, midt i universets 
utrolige mangfold av oppgaver, søker vår personlige 
lykke og sikkerhet fremfor alle andre guddommelige 
anliggender.

I det hellige apostelembedets ånd sier jeg med 
en som hadde dette embedet i fordums tid: “I dette 
er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han 
har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre 
synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skyl-
der også vi å elske hverandre” (1 Johannes 4:10–11) 
‒ og å elske ham for evig. ◼
Fra en generalkonferansetale i oktober 2003.

NOTE
 1. Lectures on Faith (1985), 42.

Jesu Kristi oppgave å 
vise Guds kjærlighet

Av eldste Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers quorum
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Hvordan kan du vise kjærlighet?

Kristus mettet de sultne.

Du kan dele matpakken din med 
en venn som har glemt sin.

Du kan benytte anledningen 
til å bære vitnesbyrd.

Kristus helbredet syke.

Du kan besøke og trøste en 
som er syk eller skadet.

Kristus ber oss om å ha tro.

Eldste Holland sa at Jesus viste oss Faderens måte 
ved å vise kjærlighet i alt han sa og gjorde. Han har 
oppfordret oss til å elske Gud og elske hverandre.

Kristus underviste 
om sannheten.

Du kan invitere en 
venn til kirken.



UNGE VOKSNE

FØLER DU DEG ENSOM?

Uansett hvilken fase i livet du er i, 
kan du overvinne ensomhet ved å 
nå ut og knytte virkelige bånd. Her 

er noen måter å gjøre det på.

42
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Besøk  

Colombia!
Se side V15–V19
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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

Av president 
Henry B. Eyring

Annenrådgiver i Det 
første presidentskap

L ys er et av de vakreste symbolene på 
Jesu Kristi fødsel. Da Jesus ble født, 

kom han med lys til en mørklagt verden.
Profeter hadde forkynt at lys ville være et 

tegn på Frelserens fødsel. Mange år før Jesus 
ble født, profeterte lamanitten Samuel:

“Det skal være store lys på himmelen, 
så det ikke skal være mørkt natten før han 
kommer, så det skal se ut for menneskene 
som det var dag.

Og se, en ny stjerne skal vise seg, en 

som dere aldri før har sett maken til”  
(Helaman 14:3, 5).

Denne stjernen ledet vismennene til 
Jesus for å tilbe ham. De ga ham dyrebare 
gaver av gull, røkelse og myrra.

Jeg vitner om at Jesus er den levende 
Kristus. Vi kan minnes ham og prøve av 
hele vårt hjerte å elske slik han elsker. Dette 
er den ånd som hører julen til. Det er den 
ånd som gir sann lykke hver eneste dag. ●
Tilpasset fra Det første presidentskaps juleandakt i 2011.

Verdens lys
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Da Jesus ble født, fulgte vismennene stjernen.  
Fargelegg stjernene nedenfor for å hjelpe vismennene  

å finne Jesus.
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I Jesu 
fotspor

BETLEHEM
Et spesielt sted vi reiste til, var Betlehem, der Jesus ble 

født. Maria og Josef måtte reise nesten 15 mil for å komme 
dit fra sitt hjem i Nasaret. Vi besøkte en kirke som var byg-
get der folk tror stallen var.

Vi så også markene nær Betlehem. Hyrder våket fortsatt 
over flokker der, akkurat slik de gjorde den natten Jesus 
ble født. Vi kunne høre sauenes breking mens vi sang 
“Langt, langt herfra” (Salmer, nr. 122). Jeg vil alltid huske 
det jeg følte da jeg sang den sangen.

Fra et intervju ved  

Amie Jane Leavitt

JEG heter Mary. Jeg bor i Israel sammen med fami-lien min. Vi har hatt mange spesielle opplevelser når vi har gått der Jesus gikk for lenge siden.
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Du kan se videoer om  
steder der Jesus gikk på  

ChurchofJesusChrist .org. Se  
“Shepherds Learn of the Birth of 
Christ” [Hyrdene får vite om Kristi 

fødsel], “Calming the Tempest” 
[ Jesus stiller stormen] og “Jesus Is 

Resurrected” [ Jesus er oppstanden].

GENNESARETSJØEN
Dette er Gennesaretsjøen. Det er en vakker innsjø hvor 

Jesus underviste tusenvis av mennesker og utførte mange 
mirakler. Jeg kunne virkelig føle Ånden der. Den har en fre-
delig følelse som forteller meg at hellige ting skjedde der.

Jeg elsker å dra til steder der Jesus gikk, som elven Jor-
dan, der Jesus ble døpt. Når jeg er på disse stedene, går 
jeg stille rundt blant folk som tilber Jesus ved å tenne lys 
og knele i bønn. Jeg føler alltid at min himmelske Fader og 
Jesus er fornøyd med dem som viser sin kjærlighet til dem.

JERUSALEM
Jerusalem er en stor by. Søndagen før han ble korsfestet, 

red Jesus dit på et esel (se Matteus 21:1‒11). Folket ønsket 
ham velkommen til byen ved å vinke med palmeblader og 
rope: “Hosianna!”

Hvert år på palmesøndag følger folk Jesu vei inn i Jerusa-
lem. De bærer palmeblader og synger sanger om Jesus. Ett 
år ble familien min med andre kristne på denne vandringen. 
Det var fantastisk å føle alles kjærlighet til Frelseren.

Du trenger ikke å gå der Jesus gikk for å følge hans fot-
spor. Du kan følge hans eksempel hvor som helst! ●
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Se familiehåndboken til Kom,  
følg med meg, side 194–197.

Fortell hvorfor  

du er takknemlig 

for Jesus.

Les noe i Skriftene 

som Jesus sa.

Lag en 

tegning av 

Jesusbarnet.

Les en tale fra Det 

første presidentskaps 

juleandakt.*

Vær ekstra snill 

i dag, slik Jesus 

ville ha vært.

Hjelp en som er 

syk eller ensom, 

slik Jesus ville ha 

gjort.

Rollespill  

Jesu fødsel  

(se Lukas 2).

Syng en 

julesang eller 

- salme.

Del et  

favorittskriftsted  

om Jesus.

Se videoen  

“The Nativity” 

[Jesu fødsel].*

*Finn disse videoene på ChurchofJesusChrist .org.

10 dager med 
julefeiring

Hjelp familien å bli klar til jul! Gjør en av 
disse aktivitetene sammen hver dag fra 
og med 14. desember. Fargelegg  
deretter stjernen.
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Mitt vitnesbyrd om jul
Tekst: Larry Hiller

Musikk: Michael F. Moody

© 2019 av Michael F. Moody og Larry Hiller. All rights reserved.
Denne sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i kirken eller i hjemmet.

Denne notis må stå på alle kopier.
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Av Eve Dayton
(Basert på en sann historie)

“Jeg var syk, og dere så til meg” (Matteus 25:36).

E ve elsket julen. På skolen hadde klassen hennes 
brukt formiddagen til å fargelegge kort og høre på 

morsom musikk.
“Nå er det lesestund,” sa fru Grunig. 

“Og hvis dere klarer å lese alt dere skal i 
dag og i morgen, vil dere ikke ha noen 
lekser i juleferien.”

Alle barna i Eves klasse jublet. 
Men Eve følte ikke for å juble. 
Hun skalv litt da hun fant frem 
boken hun skulle lese. Hun frøs 
veldig, og halsen verket. Øynene 
hennes føltes varme da hun stirret 
på ordene på siden. Da skolen 
var slutt, hadde Eve vondt 
i magen også.

Endelig kunne hun 
gå hjem sammen med 
broren og søsteren, Tim 
og Wilma. De pleide å 
ha det gøy på hjemveien. 
De pleide å leke sisten 
eller lage en snømann. 
Men i dag ville Eve bare 
komme seg hjem og 
legge seg nedpå.

Da Eve kom hjem, kjente mamma på pannen hennes.
“Du har feber,” sa hun. “Du må drikke rikelig med 

vann og få masse hvile.”
Eve la seg i sengen og sovnet med en 

gang. Neste morgen var alle andre i fami-
lien opptatt med å gjøre seg klar for dagen. 
Men mamma sa at Eve var for syk til å gå på 
skolen.

Da husket Eve noe som gjorde henne 
trist. I dag var det skolens juletrefest! De 
skulle fullføre formingsprosjektene sine, 
synge sanger og kose seg med noe godt å 
spise. Hun måtte bare gå!

Men mamma forandret 
ikke mening.

“Jeg beklager at du 
går glipp av festen, ven-
nen min,” sa hun. “Men 
helsen din er viktigere.”

Eve begynte å gråte. 
Mamma prøvde å hjelpe 
henne å føle seg bedre 
med deilig suppe. Men 
alt Eve klarte å tenke på, 
var alt det morsomme 
vennene hennes gjorde 
uten henne. IL
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Den røde 
papirfuglen

Alt Eve klarte å tenke på, 
var alt det morsomme 

vennene hennes gjorde 
uten henne.
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Om ettermiddagen kom Tim og Wilma hjem fra 
skolen. Kinnene deres var røde etter å ha lekt i snøen.

“Skolefesten var kjempegøy,” sa Wilma. “Vi lagde 
røde papirfugler til å henge opp hjemme.”

Tim tok noe opp av lommen sin.
“Og se – fru Grunig sendte oss hjem med en spesi-

ell gave til deg. Det er slik at du også kan lage en rød 
papirfugl!”

Eve smilte. “Kan dere vise meg hvordan man gjør det?”
Tim og Wilma viste Eve hvordan hun skulle klippe 

langs den stiplede linjen og brette den helt riktig. De 
hjalp henne med å knytte en sløyfe på hyssingen.

“Mamma, se hva jeg har laget!” sa Eve da hun viste 
frem sin nye favorittjulepynt.

Eve tenkte på hvor snill fru Grunig var som tenkte på 
henne da hun var syk, og hvordan Tim og Wilma hadde 
hjulpet henne også. Hver gang Eve så på sin røde papir-
fugl, ville hun føle masse kjærlighet. ●
Artikkelforfatteren bor i Idaho i USA.
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Lag en papirfugl!
1. Klipp ut og lim denne siden på rødt papir. Klipp deretter  

ut fuglen og vingene.
2. Klipp forsiktig et snitt i den stiplede linjen på fuglen.  

Skyv vingene gjennom snittene.
3. Stikk et hull over vingene og lag en løkke av hyssing som 

går gjennom den, for å henge den opp.
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Primær- barna i 
Imbabura i  
Ecuador sang jule-
sanger på et syke-
hjem og delte ut 
småkaker.

Vis og fortell

Celeste V., 7 år, Corrientes i Argentina

Josue Thomas 
G., 6 år, og  
Alexandra 
C., 13 år, fra 
Durango i 
Mexico er søs-
kenbarn og 
bestevenner. Da 
de så på general-
konferansen, sa 

Alexandra at hun følte Ånden da profeten 
bekjentgjorde de nye templene. Thomas 
elsket historiene profeten og apostlene 
fortalte.

Jeg deltok i et Hjelpende hender- 
prosjekt og hjalp til med å male en 

vegg på en skole. Jeg liker å gå i kirken 
på søndager.
Jarede R., 6 år, Paraná i Brasil

J eg vet at min 
himmelske Fader 

elsker meg.
Stefania R., 10 år, 
Lima i Peru

Jeg ber sam-
men med 

søsteren min og 
prøver å være et 
godt eksempel 
for henne. Vi 
liker å gå på fot-

turer for å se vår himmelske Faders 
skaperverk.
Vianca og Avril C., 8 og 4 år,  
Bogotá i Colombia
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Av eldste  
Vern P. Stanfill
i De syttis quorum

Sauer og  
hyrden deres
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Jeg vokste opp på en kvegfarm i Montana i USA. Vi 
hadde også rundt 300 sauer på farmen. Mor kjøpte 

dem slik at vi kunne tjene penger til å dra på misjon.
Min oppgave var å ta vare på lammene som ikke 

hadde en mor til å ta vare på seg. Når en sau får mer 
enn ett lam, tar hun noen ganger ikke vare på alle lam-
mene. Så det var lammene jeg tok vare på. Det var 5 til 
10 av disse lammene hvert år.

Hver dag kjørte jeg til beitet i vår lille blå bil, en Folke-
vogn Boble, og tutet. Så åpnet jeg bildørene. Lammene 
kom fra der de befant seg ute på jordet. De kjente igjen 

lyden av den gamle Folkevognen. De hoppet inn i baksetet 
på bilen, og jeg kjørte dem til låven for å mate dem.

Vi er som de små lammene. Vi bor på forskjellige 
steder og har forskjellige utfordringer i livet. Men 
Jesus henvender seg til hver enkelt av oss. Vi kan lære 
å høre hans røst. Vi kan vende oss til ham for trøst 
og sikkerhet. Vi kan føle oss elsket av ham og vår 
himmelske Fader.

Når jeg har sett hen til Jesus som hyrden i mitt liv, har 
livet mitt forandret seg. Når vi legger vårt liv i Frelserens 
hender, vil vi føle hans kjærlighet og lære å stole på ham. ●
Fra et intervju med Christina Crosland.

“Herren er min hyrde” (Salmene 23:1).



V12 V e n n e n

Historier om Jesus
	 1.	En	due	flyr	over	himmelen	(se Matteus 3:16)

	 2.	En	skadet	mann	blir	fraktet	på	et	esel	(se Lukas 10:30‒37)

	 3.	Steiner	ved	siden	av	en	kvinne	ved	en	brønn	(se Johannes 8:7)

	 4.	Fugler	som	spiser	frø	på	bakken	(se Matteus 13:1‒9)

	 5.	En	kvinne	som	holder	en	lykt	og	en	flaske	med	olje	 
(se Matteus 25:1‒13)

	 6.	En	mann	som	sitter	ved	siden	av	en	gris	(se Lukas 15:11‒32)

ILLUSTRERT AV DILLEEN MARSH
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Historier om Jesus
	 1.	En	due	flyr	over	himmelen	(se Matteus 3:16)

	 2.	En	skadet	mann	blir	fraktet	på	et	esel	(se Lukas 10:30‒37)

	 3.	Steiner	ved	siden	av	en	kvinne	ved	en	brønn	(se Johannes 8:7)

	 4.	Fugler	som	spiser	frø	på	bakken	(se Matteus 13:1‒9)

	 5.	En	kvinne	som	holder	en	lykt	og	en	flaske	med	olje	 
(se Matteus 25:1‒13)

	 6.	En	mann	som	sitter	ved	siden	av	en	gris	(se Lukas 15:11‒32)

	 7.	En	kurv	full	av	brød	og	fisk	(se Lukas 9:13‒17)

	 8.	En	jente	som	holder	morens	kjole	(se Markus 5:39‒42)

	 9.	En	gutt	som	ser	opp	på	Jesus	(se Markus 10:13‒16)

	10.	En	hane	(se Lukas 22:54–62)

	11.	En	rik	mann	som	står	på	en	balkong	(se Lukas 12:16‒21)

	12.	En	båt	(se Markus 4:35‒41)

Denne fargeleggingssiden er basert på et vakkert glassmaleri i besøkssenteret ved Roma Italia 
tempel. Glassmaleriet er fullt av historier som Jesus fortalte, og mange andre viktige deler 

av livet hans. Kan du finne disse hendelsene? Hva lærer de oss om Jesus?
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Eldste Gong besøker 

Italia
A P O S T L E R  R U N D T  O M  I  V E R D E N

Apostlene reiser 
over hele verden for 
å hjelpe mennesker 

og lære dem om 
Jesus Kristus.

Eldste Gerrit W. Gong og søster Susan 

Gong reiste til Italia da Roma Italia 

tempel ble innviet. Det er det første 

tempelet som er bygget på et sted hvor 

Jesu apostler underviste på bibelsk tid!

Finn videoen “Excerpts from 

‘The Living Christ: The Testi-

mony of the Apostles’” [Utdrag 

fra “Den levende Kristus: 

Apostlenes vitnesbyrd”] på 

ChurchofJesusChrist .org.

Eldste Gong, Det 

første president-

skap og de andre 

apostlene ble foto-

grafert i det nye 

besøkssenteret. De 

sto foran statuer 

av Jesus Kristus og 

apostlene hans.

Disse barna kom sammen med 

familiene sine for å høre president 

Russell M. Nelson innvie det nye 

tempelet. Når de blir gamle nok, 

kan de utføre dåp for de døde der!

“Vi føler Jesu 
kjærlighet til hvert 
barn når vi møter 

barn overalt i 
verden.”
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Eldste Soares besøker 
Colombia

A P O S T L E R  R U N D T  O M  I  V E R D E N

Apostlene reiser  
over hele verden for 
å hjelpe mennesker 

og lære dem om 
Jesus Kristus.

“Uansett hva 
du gjør, hold 

blikket festet på 
tempelet.”

Mange barn kom sammen 

med foreldrene sine for å se 

det nye tempelet bli innviet.

President Oaks inviterte en gutt  

og en jente til å hjelpe til med 

å sette hjørnestenen på plass. 

Tempelet var ferdig!

Inne i tempelet etter 

hjørnestensseremonien holdt 

eldste Soares en tale. Så holdt 

president Oaks en bønn for å 

innvie tempelet til Herren. Nå 

er tempelet Herrens hus.

Snart vil barn kunne gå inn for 

å bli beseglet til sine familier 

og utføre tempeldåp!

Eldste Ulisses Soares reiste sammen 

med president Dallin H. Oaks for å 

hjelpe ham å innvie et nytt tempel i 

Colombia, i byen Barranquilla.
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Martíns 
favorittleker

“Gi så som Jesus gir. Vi kan alle noe gi.” (Barnas 
sangbok, 116).

Martín ble lei seg da mor og far fortalte ham at fami-
lien skulle flytte til en annen by i Colombia. Han 

hadde ikke lyst til å dra fra vennene sine, hjemmet sitt og 
stedet han vokste opp på. Istedenfor kjølig fjelluft skulle 
Martín nå bo i nærheten av sjøen med varm, fuktig luft hele 
året. Han skulle bytte ut varme supper med kald drikke, og 
jakker med shorts. Legg så til en ny skole, en ny menighet 
og en ny Primær- klasse. Alt virket ganske skummelt.

En dag spurte mamma og pappa Martín hva han syn-
tes om flyttingen.

“Jeg liker det ikke,” sa Martín. “Jeg vil ikke at alt skal 
forandre seg.”

“Jeg vet det kan være vanskelig å flytte,” sa pappa. 
“Mye vil forandre seg, men ikke alt. Du har fortsatt oss!”

“Det er sant,” sa Martín.
“Og du vil fortsatt ha tingene dine,” sa mamma.
Martín tenkte på det et øyeblikk. Han ville fortsatt ha 

klærne sine, skoene sine og andre ting han var kjent 
med i sitt gamle hus – særlig lekene sine. Martín var glad 
for at han kunne ta med seg favorittlekene sine. Han 
pakket dem ekstra forsiktig ned da de flyttet.

Etter en stund begynte Martín å venne seg til sitt nye 
hjem og sin nye by. Han var glad for at flyttingen ikke 
var så vanskelig eller skremmende som han trodde den 
ville være.

Så en søndag, da familien hans gikk i kirken, la Mar-
tín merke til mange folk han aldri hadde sett 

før. Primær var full av nye barn. Han lurte 
på hvor de kom fra. Han hørte folk han 
kjente som snakket om å gi mat, klær og 
sko. Etter kirken spurte Martín mamma 
om alle de nye menneskene.

“De måtte forlate landet sitt,” sa 
mamma. “Mange av dem dro fra alt de 

hadde, så nå har de ingenting.”
“Så det er derfor alle ønsker å 
hjelpe dem?” spurte Martín.

“Akkurat. Jesus lærte oss at 

Av J. Ryan Jensen
Kirkens tidsskrifter
(Basert på en sann historie)
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ILLUSTRASJONER AV JAMES HOLDER

vi skulle hjelpe folk som er i 
nød. Vi kan følge hans eksem-
pel og dele det vi har.”

Martín syntes det ville være 
en fin ting å gjøre.
Så sa mamma: “Mange av 

Primær- barna har bare det de 
fikk plass til i en ryggsekk. De 
måtte dra fra lekene sine. Tror 
du at du har noen leker du kan 

gi bort?”
“Nei! Det er mine leker!” sa Martín. 

Han snudde seg og løp til rommet sitt.
Martín så seg rundt i rommet med tårer 

i øynene. Han ville ikke gi bort lekene sine. 
Han hadde tatt dem med helt fra det gamle 
huset!

Han gikk til lekekassen sin og kikket 
oppi. Han så lekebilen, jojoen, trom-

poen (snurrebassen), den 
beste posen med klinkekuler 
og mange av de andre favo-
rittlekene. Han likte dem 
alle sammen. Han kunne 
ikke gi bort noen av dem!

Så tenkte Martín: “Hva om 
jeg måtte dra fra hjemmet mitt 

og favorittlekene mine?”
Noen minutter senere kom han 

til mamma med armene fulle av 
leker – og ikke bare noen gamle 

leker, men de han alltid lekte med.
Mamma virket overrasket. “Du trenger 

ikke å gi bort favorittlekene dine.”

ENKLE HANDLINGER
“Måtte vi vise vår kjærlighet og 
takknemlighet for Frelseren … 
ved våre enkle, barmhjertige 
tjenestegjerninger for våre brødre 
og søstre hjemme, i kirken og i våre 
lokalsamfunn.”
President	M. Russell	Ballard,	fungerende	
president	for	De	tolv	apostlers	quorum,	“Finn	
glede	i	kjærlig	tjeneste”,	Liahona,	mai	2011,	49.

Martín satte lekene på gulvet. “De andre 
barna hadde også favorittleker,” sa han. 
“Jeg vil at de skal få mine så de kan bli litt 
lykkeligere.”

Mamma ga Martín en klem. “Jeg er så 
stolt av deg.”

Martín hadde en god følelse. Han visste 
at det å gi til andre er noe Jesus ville gjort, 
og det gjorde ham glad. ●
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Colombia har et tropisk 
klima, med mange forskjellige 

planter og dyr. Faktisk har det flere 
fuglearter enn noe annet land! Mange av dem 
finnes ikke noe annet sted i verden, som denne 
fargerike tanageren.

Colombia ligger nord i Syd- 
Amerika. Dette spansktalende landet 
har ca. 49 millioner innbyggere, med ca. 
200 000 medlemmer av Kirken.

Hei  
fra 

Colombia!

Denne jenta spiser en arepa, en velsmakende 
maismelkake. Folk i Colombia spiser den ofte 

med ost og kjøtt.

Hei, vi heter 

Margo og 

Paolo.

Bli med oss 
å utforske 
Colombia!
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Denne måneden er det ett år siden Barranquilla 
Colombia tempel ble innviet.

I Colombia er 7. desember el Día de 
las Velitas (de små stearinlysenes 
dag). Folk lyser opp gatene med 

tusenvis av stearinlys for å innlede 
julehøytiden. Er du fra Colombia? Skriv til oss!  

Vi vil gjerne høre fra deg.

Her er et bilde av det nye 
tempelet. Colombia har også 

et annet tempel, i hovedstaden 
Bogotá.

Møt noen venner fra 
Colombia!

“Jeg vet av hele mitt hjerte 
at min himmelske Fader og 
Jesus Kristus lever og elsker 
oss. De ga Joseph Smith 
åpenbaring så han kunne 
oversette Mormons bok for å 
gjøre den tilgjengelig for alle.”
Luis V., 12 år, Valle del 
Cauca i Colombia

“Jeg er velsignet og lykkelig 
fordi jeg har evangeliet. Jeg 
vet at Jesus Kristus lever og 
elsker oss og at profeten 
Joseph Smith gjenopprettet 
Kirken. Jeg er glad for at vi har 
en profet som veileder oss.”
Camila R., 10 år, Valle del 
Cauca i ColombiaTakk for at du 

besøkte Colombia 
sammen med oss. 

Vi ses neste år!
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Jesus ble født
H I S T O R I E R  F R A  S K R I F T E N E

I julen feirer vi Jesu Kristi fødsel.
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Jesus ble født i Betlehem. 
Moren hans het Maria, og 
Josef var mannen hennes.

Maria og Josef tok Jesusbarnet med til 
tempelet i Jerusalem. Der holdt en mann 
som het Simeon, Jesusbarnet. Han følte 
Den hellige ånd fortelle ham at Jesus var 
Guds Sønn.
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En kvinne som het Anna 
så også Jesusbarnet, 
og visste at han var 

Frelseren. Hun gikk for 
å fortelle andre om ham.



V22 V e n n e n

Jeg tenker på Jesus i julen. Han lever virkelig.  
Han er glad i meg! ●

Se familiehåndboken til Kom, følg med meg, side 194–197,  
og Primær- håndboken, side 193–196.
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F A R G E L E G G I N G S S I D E

Julen handler  
om Jesus
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Denne måneden feirer vi Jesu Kristi fødsel. Han er verdens lys, vår gode 
hyrde. Vi håper at disse sidene i Vennen vil hjelpe familien din å minnes 
ham hele måneden:

• Et budskap fra president Eyring (side V2)
• En historie om Jesusbarnet (side V20)
• En historie om stedene der Jesus bodde (side V4)
• Aktiviteter og håndarbeid (side V3, V6, V9)
• Fargeleggingssider (side V12 og V23)
• En julesang (side V7)

Finner barna alle gangene ordene Jesus Kristus eller jul er brukt i 
bladet? Du kan hjelpe dem med å skrive “Jeg elsker Jesus fordi …” og 
deretter tegne eller skrive hva de liker ved ham.

Vi er glad i deg!
Vennen

Kjære foreldre,

INNHOLD

V2 Fra Det første presidentskap: Verdens lys

V4 I Jesu fotspor

V6 10 dager med julefeiring

V7 Musikk: Mitt vitnesbyrd om jul

V8 Den røde papirfuglen

V10 Vis og fortell

V11 Sauer og hyrden deres

V12 Historier om Jesus

V14 Apostler rundt om i verden: Eldste Gong 
besøker Italia

V15 Apostler rundt om i verden: Eldste Soares 
besøker Colombia

V16 Martíns favorittleker

V18 Hei fra Colombia!

V20 Historier fra Skriftene: Jesus ble født

V23 Fargeleggingsside: Julen handler om Jesus
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Finn liahonaen som er  
gjemt i bladet!

PÅ OMSLAGET AV VENNEN

Illustrasjon: Stephanie Dehennin

Hvordan du sender ditt 
barns kunstverk eller  
erfaring til Liahona

Gå til liahona .ChurchofJesusChrist .org og 

klikk på “Submit an Article or Feedback”. 

Du kan også sende e- post til liahona@ 

ChurchofJesusChrist .org med barnets 

navn, alder, bosted og denne tillatelsen: 

“Jeg, [sett inn navnet ditt], gir Jesu Kristi 

Kirke av Siste Dagers Hellige tillatelse 

til å bruke mitt barns bidrag i Kirkens 

tidsskrifter, på Kirkens nettsteder og i 

sosiale medier.” Vi gleder oss til å høre 

fra deg!


