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V

Innledning

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har innført 
Læresetninger fra Kirkens presidenter for å hjelpe deg å komme 
nærmere din himmelske Fader og fordype din forståelse av Jesu 
Kristi gjengitte evangelium. Etter hvert som Kirken utgir flere bøker 
i denne serien, vil medlemmene bygge opp en samling oppslags-
bøker i evangeliet til bruk i hjemmet. Disse bøkene er utarbeidet 
med tanke på både personlig studium og som en ressurs for under-
visning. De kan også hjelpe deg å forberede leksjoner på familiens 
hjemmeaften, andre leksjoner eller taler, og besvare spørsmål om 
Kirkens lære.

Denne boken inneholder president Gordon B. Hinckleys læreset-
ninger. Han var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president 
fra 12. mars 1995 til 27. januar 2008.

Personlig studium

Søk Den hellige ånds inspirasjon ved hjelp av bønn når du stu-
derer president Gordon B. Hinckleys læresetninger. Spørsmålene 
på slutten av hvert kapittel vil hjelpe deg å overveie, forstå og 
anvende president Hinckleys læresetninger. Følgende forslag kan 
også hjelpe deg:

• Skriv ned tanker og følelser som kommer til deg fra Den hellige 
ånd mens du studerer.

• Understrek sitater du ønsker å huske. Vurder å lære disse sitatene 
utenat eller notere dem i Skriftene ved siden av relevante vers.

• Les et kapittel eller sitat mer enn én gang, slik at du kan forstå 
det enda dypere.

• Still deg selv spørsmål som “Hvordan styrker president Hinckleys 
læresetninger min forståelse av evangeliets prinsipper?” Eller “Hva 



VI

I n n l e d n I n g

ønsker Herren at jeg skal lære av disse læresetningene? Hva vil 
han at jeg skal gjøre?”

• Tenk over hvordan læresetningene i denne boken kan hjelpe deg 
med personlige utfordringer og bekymringer.

• Fortell familiemedlemmer og venner om det du lærer.

Hvordan undervise fra denne boken

Følgende retningslinjer vil hjelpe deg å undervise fra denne 
boken, enten det er hjemme eller i kirken.

Forbered deg til å undervise

Søk Den hellige ånds veiledning mens du forbereder deg til å 
undervise. Studer kapitlet for å forsikre deg om du forstår president 
Hinckleys læresetninger, og ta bønnen til hjelp for å velge ut de 
læresetningene du føler vil være til størst nytte.

Du kan gjerne oppfordre dem du underviser, til å studere kapit-
let selv og vie spesiell oppmerksomhet til “Forslag til studium og 
undervisning” på slutten av kapitlet.

Oppmuntre til diskusjon om president Hinckleys læresetninger

Når du underviser fra denne boken, bør du innby andre til å dele 
sine tanker, stille spørsmål, bære vitnesbyrd og undervise hverandre. 
Når de deltar aktivt, vil de være bedre forberedt til å lære og motta 
personlig åpenbaring.

La gode diskusjoner få fortsette istedenfor å prøve å dekke alle 
læresetningene. Led diskusjonene for å hjelpe deltagerne å lese pre-
sident Hinckleys læresetninger, og finne ut hvordan de kan anvende 
disse læresetningene i sitt eget liv.

Spørsmålene på slutten av hvert kapittel er en verdifull ressurs for 
å oppmuntre til diskusjon. Du kan også formulere dine egne spørs-
mål som er spesielt tilpasset dem du underviser. Nedenfor finner 
du noen flere forslag til hvordan du kan oppmuntre til diskusjon:

• Be deltagerne fortelle hva de har lært under sitt personlige stu-
dium av kapitlet.
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• Gi utvalgte spørsmål på slutten av kapitlet til enkeltpersoner eller 
små grupper. Be deltagerne se etter læresetninger i kapitlet som 
er relevante for spørsmålene. Be dem deretter dele sine tanker 
og oppfatninger med hverandre.

• Les noen av president Hinckleys læresetninger i kapitlet sammen. 
Be deltagerne fortelle om eksempler fra Skriftene og sin egen 
erfaring som er relevante for disse læresetningene.

• Be klassens medlemmer velge en del av teksten og lese den hver 
for seg. Be dem som har lest den samme delen, om å gå sammen 
i grupper på to eller tre for å samtale om hva de har lært.

Oppmuntre til anvendelse og deling

President Hinckleys læresetninger vil være mest meningsfylte når 
hver enkelt anvender dem i sitt liv, og deler dem med andre. Du 
kan gjerne bruke ett eller flere av følgende forslag:

• Spør deltagerne hvordan de kan anvende president Hinckleys lære-
setninger i sitt ansvar hjemme, i Kirken og i andre sammenhenger.

• Be deltagerne fortelle om erfaringer de har hatt når de har fulgt 
president Hinckleys råd.

• Oppfordre deltagerne til å dele noen av president Hinckleys 
læresetninger med familiemedlemmer og venner.

Rund av diskusjonen

Oppsummer kort leksjonen, eller be en eller to andre om å gjøre 
det. Bær vitnesbyrd om læresetningene dere har drøftet, og opp-
fordre deltagerne til å anvende det de har lært. Du kan også gjerne 
oppfordre andre til å bære vitnesbyrd.

Informasjon om kildemateriale

Læresetningene i denne boken er direkte sitater fra president 
Gordon B. Hinckleys taler, forfatterskap og intervjuer. I sitater 
fra publiserte kilder er tegnsetting, rettskrivning, store bokstaver 
og avsnittinndeling i de opprinnelige kildene beholdt, hvis det 
ikke har vært nødvendig å foreta redaksjonelle eller typogra-
fiske endringer for å gjøre det mer lesbart. Fordi sitatene er tro 
mot publiserte kilder, vil du kunne oppdage mindre stilistiske 
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uoverensstemmelser i teksten. Pronomener som brukes om Gud-
dommen, er for eksempel skrevet med liten forbokstav i noen 
sitater og med stor i andre.

President Hinckley brukte ofte ord som menn, mann eller men-
neskeheten om alle mennesker, både menn og kvinner. Han brukte 
også ofte pronomenene han, hans og ham selv om det var snakk 
om begge kjønn. Disse språkreglene var vanlige på hans tid.
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Historisk sammendrag

Følgende kronologi gir en kort oversikt over viktige hendelser i 
president Gordon B. Hinckleys liv.

23. juni 1910 Født til Bryant S. Hinckley og Ada Bitner 
Hinckley i Salt Lake City, Utah.

1922 Deltar på et stavens prestedømsmøte 
sammen med sin far, og får et vitnesbyrd 
om Joseph Smiths profetiske kall.

1932 Blir uteksaminert fra University of Utah, 
etter å ha studert engelsk, journalistikk 
og oldtidsspråk.

1933 til 1935 Virker som heltidsmisjonær i den euro-
peiske misjon, hele tiden i England.

1935 til 1943 Arbeider som utøvende sekretær for Kir-
kens komité for radio, samfunnskontakt 
og misjonslitteratur.

1937 Kalt til Søndagsskolens generalutvalg.
29. april 1937 Gifter seg med Marjorie Pay i Salt Lake 

tempel.
1943 til 1945 Arbeider som assisterende inspektør for 

Denver og Rio Grande jernbaneselskap i 
Salt Lake City, Utah og Denver, Colorado.

1945 til 1958 Blir ansatt i Kirken igjen. I 1951 begynner 
han å føre tilsyn med den daglige driften 
av den nydannede Misjonæravdelingen.

1953 til 1955 Under ledelse av president David O. 
McKay, anbefaler og fører han tilsyn med 
produksjonen av tempelbegavelsen på 
film for å tilrettelegge for flere språk.

28. oktober 1956 Kalt som president for East Mill Creek stav.
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6. april 1958 Oppholdt som De tolvs assistent.
5. oktober 1961 Ordinert til apostel og beskikket som 

medlem av De tolv apostlers quorum av 
president David O. McKay.

23. juli 1981 Kalt som rådgiver i Det første president-
skap, for å bistå president Spencer W. 
Kimball, president Marion G. Romney og 
president N. Eldon Tanner.

2. desember 1982 Kalt som president Kimballs annenrådgiver.
10. november 1985 Kalt som president Ezra Taft Bensons 

førsterådgiver.
5. juni 1994 Kalt som president Howard W. Hunters 

førsterådgiver.
3. mars 1995 Blir seniorapostelen når president 

 Hunter dør.
12. mars 1995 Beskikkes som president for Jesu Kristi 

Kirke av Siste Dagers Hellige.
23. september 1995 Utsteder “Familien – En erklæring til ver-

den” på Hjelpeforeningens fellesmøte.
Februar 1996 Antallet medlemmer av Kirken utenfor 

USA overstiger antall medlemmer av Kir-
ken i USA.

7. april 1996 Deltar på det amerikanske TV- 
programmet 60 Minutes.

26. mai 1996 Innvier Hong Kong Kina tempel, det 
første av 77 templer som ble innviet i 
løpet av hans presidentperiode. Av disse 
innviet han 63 selv.

5. april 1997 Organiserer tre nye quorumer av De sytti.
4. oktober 1997 Bekjentgjør en plan for mindre templer 

som skal bygges over hele verden.
1. januar 2000 Sammen med de andre apostlene i Det 

første presidentskap og De tolvs quorum 
utgir han “Den levende Kristus: Apostle-
nes vitnesbyrd”.
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1. oktober 2000 Innvier Boston Massachusetts tempel, 
tempel nummer 100 i drift.

8. oktober 2000 Innvier Konferansesenteret.
31. mars 2001 Bekjentgjør opprettelsen av Det vedva-

rende utdannelsesfond.
8. februar 2002 Tar imot besøkende fra hele verden i 

anledning Vinter- OL i Salt Lake City.
27. juni 2002 Innvier Nauvoo Illinois tempel på dagen 

158 år etter Joseph og Hyrum Smiths 
martyrdød.

11. januar 2003 Presiderer over den første verdensom-
spennende opplæringen for ledere.

8. februar 2003 Taler til en million Primær- barn via 
satellittoverføring for å feire Primærs 
125- årsjubileum.

6. april 2004 Sørger over sin hustru Marjories død.
23. juni 2004 Tildeles presidentens frihetsmedalje, den 

høyeste sivile utmerkelsen i USA.
26. juni 2007 Bekjentgjør at kirkens medlemstall har 

passert 13 millioner, og at en million 
misjonær har virket siden Kirken ble 
organisert.

27. januar 2008 Dør i sitt hjem i Salt Lake City, Utah.
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Gordon B. Hinckleys 
liv og virke

16. februar 1998 samlet ca 6700 siste- dagers- hellige seg på 
Uavhengighetsplassen i Accra i Ghana. De kom for å ønske sin 
profet, president Gordon B. Hinckley, velkommen.1 Han sto foran 
dem med et smil om munnen og bekjentgjorde den etterlengtede 
nyheten om at et tempel skulle bygges i deres hjemland. Eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum sa at da president 
Hinckley gjorde denne bekjentgjørelsen, reiste folk seg “og jublet, 
gråt og danset, holdt hverandre og gråt”.2 Mange år senere, etter at 
templet hadde blitt bygget og innviet, fortalte en kvinne som var 
tilstede den dagen, om denne store gleden og uttrykte hvordan 
templet hadde velsignet henne:

“Jeg har fortsatt et levende bilde i mitt sinn av profeten Gordon 
B. Hinckleys besøk i Ghana og hans bekjentgjørelse av et tempel i 
vårt moderland. Begeistringen i alles ansikt, lykken og gledesropene 
står alt sammen fremdeles klart for meg …

På grunn av et tempel i vårt land er jeg i dag gift og beseglet til 
min mann for tid og all evighet! Velsignelsen ved å få være sammen 
med familien etter dette jordelivet gir meg stort håp, idet jeg forsøker 
å gjøre alt jeg kan for å få være sammen med familien min for alltid.” 3

Over hele verden hjalp president Hinckley folk å finne dette “store 
håp” ved å gjøre sitt beste for å etterleve Jesu Kristi evangelium. 
Slik begivenheten i Ghana illustrerer, betjente han ofte tusener på 
samme tid. Men han strakte seg også ut til den ene. Eldste Adney Y. 
Komatsu i De sytti fortalte om sine følelser som misjonspresident, 
da president Hinckley besøkte misjonen hans:

“Aldri en gang i mine tre år kritiserte han meg, til tross for alle 
mine svakheter… Og dette ansporet meg. Hver gang han kom ut av 
flyet, tok han meg i hånden som om han pumpet vann opp av en 
brønn med stor entusiasme. ‘Nå, president Komatsu, hvordan går det? 
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… Du gjør godt arbeid.’ Han oppmuntret meg sånn… og når han 
dro, følte jeg at jeg burde gi 105 prosent, ikke bare 100 prosent.” 4

Folk følte oppmuntring fra president Hinckley ikke bare på grunn 
av hans inspirerende ord, men også på grunn av måten han levde 
på. President Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum fortalte:

“Mens [president og søster Hinckley kjørte] fra et møtehus til en 
flyplass i Mellom- Amerika, ble bilen innblandet i en ulykke. Søster 
Nelson og jeg kjørte bak dem og så det som skjedde. En lastebil [som 
var] fullastet med usikrede metallstenger, nærmet seg dem i et kryss. 
For å unngå kollisjon, stanset sjåføren plutselig lastebilen, noe som 
sendte jernstengene av gårde som spyd som gjennomboret president 
og søster Hinckleys bil. Vinduer ble knust, og skjermer og dører ble 
bulket. Ulykken kunne ha fått et svært alvorlig utfall. Mens knust 
glass ble fjernet fra deres klær og hud, sa president Hinckley: ‘Takk 
Herren for hans velsignelse. La oss nå fortsette i en annen bil.’” 5

Denne erklæringen, som ble uttalt spontant i en krisesituasjon, 
er typisk for president Hinckleys liv og virke som en Jesu Kristi 
disippel. Han var, som eldste Holland sa, “alltid fylt med tro på Gud 
og på fremtiden”.6

Familiearven – et fundament av tro og utholdenhet

Da Gordon Bitner Hinckley ble født 23. juni 1910, var han sin 
mors første barn, men åtte eldre søsken ønsket ham velkommen inn 
i familien. Gordons far, Bryant Stringham Hinckley, hadde giftet seg 
med Ada Bitner etter at hans første hustru Christine døde. Ada og 
Bryant fikk fire barn etter Gordon, og de oppdro sin store familie 
med kjærlighet – og uten skiller som benevnelsene halvbrødre og 
halvsøstre. Fra sin spede barndom lærte Gordon å verdsette familien.

Gordons etternavn og mellomnavn var en påminnelse om hans 
edle arv. Hans Hinckley- forfedre omfattet tidlige pilegrimer i landet 
som skulle bli Amerikas forente stater. Noen hadde blitt forvist til 
dette landet på 1600- tallet på grunn av sin kristne tro. Andre hadde 
vært passasjerer på Mayflower i 1620, et av de første skipene som 
fraktet emigranter fra Europa til Nord- Amerika. Mer enn to århundrer 
senere var Gordons farfar, Ira Nathaniel Hinckley, en av de tidlige 
siste- dagers- hellige pionerene. I 1843, som nylig foreldreløs 14- åring, 
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sluttet Ira seg til Kirken i Nauvoo, Illinois etter å ha hørt Joseph og 
Hyrum Smith forkynne. Gordons oldemor Anna Barr Musser Bitner 
Starr var også pioner. Hennes sønn Breneman Barr Bitner, Gordons 
morfar, fortalte senere om deres reise til Saltsjødalen i 1849: “Jeg [11 
år] kjørte to par okser og en tungt lastet vogn gjennom varme og 
kulde over ørkener og elver og fjell til denne dalen.” 7

Bryant Hinckley minnet ofte sine barn og barnebarn om deres 
rike kulturarv. Om Mayflower - pilegrimenes farefulle ferd og den 
lange, bitre vinteren de sto overfor da de nådde målet, sa han en 
gang: “Da Mayflower var klar til å vende tilbake om våren, hadde 
bare 49 [av 102] personer overlevd. Ingen reiste tilbake [til England]. 
Denne ånden lever i dere – en som aldri vender tilbake.” 8 Ettersom 
Gordon var trofast mot dette prinsippet, fikk han anledninger til å 
lære og vitne som han aldri kunne ha forestilt seg.

Barndom – han lærte å være optimistisk, flittig og trofast

Som et lite barn var ikke Gordon Hinckley den energiske, robuste 
mannen folk ble kjent med i hans senere år. Han var “en spinkel 
og skrøpelig gutt” som var utsatt for sykdommer.9 Da to år gamle 
Gordon “pådro seg et alvorlig tilfelle av kikhoste… fortalte en lege 
Ada at det eneste som kunne hjelpe, var ren og frisk landluft. Bryant 
fulgte opp med å kjøpe en 20 mål stor gård… og bygde et lite som-
merhus.” 10 Gården, som ligger i et område av Saltsjødalen som heter 
East Mill Creek, var til velsignelse for hele familien, og ga barna et 
sted å tumle rundt på, og leke og lære verdifulle lærdommer mens 
de arbeidet sammen.

Ada og Bryant Hinckley var optimistiske, flittige foreldre som 
skapte muligheter for barna til å vokse og lykkes. De holdt familiens 
hjemmeaften så snart programmet ble innført i 1915. De fortalte 
godnatthistorier, ofte fra Skriftene. De satte av et rom i hjemmet sitt 
som bibliotek, hvor barna kunne lese gode bøker. De vekket disiplin 
i sine barn ved å oppmuntre dem og forvente det beste av dem.

Etter hvert som Gordon vokste opp, økte hans tro, næret av kon-
stant påvirkning av foreldrenes tro. Så en dag opplevde han noe 
som bidro til å danne grunnlaget for hans vitnesbyrd om profeten 
Joseph Smith:
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“Da jeg var 12 år gammel, tok min far meg med til et prestedøms-
møte i staven der vi bodde. Jeg satt på bakerste rad, mens han, som 
president for staven, satt på forhøyningen. Ved åpningen av dette 
møtet, det første i sitt slag som jeg var tilstede på, reiste 300- 400 
menn seg. De hadde forskjellig bakgrunn og kom fra mange yrkes-
grupper, men alle hadde den samme overbevisning i sitt hjerte, og 
derfor sang de sammen disse betydningsfulle ordene:

Priser profeten som skuet Jehova,
Jesus ham salvet til seer og profet.
Åpnet ble tidenes fyldes husholdning,
det som var uttalt, på jorden nå skjer.

“Det skjedde noe inni meg da jeg hørte disse troens menn synge. 
I mitt guttehjerte ga Den hellige ånd meg visshet om at Joseph Smith 
virkelig var Den allmektiges profet.” 11

Fortsatt utdannelse og vanskelige tider

I sin tidlige barndom trivdes ikke Gordon på skolen, og foretrakk 
friluftsliv fremfor et klasserom med vegger og pulter. Etter hvert som 
han ble eldre, lærte han imidlertid å sette like stor pris på bøker, 
skoler og biblioteket hjemme, som jordene hvor han hadde løpt 
barbent som ung gutt. Han ble uteksaminert fra high school i 1928, 
og begynte å studere ved University of Utah samme år.

Hans fire år ved universitetet bød på nesten overveldende utfor-
dringer. I 1929 kollapset aksjemarkedet i USA, og den store depresjo-
nen spredte seg over hele landet og verden. Arbeidsledigheten var 
på omkring 35 prosent i Salt Lake City, men Gordon var så heldig å 
ha en jobb som vedlikeholdsarbeider slik at han kunne betale sine 
skolepenger og sitt skolemateriell. Bryant, som arbeidet som leder 
på Kirkens Deseret Gym, kuttet sin egen lønn, slik at andre ansatte 
kunne beholde sin jobb.12

Noe som gjorde dette økonomiske presset enda mørkere, var 
oppdagelsen av at Gordons mor hadde kreft. Hun døde i 1930 i en 
alder av 50, da Gordon var 20. Sårene som fulgte med hans mors 
død “var dype og smertefulle”, sa Gordon.13 Denne personlige prø-
velsen, kombinert med påvirkning fra verdslige filosofier og datidens 
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kynisme, fikk ham til å stille vanskelige spørsmål. “Det var en tid med 
forferdelig motløshet,” fortalte Gordon, “og dette preget studentene 
sterkt. Jeg følte noe av det selv. Jeg begynte å stille spørsmål ved 
en del ting, herunder kanskje til en viss grad mine foreldres tro. 
Dette er ikke uvanlig for en universitetsstudent, men stemningen 
var særdeles intens på den tiden.” 14

Selv om Gordons gryende spørsmål var urovekkende, rokket de 
ikke ved hans tro. “Det var for meg et underliggende fundament av 
kjærlighet som kom fra gode foreldre og en god familie, en fantastisk 
biskop, hengivne og trofaste lærere, og skriftsteder å lese og grunne 
på,” fortalte han. Om utfordringene i denne perioden for ham og 
andre på hans alder, sa han: “Selv om vi i vår ungdom hadde van-
skelig for å forstå mange ting, hadde vi i vårt hjerte en kjærlighet til 

gordon B. Hinckley som ung mann
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Gud og hans store verk som hjalp oss gjennom all tvil og frykt. Vi 
elsket Herren, og vi elsket gode og hederlige venner. Av den slags 
kjærlighet hentet vi stor styrke.” 15

Misjonærtjeneste og personlig omvendelse

Gordon ble uteksaminert fra University of Utah i juni 1932 med 
hovedfag i engelsk og oldtidsspråk som bifag. Et år senere befant han 
seg ved et veiskille. Han så frem til å fortsette sin utdannelse slik at 
han kunne bli journalist. Selv midt i depresjonen hadde han skrapt 
sammen en beskjeden sparekonto for å kunne ta videre utdannelse. 
Han tenkte også på ekteskap. Han og Marjorie Pay, en ung kvinne 
som bodde rett over gaten, ble stadig mer glad i hverandre.

Så, like før hans 23- årsdag, møtte Gordon sin biskop, John C. 
Duncan, som spurte om han hadde tenkt på misjon. Dette var “et 
sjokkerende forslag” for Gordon,16 ettersom det ikke var mange unge 
menn som ble kalt på misjon under depresjonen. Familiene hadde 
rett og slett ikke ressurser til å støtte dem.

Gordon fortalte biskop Duncan at han ville tjene, men han var 
bekymret for hvordan hans familie skulle klare seg økonomisk. 
Hans bekymringer vokste da han fikk vite at banken som hadde 
sparekontoen hans, hadde gått konkurs. “Likevel,” sa han, “husker 
jeg at far sa: ‘Vi skal gjøre alt vi kan for å sørge for at dine behov 
blir dekket,’ og han og min bror lovet å sørge for at jeg kom meg 
gjennom min misjon. Det var da vi oppdaget en liten sparekonto 
som mor hadde; vekslepenger hun hadde spart etter innkjøp av 
dagligvarer og andre ting. Med denne lille hjelpen i tillegg, virket 
det som om jeg kunne dra på misjon.” Han regnet sin mors mynter 
som hellige. “Jeg voktet dem med min ære,” sa han.17 Han ble kalt 
til å virke i den europeiske misjon.

Bryant Hinckley fornemmet at hans sønn fremdeles følte seg 
urolig, og forberedte en enkel påminnelse om den sanne kilden til 
styrke. “Da jeg reiste på misjon,” sa Gordon senere, “ga min gode far 
meg et kort hvor det var skrevet fire ord: ‘Frykt ikke, bare tro’ (Markus 
5:36).” 18 Disse ordene skulle inspirere eldste Gordon B. Hinckley til 
å utføre en trofast, hederlig misjon, ikke minst da de ble kombinert 
med ytterligere ni ord som hans far skrev noen uker senere.



7

g O R d O n  B .  H I n c k l e y s  l I v  O g  v I R k e

De ni ordene kom i en tid med intens motløshet, som hadde 
begynt 29. juni 1933, eldste Hinckleys første dag i Preston, England. 
Da han kom til leiligheten, sa ledsageren hans at de skulle tale på 
torget den kvelden. “Jeg er ikke rett mann til å bli med deg,” svarte 
eldste Hinckley, men noen timer senere sang og talte han fra for-
høyningen, foran en gruppe uengasjerte tilskuere.19

Eldste Hinckley oppdaget at mange var uvillige til å lytte til det 
gjengitte evangeliums budskap. Fattigdommen som den verdensom-
spennende økonomiske depresjonen medførte, syntes å trenge inn 
sjelen til dem som dyttet borti ham på trikken, og han fant ikke mye 
tiltrekkende ved dem. I tillegg følte han seg elendig fysisk. Han for-
talte: “I England pollinerer gresset og blir til frø i slutten av juni og 
begynnelsen av juli, og det var akkurat da jeg kom.” 20 Dette utløste 
allergiene hans, som fikk alt til å virke verre. Han savnet familien. 
Han savnet Marjorie. Han savnet det kjente i sitt eget land. Arbeidet 
var frustrerende. Han og hans misjonærledsagere hadde svært få 
anledninger til å undervise undersøkere, selv om de underviste og 
talte i de små grenene hver søndag.

Eldste Hinckley følte at han kastet bort sin tid og familiens penger, 
og skrev et brev til sin far hvor han forklarte sin uheldige situasjon. 
Bryant Hinckley svarte med råd som hans sønn skulle følge gjennom 
hele livet. “Kjære Gordon,” skrev han, “jeg har fått ditt siste brev. 
Jeg har bare ett forslag.” Og så kom de ni ordene som ga tyngde 
til de fire han hadde skrevet tidligere: “Glem deg selv og gå i gang 
med arbeidet!” 21 Dette rådet stemte overens med et skriftsted som 
eldste Hinckley hadde lest sammen med sin ledsager tidligere den 
dagen: “For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som 
mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det” 
(Markus 8:35).

Med sin fars brev i hånden, gikk den unge eldste Hinckley ned på 
kne og avla et løfte om at han ville gi seg selv til Herren. Virkningen 
kom nesten umiddelbart. “Hele verden forandret seg,” sa han. “Tåken 
lettet. Solen begynte å skinne i mitt liv. Jeg fikk fornyet interesse. 
Jeg oppdaget landets skjønnhet. Jeg så det gode i menneskene. Jeg 
begynte å føle meg hjemme i dette fantastiske landet.” 22

Da han fortalte om denne tiden, forklarte Gordon at han også 
fikk hjelp av sin mor. Han følte hennes beroligende tilstedeværelse, 
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spesielt i de mørke og nedslående stundene. “Jeg prøvde da, slik 
jeg har prøvd siden, å leve mitt liv og utføre min plikt på en måte 
som ville hedre henne,” sa han. “Tanken på å leve på et nivå under 
mors forventninger har vært smertefull, og har gitt meg en disiplin 
som kanskje ellers ville ha manglet.” 23

Han ble en målbevisst og ivrig misjonær. Opptegnelser fra de 
første åtte månedene av hans misjon viser at selv om han ikke døpte 
noen, delte han ut 8785 brosjyrer, tilbragte mer enn 440 timer sam-
men med medlemmer, deltok på 191 møter, hadde 220 samtaler om 
evangeliet og bekreftet én person.24

I mars 1934 ble eldste Hinckley overført fra Preston til London 
for å arbeide som assistent for eldste Joseph F. Merrill i De tolv 

eldste gordon B. Hinckley som heltidsmisjonær, 
mens han forkynner i londons Hyde Park
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apostlers quorum, som presiderte over den britiske og den euro-
peiske misjon.25 Han tilbragte resten av sin misjon der, hvor han 
arbeidet på kontoret om dagen og underviste i evangeliet på kvelds-
tid. Det var få konvertittdåp, men i hjertet til Bryant og Ada Hinckleys 
sønn ble omvendelsens gnist til en varig flamme.

En ny mulighet til å tjene Herren

Da Gordon kom hjem fra sin misjon, sa han: “Jeg vil aldri reise 
igjen. Jeg har reist så langt som jeg noensinne ønsker å reise.” 26 Han 
og to misjonærledsagere hadde reist rundt i Europa og USA på vei 
hjem, noe som var vanlig den gangen, og han var sliten. Da familien 
dro på ferie kort tid etter at han kom hjem, ble han hjemme. Til tross 
for hans utmattelse, fikk han en viss tilfredsstillelse når han tenkte 
på sine reiser: Han følte at han hadde sett oppfyllelsen av en del av 
sin patriarkalske velsignelse. Mange år senere sa han:

“Jeg fikk min patriarkalske velsignelse som ung gutt. I denne 
velsignelsen sto det at jeg skulle oppløfte min røst i vitnesbyrd 
om sannheten rundt om i jordens nasjoner. Jeg hadde arbeidet i 
London i lang tid og båret mitt vitnesbyrd mange ganger der. Vi 
[dro til Amsterdam], og jeg fikk anledning til å si noen ord og bære 
mitt vitnesbyrd på et møte. Deretter dro vi til Berlin, hvor jeg fikk 
en lignende mulighet. Så dro vi til Paris, hvor jeg fikk en lignende 
mulighet. Deretter reiste vi til USA, til Washington, DC, og på en 
søndag der fikk jeg en lignende mulighet. Da jeg kom hjem, var 
jeg sliten… Jeg sa: ‘Jeg har fullført [den] fasen av min velsignelse. 
Jeg har hevet min røst i verdens store hovedsteder.’ Og jeg følte det 
virkelig slik.” 27

Før Gordon kunne anse misjonen som fullført, måtte han utføre 
et siste oppdrag. Eldste Joseph F. Merrill hadde bedt ham om å gjøre 
en avtale med Det første presidentskap for å rapportere om beho-
vene i den britiske og den europeiske misjon. Om morgenen den 
20. august 1935, mindre enn en måned etter hans hjemkomst, ble 
Gordon vist inn på rådsrommet i Kirkens administrasjonsbygning. 
Mens han håndhilste på hvert medlem av Det første presidentskap 
– president Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. og David O. McKay, 
virket plutselig oppgaven hans overveldende. President Grant sa: 
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“Bror Hinckley, vi skal gi deg femten minutter til å fortelle oss hva 
eldste Merrill ønsker at vi skal høre.” 28

De neste 15 minuttene fremla den nylig hjemvendte misjonæren 
eldste Merrills sak – at misjonærene trengte bedre trykt materiell 
for å hjelpe dem i deres arbeid. President Grant og hans rådgivere 
svarte med å stille spørsmål etter spørsmål, og møtet varte en time 
lenger enn planlagt.

På vei hjem fra møtet hadde Gordon ingen anelse om hvordan 
disse 75 minuttene skulle påvirke livet hans. To dager senere fikk 
han en telefon fra president McKay, som tilbød ham jobben som 
utøvende sekretær for Kirkens nyopprettede komité for radio, sam-
funnskontakt og misjonslitteratur. Denne komiteen besto av seks 
medlemmer av De tolvs quorum, og skulle arbeide for å dekke 
de behov som Gordon hadde skissert i sitt møte med Det første 
presidentskap.29

Nok en gang utsatte Gordon sine planer om høyere utdannelse 
og en karriere som journalist. Han satte i gang med å utarbeide 
tekst og manus til radioprogrammer og billedbånd, skrive hefter 
for misjonærer, utvikle profesjonelle relasjoner med mediapionerer, 
og forske og skrive om Kirkens historie. Han bidro med budskap 
for å styrke troen hos Kirkens medlemmer, og til å få kontakt med 
mennesker utenfor Kirken. En venn sendte ham en gang et brev 
hvor han roste ham for et radiomanus og spurte hvordan han hadde 
utviklet slikt et talent for å skrive og tale. Gordon svarte:

“Hvis jeg har noe talent til å tale eller skrive, er jeg svært takknem-
lig til min Fader i himmelen. Jeg tror svært lite av det er medfødte 
evner. Enhver styrke jeg har utviklet, har snarere kommet gjennom 
muligheter som har blitt åpnet for meg.” 30

Gordons arbeid i komiteen finpusset hans ferdigheter som skri-
bent. Det ga ham også en verdifull anledning til å lære av apostler 
og profeter. Da Gordon så seks medlemmer av De tolv veie beslut-
ninger og undervise hverandre, forsto han bedre det hellige kall 
disse forskjellige mennene hadde, og åpenbaringsprosessen som 
fant sted da de rådførte seg med hverandre.

Eldste Stephen L. Richards, som senere ble førsterådgiver i Det 
første presidentskap, var komiteens formann. Gordon beskrev ham 
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som “gjennomtenkt, sindig, grundig og klok. Han kastet seg aldri ut 
i handling, men undersøkte saken omhyggelig før han gikk videre. 
Jeg lærte at det er best å gå forsiktig frem i dette arbeidet, for uansett 
hvilken avgjørelse man tar, har den vidtrekkende konsekvenser og 
påvirker manges liv.” 31

De øvrige fem komitémedlemmene var eldste Melvin J. Ballard, 
John A. Widtsoe, Charles A. Callis, Alonzo A. Hinckley (Gordons 
onkel) og Albert E. Bowen. Om dem sa Gordon:

“Jeg kom fantastisk godt overens med disse gode mennene, som 
var veldig snille mot meg. Men jeg lærte at de var menneskelige. De 
hadde svakheter og problemer, men det plaget meg ikke. Faktisk 
styrket det min anseelse av dem fordi jeg så et element av det gud-
dommelige heve seg over deres jordiske tilstand, eller i det minste 
et element av innvielse til en enorm sak som kom først i deres liv. 
Jeg så den inspirasjon som virket i deres liv. Jeg hadde ingen tvil om 
deres profetiske kall, eller om det faktum at Herren talte og handlet 
gjennom dem. Jeg så deres menneskelige side, deres svakheter – og 

gordon B. Hinckley som ansatt i kirkens komité for 
radio, samfunnskontakt og misjonslitteratur
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alle hadde noen. Men jeg så også den store og altoverskyggende 
styrken i deres tro og kjærlighet til Herren, og deres absolutte lojalitet 
til arbeidet og til den tillit som ble vist dem.” 32

Ekteskap, familie og tjeneste i Kirken

Gordon tenkte naturligvis ikke bare på arbeid. Hans stevnemø-
ter med Marjorie Pay fortsatte da han kom hjem fra England. Hans 
avreise hadde vært like vanskelig for Marjorie som den hadde vært 
for ham. “Selv om jeg gjerne ville at han skulle reise på misjon,” sa 
Marjorie senere, “vil jeg aldri glemme tomheten og ensomheten jeg 
følte da toget forlot stasjonen.” 33

Høsten 1929, fire år før Gordon reiste til England, hadde Marjorie 
meldt seg på flere kurs ved University of Utah, bare for å oppdage 
at hennes far hadde mistet jobben som en følge av den store depre-
sjonen. Hun frasa seg umiddelbart kursene, og fant seg en jobb som 
sekretær for å hjelpe sine foreldre og fem yngre søsken – en innsats 
som fortsatte etter at Gordon kom hjem fra sin misjon i 1935. Hun 
fikk aldri igjen anledning til å skaffe seg formell utdannelse, men hun 
var fast bestemt på å fortsette å lære, så hun utdannet seg ved å lese.

Marjories muntre lynne, arbeidsmoral og dype engasjement for 
evangeliet, gjorde henne tiltrekkende for Gordon, og hun var impo-
nert over hans godhet og tro. “Da vi nærmet oss ekteskap,” sa hun, 
“var jeg helt trygg på at Gordon elsket meg. Men jeg visste også 
på en eller annen måte at jeg aldri ville komme først for ham. Jeg 
visste at jeg kom til å bli nummer to i hans liv, og at Herren ville bli 
nummer en. Men det var i orden.” Hun fortsatte: “Det virket for meg 
slik at når man forstår evangeliet og hensikten med vår tilværelse 
her, ønsker man en mann som setter Herren først. Det føltes trygt å 
vite at han var en slik mann.” 34

Gordon og Marjorie ble viet i Salt Lake tempel 29. april 1937, og 
flyttet til familien Hinckleys sommerbolig i East Mill Creek. De instal-
lerte en ovn, gjorde andre forbedringer som var nødvendige for en 
helårsbolig, tok seg av frukthagene og kjøkkenhagene, og begynte 
å bygge sitt eget hjem på en nærliggende eiendom. Dermed ble 
det landlige området Gordon hadde elsket i sine barndoms somre, 
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stedet der han og Marjorie skulle skape sitt hjem og oppdra sine 
barn – Kathleen, Richard, Virginia, Clark og Jane.

Gordon og Marjorie skapte et hjem med kjærlighet, gjensidig 
respekt, hardt arbeid og etterlevelse av evangeliet. Daglig familie-
bønn dannet et vindu barna kunne se sine foreldres tro og kjærlighet 
gjennom. Når familien ba sammen, følte også barna sin himmelske 
Faders nærhet.

Familien Hinckleys hjem var et sted med få regler, men høye for-
ventninger. Marjorie snakket om ting som ikke var verdt en kamp. 
Om en tilnærming til barneoppdragelse som hun delte med sin 
mann, sa hun: “Jeg lærte at jeg måtte stole på barna, så jeg prøvde å 
aldri si nei hvis det var mulig å si ja. Da vi oppdro våre barn, handlet 
det om å komme seg gjennom hver dag og ha det litt moro under-
veis. Etter hvert som jeg skjønte at jeg ikke ville være i stand til å 

marjorie Pay
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ta alle mine barns beslutninger uansett, prøvde jeg å ikke bekymre 
meg for hver minste lille ting.” 35 Som følge av foreldrenes tillit, følte 
barna seg respektert og fikk erfaring og selvtillit. Og når svaret var 
nei, skjønte barna at det ikke var en tilfeldig begrensning.

Familien Hinckleys hjem var også fullt av latter. Marjorie sa en 
gang: “Den eneste måten å komme gjennom livet på er å le seg 
gjennom det. Man må enten le eller gråte. Jeg foretrekker å le. 
Gråting gir meg hodepine.” 36 Med foreldre som kunne le av seg 
selv og finne humor i hverdagen, så barna på hjemmet sitt som et 
behagelig tilfluktssted.

Tjeneste i kirken var alltid en del av livet for Gordon og Marjorie. 
Gordon var Søndagsskolens tilsynsleder i staven, og ble deretter 
kalt til Søndagsskolens generalutvalg, hvor han virket i ni år. Han 
ble senere rådgiver i et stavspresidentskap og stavspresident, mens 
Marjorie virket i Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen. Deres 
barn så på tjeneste i Kirken som et gledelig privilegium – et forbilde 
hver av dem skulle følge i sine voksne år.

Forberedelse gjennom yrkesutøvelse

I de første seks årene av Marjorie og Gordons ekteskap fortsatte 
Gordon å arbeide i Kirkens komité for radio, samfunnskontakt og 
misjonslitteratur. Han var entusiastisk i sitt arbeid, og prosjekter og 
tidsfrister førte ham ofte til grensen for hans evner og erfaring – og 
forbi. I et brev til en venn skrev han:

“Mye å gjøre. Arbeidet i denne komiteen med det lange navnet 
blir stadig større og mer komplisert og mer interessant …

Radio, filmer og litteratur av forskjellig slag… holder meg i bønn, 
ydmyk, travel og på jobben i mange timer. Alt dette har bidratt til 
å gjøre meg litt mer avhengig av briller… litt mer skråskuldret, litt 
mer stødig og litt mer rolig og full av undring med hensyn til hva 
alt dette fører til.” 37

På begynnelsen av 1940- tallet førte andre verdenskrig til en 
endring i Gordons arbeid. Heltidsmisjonærarbeidet stoppet nesten 
fullstendig opp på grunn av krigen, så hans arbeid med å sørge 
for misjonærmateriell ble mindre presserende. Han følte ansvar 
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for å hjelpe til med krigsinnsatsen, så han søkte på Sjøforsvarets 
befalsskole. På grunn av sine allergier ble han imidlertid erklært 
tjenesteudyktig. “Jeg var deprimert på grunn av avvisningen,” inn-
rømmet han senere. “Krigen pågikk, og alle gjorde noe for å hjelpe. 
Jeg følte at jeg burde delta på et eller annet vis.” 38 Dette ønsket fikk 
ham til å søke seg arbeid som assisterende inspektør for Denver og 
Rio Grande jernbaneselskap. Fordi tog var avgjørende for å frakte 
soldater og forsyninger til krigen, følte Gordon at denne jobben ville 
hjelpe ham å tjene landet sitt. Selskapet ansatte ham i 1943, og han 
arbeidet i vognstallen deres i Salt Lake City til han og hans familie 
ble overført til Denver, Colorado i 1944.

Arbeidsformenn i jernbaneselskapet var imponert over Gordons 
arbeid, og da krigen var over i 1945, tilbød de ham fast stilling med 
en tilsynelatende lys yrkesfremtid. Samtidig ringte eldste Stephen L 
Richards og ba Gordon komme tilbake til heltidsansettelse i Kirken. 
Selv om jernbanen kunne tilby en betydelig høyere lønn enn Kirken, 
fulgte Gordon sitt hjerte og vendte tilbake til Salt Lake City.39

Gordons ansettelse ved Kirkens hovedkvarter ble snart utvidet 
i forhold til tidligere ansvarsområder. I 1951 ble han utnevnt til 
utøvende sekretær for Kirkens misjonærkomité og fikk ansvar for å 
føre tilsyn med den daglige driften av den nyopprettede Misjonær-
avdelingen. Denne avdelingen førte tilsyn med alt som hadde med 
spredning av evangeliet å gjøre, herunder produksjon, oversettelse 
og distribusjon av materialene som ble brukt av misjonærer, opp-
læring for misjonærer og misjonspresidenter, og PR- medier som ble 
brukt til å bygge broer og avkrefte myter om Kirken.40

Høsten 1953 kalte president David O. McKay Gordon inn på sitt 
kontor og ba ham om å overveie et spørsmål som ikke var direkte 
relatert til pliktene i Misjonæravdelingen. “Bror Hinckley,” begynte 
han, “som du vet, bygger vi et tempel i Sveits, og det vil være 
forskjellig fra våre andre templer på den måten at det må betjene 
medlemmer som snakker mange språk. Jeg vil at du skal finne en 
måte å presentere tempelopplæringen på de forskjellige språkene i 
Europa ved hjelp av så få tempelarbeidere som mulig.” 41

President McKay sørget for et sted hvor Gordon kunne søke inspi-
rasjon og unnslippe sin arbeidsbelastning i Misjonæravdelingen. På 
kveldstid på hverdager, lørdager og noen søndager, arbeidet Gordon 



16

g O R d O n  B .  H I n c k l e y s  l I v  O g  v I R k e

i et lite rom i femte etasje i Salt Lake tempel. På mange søndagsmor-
gener sluttet president McKay seg til ham for å utveksle ideer, se 
nøye på presentasjonen av begavelsen og be om veiledning.

Etter å ha grunnet, bedt og søkt åpenbaring, anbefalte Gordon 
at presentasjonen av begavelsen skulle filmes, og ordene i denne 
hellige undervisningen dubbes til flere språk. President McKay og 
andre godkjente hans anbefaling og ga ham i oppdrag å produsere 
filmen. Gordon samarbeidet med et team av dyktige og trofaste 
fagfolk som fullførte prosjektet i september 1955. Deretter fraktet 
han personlig filmene til Bern Sveits tempel og førte tilsyn med de 
tekniske forberedelsene til de første begavelsessesjonene.42

Gordon ble rørt over å se at arbeidet hans bragte glede til de hel-
lige i Europa: “Da jeg så disse menneskene som kom fra ti nasjoner 
for å delta i tempelordinanser, da jeg så eldre mennesker fra bakenfor 

gordon B. Hinckley, 1951
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jernteppet som hadde mistet sin familie i krigene som hadde skyllet 
over dem, og var vitne til de uttrykk for glede og gledestårer som 
kom fra deres hjerte som følge av de mulighetene som var gitt dem, 
da jeg så unge ektemenn og hustruer med sin familie – deres skjønne 
og vakre barn – og så disse familiene forenet i et evig forhold, visste 
jeg med en visshet som var sterkere enn noe jeg hadde opplevd før, 
at [president McKay] var inspirert og veiledet av Herren til å bringe 
disse uvurderlige velsignelsene til disse troende menn og kvinner 
som var samlet fra Europas nasjoner.” 43

Tyve år var gått siden Gordon hadde kommet hjem fra sin misjon, 
og han hadde ikke oppfylt drømmen om å ta høyere utdannelse og 
bli journalist. I stedet hadde han lært å bruke ny teknologi til å spre 
Guds ord, utviklet positive relasjoner med mennesker av annen tro, 
studert og skrevet om Kirkens historie, og bidratt til å berede veien 
for at tusenvis av siste- dagers- hellige kunne motta templets velsig-
nelser. Disse erfaringene skulle danne grunnlag for den tjenesten 
han kom til å utføre resten av sitt liv.

Tjeneste som De tolvs assistent

Lørdag 5. april 1958 tok Gordon og Marjories sønn Richard telefo-
nen. Den som ringte, presenterte seg ikke, men Richard gjenkjente 
stemmen til president David O. McKay og skyndte seg å si det til sin 
far. Etter en kort samtale med president McKay, dusjet Gordon raskt, 
skiftet klær og kjørte til kontoret til Kirkens president. Ettersom han 
hadde fått oppdrag fra president McKay før, forventet han å bli bedt 
om å bidra til forberedelsene til neste dags generalkonferansemøte. 
Han ble sjokkert da han fant ut at president McKay hadde noe annet 
i tankene. Etter en vennskapelig hilsen, ba president McKay Gordon 
virke som De tolvs assistent. Brødre som virket i denne stillingen, 
som ble avviklet i 1976, var generalautoriteter. Gordon var president 
for East Mill Creek stav da president McKay ga ham dette kallet.

Dagen etter ble eldste Gordon B. Hinckley oppholdt på general-
konferansen. Selv om han innrømmet i sin første konferansetale at 
han var “overveldet av en følelse av utilstrekkelighet”, tok han imot 
sitt nye ansvar med karakteristisk tro og handlekraft.44
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En viktig plikt eldste Hinckley fikk som De tolvs assistent, var å 
føre tilsyn med Kirkens arbeid i hele Asia. Han visste lite om men-
neskene der, og snakket ingen av språkene deres, men han ble 
snart glad i dem, og de ble glad i ham. Kenji Tanaka, en japansk 
siste- dagers- hellig, fortalte om eldste Hinckleys første møte i Japan: 
“Eldste Hinckleys begeistring kunne sees i hans strålende øyne. 
Hans første ord til oss var Subarashii! [‘Fantastisk!’] Stemningen på 
dette møtet endret seg fra stiv og formell, til vennlighet og nærhet 
til ham, og en varm følelse rådet.” 45

Dette var den følelsen han delte overalt hvor han kom i Asia. 
Han hjalp folk å forstå at med tro på Herren, kunne de oppnå store 
ting og hjelpe Kirken å vokse i sine hjemland. Han holdt også tett 
kontakt med heltidsmisjonærene, vel vitende om at deres flid ville 
ha direkte innvirkning på de menneskene de betjente.

Et spesielt vitne om Kristi navn

En annen livsendrende telefon kom på en annen lørdag – 30. sep-
tember 1961. Denne gangen var det Marjorie som hørte den kjente 
stemmen til president McKay i telefonen. Igjen skyndte Gordon B. 
Hinckley seg til kontoret til Kirkens president. Igjen ble han overras-
ket og overveldet da han fikk vite grunnen til møtet. Da han kom dit, 
sa president McKay: “Jeg har følt at jeg skal foreslå deg til å fylle den 
ledige plassen i De tolv apostlers quorum, og vi ønsker å oppholde 
deg på konferansen i dag.” 46 Igjen gikk eldste Hinckley fremover med 
tro og entusiasme, til tross for utilstrekkeligheten han følte.

Som apostel fikk eldste Hinckley flere ansvarsoppgaver. Iblant 
møtte han statsledere og andre myndighetspersoner. Han ble ofte 
bedt om å tale offentlig på vegne av Kirken for å møte kritikk og kul-
turell uro i USA. Han sto i spissen for arbeidet med å styrke Kirkens 
kringkastingsmuligheter og å bruke teknologi til å spre evangeliet 
over hele verden. Selv med disse ekspanderende oppgavene, tapte 
han aldri av syne sitt ansvar for å styrke troen til enkeltpersoner og 
familier. Enten han henvendte seg til én eller ti tusen, hadde han en 
personlig stil, en som ble kjennemerket på hans tjenestegjerning – å 
bringe folk, én etter én, til Kristus.
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Eldste Hinckley fortsatte å føre tilsyn med arbeidet i Asia de neste 
syv årene, og han frydet seg over å se hvordan hans venner der 
vokste. Han sa: “Det er en inspirerende opplevelse… å se hvordan 
Herren vever sin storslåtte bildevev… i disse delene av verden.” 47

Etter hvert som oppgavene gikk på rundgang i De tolv apostlers 
quorum, fikk eldste Hinckley anledninger til å virke i andre deler av 
verden. Overalt hvor han kom, viste han omtanke for den enkelte. 
I 1970, da han førte tilsyn med Kirkens arbeid i Syd- Amerika, reiste 
han til Chile etter å ha presidert over en stavskonferanse i Peru. To 
dager etter at han kom til Chile, fikk han vite at et voldsomt jord-
skjelv hadde rammet Peru og at fire misjonærer var savnet. Han 
planla umiddelbart å returnere til Peru, selv om det ville forsinke 
hans hjemkomst. “Jeg kan ikke med god samvittighet dra hjem mens 
det er misjonærer som er savnet,” sa han.48

Han ankom Lima i Peru neste morgen. Da de savnede misjonæ-
rene fant en radioamatør, var de i stand til å kalle opp Lima, og eldste 
Hinckley snakket med dem. Misjonærene befant seg i et lite rom fylt 
med andre overlevende, og samtalene deres kunne høres over en 
høyttaler. “Da eldste Hinckleys stemme kom over høyttaleren i dette 
rommet fullt av folk som ventet på å komme til på radioen, ble det 
umiddelbart stille i hele rommet. Selv om han snakket på engelsk 
og alle disse menneskene snakket spansk, begynte de å hviske til 
hverandre og spørre: ‘Hvem er den mannen?’ Selv midt i kaoset var 
det en følelse av at denne stemmen ikke tilhørte en vanlig mann.” 49

I løpet av sine to første år som tilsynsfører for Kirken i Syd- 
Amerika, reiste eldste Hinckley rundt i alle misjoner, opprettet nye 
misjoner i Colombia og Ecuador, bidro til å opprette nye staver i Lima 
i Peru og São Paulo i Brasil, og bidro til å løse visumhindringer for 
misjonærer som ble kalt til å virke i Argentina. Han var i ferd med 
å gjøre mer, da han i mai 1971 fikk i oppdrag å føre tilsyn med åtte 
misjoner i Europa.50

Eldste Hinckley ble ofte sliten på grunn av sin stramme timeplan. 
Han var alltid glad for å komme hjem og tilbringe tid med Marjorie 
og barna. Marjorie skjønte imidlertid at når han var borte fra arbeidet 
for lenge, ble han rastløs. Hans kall som apostel – et av de “spesielle 
vitner om Kristi navn i hele verden” (L&p 107:23) – var aldri langt 
unna tankene hans.



20

g O R d O n  B .  H I n c k l e y s  l I v  O g  v I R k e

Tunge ansvarsoppgaver som rådgiver 
i Det første presidentskap

Den 15. juli 1981, etter å ha virket i De tolvs quorum i nesten 20 
år, fikk eldste Hinckley nok et overraskende kall. President Spen-
cer W. Kimball, som da var Kirkens president, ba ham virke som 
rådgiver i Det første presidentskap, i tillegg til president N. Eldon 
Tanner og president Marion G. Romney. Dette var et uvanlig, men 
ikke enestående avvik fra mønsteret med å ha to rådgivere. President 
Kimball og hans rådgivere var ikke fysisk friske, og trengte ekstra 
støtte i presidentskapet.51

På sin første generalkonferanse i denne nye stillingen sa presi-
dent Hinckley: “Mitt eneste ønske er å utføre lojal tjeneste uansett 
hvor jeg blir kalt… Dette hellige kall har gjort meg klar over mine 
svakheter. Hvis jeg noensinne har fornærmet noen, beklager jeg, og 
håper dere vil tilgi meg. Enten dette oppdraget blir langvarig eller 
kortvarig, lover jeg å gjøre mitt beste i kjærlighet og tro.” 52

Det var behov for hans beste innsats ettersom helsen til president 
Kimball, president Tanner og president Romney skrantet. Meste-
parten av Det første presidentskaps daglige arbeid falt på president 
Hinckley. Han bar også mye av ansvaret for større arrangementer, 
som for eksempel innvielsen av Jordan River Utah tempel. I tillegg 
møtte han en del offentlig kritikk av Kirken og dens ledere, både 
tidligere og nåværende. På generalkonferansen i april 1982 sa han:

“Vi lever i et samfunn som fryder seg over kritikk… Jeg oppfor-
drer dere til å se det store bildet og slutte å bekymre dere for de 
små bristene… Dette er underordnet det store omfanget av [Kirkens 
lederes] tjeneste og størrelsen av deres bidrag.” 53

President Tanner døde 27. november 1982, og helsen til president 
Kimball og president Romney ble så dårlig at president Hinckley, 
som da hadde blitt kalt som annenrådgiver i Det første presidentskap, 
på generalkonferansen i april 1983 satt ved siden av tomme stoler 
på forhøyningen. På en dypt personlig måte følte han det han en 
gang hadde kalt “lederskapets ensomhet”.54

President Hinckley gikk frem med varsomhet og bønn for ikke 
å gjøre noe uten profetens godkjennelse. Han fikk hjelp av eldre 
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medlemmer av De tolv – spesielt eldste Ezra Taft Benson, quo-
rumspresidenten – til å drive Kirkens daglige virksomhet. President 
Hinckley arbeidet hånd i hånd med De tolvs quorum, alltid med råd 
og veiledning fra president Kimball. Likevel følte han en stor byrde.

Selv om president Hinckleys ansvar i Det første presidentskap 
holdt ham i Salt Lake City mye av tiden, reiste han noen ganger for 
å betjene medlemmer og misjonærer i andre deler av verden. I 1984 
vendte han tilbake til Filippinene. Atten år tidligere hadde han innviet 
det første møtehuset der. Nå skulle han innvie det første templet. I 
innvielsesbønnen sa han:

“Denne nasjon, Filippinene, er en nasjon av mange øyer hvis folk 
elsker frihet og sannhet, hvis hjerter er mottagelige for dine tjeneres 
vitnesbyrd, og som er lydhøre for det evige evangeliums budskap. Vi 
takker deg for deres tro. Vi takker deg for deres offervilje. Vi takker 
deg for den mirakuløse fremdriften av ditt verk i dette landet.” 55

Kirkens vedvarende fremgang var tydelig i juni 1984, da presi-
dent Hinckley på vegne av Det første presidentskap bekjentgjorde 

President gordon B. Hinckley på generalkonferansen på et tidspunkt da han 
var det eneste medlem av det første presidentskap som var frisk nok til å delta
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at det skulle kalles områdepresidentskaper – medlemmer av De 
sytti som skulle bo rundt om i verden og føre tilsyn med Kirkens 
arbeid i tildelte geografiske områder. Under ledelse av Det første 
presidentskap og De tolvs quorum skulle disse brødrene stå for 
mye av den ledelse og opplæring som trengs i deres områder. “Vi 
kan ikke ta alle avgjørelser i Salt Lake City,” sa han. “Vi må gjøre 
noe med å desentralisere myndighet.” 56 Omtrent et år senere talte 
president Hinckley til Kirkens ledere fra hele verden og sa: “Jeg er 
overbevist om at det er et inspirert og stort fremskritt vi har gjort 
de siste månedene. Jeg er sikker på at disse gode menns hyppige 
tilstedeværelse blant dere, vil gi dere stor trygghet. Disse brødrene 
blir i praksis et sammenbindende ledd for hele Kirken.” 57

Etter å ha ledet Kirken i 12 år med bemerkelsesverdig vekst, døde 
president Spencer W. Kimball 5. november 1985. Seniorapostelen, 
president Ezra Taft Benson, ble beskikket som Kirkens president. 
Han ba Gordon B. Hinckley om å virke som førsterådgiver i Det 
første presidentskap og Thomas S. Monson om å virke som annen-
rådgiver. Med tre friske medlemmer av Det første presidentskap 
følte president Hinckley at en bør ble løftet av skuldrene hans, og 
nå fikk han flere muligheter til å besøke de hellige over hele verden.

Etter få år begynte president Bensons helse å svikte, og det daglige 
ansvaret for å drive Kirken falt igjen på president Hinckley. Denne 
gangen var han imidlertid ikke alene i Det første presidentskap. Med 
vitalitet og energi holdt president Hinckley og president Monson 
Kirken på stø kurs, alltid med respekt for president Bensons kall 
som profet, seer og åpenbarer. De utviklet et sterkt og varig venn-
skap og partnerskap.

President Benson døde 30. mai 1994, og president Howard W. 
Hunter ble Kirkens president. Nok en gang var president Hinckley 
og president Monson rådgivere. I juni ledsaget president og søster 
Hinckley president Hunter og hans hustru Inis og eldste M. Rus-
sell Ballard og hans hustru Barbara til Nauvoo, Illinois for å over-
være 150- årsmarkeringen av Joseph og Hyrum Smiths martyrdød. 
Dette skulle bli den eneste reisen president Hunter og president 
Hinckley foretok sammen. President Hunter hadde slitt med hel-
seproblemer i mange år, og helsen hans gikk raskt nedover etter 
denne turen. 27. februar 1995 ba han president Hinckley om en 
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prestedømsvelsignelse. I velsignelsen ba president Hinckley om at 
president Hunter måtte få leve, men sa også at han var i Herrens hen-
der.58 Noen dager senere, 3. mars 1995, gikk president Hunter bort.

Profet, seer og åpenbarer og Kirkens president

President Hunters død var et tungt slag for president og søster 
Hinckley, selv om det ikke var uventet. Som seniorapostel var pre-
sident Hinckley den neste i rekken til å bli Kirkens president. Søster 
Hinckley mintes øyeblikket da de mottok nyheten om president 
Hunters død: “President Hunter var borte, og vi sto igjen og måtte 
fortsette. Jeg følte meg så trist og alene. Det samme gjorde Gordon. 
Han var lammet. Og han følte seg veldig, veldig ensom. Det var 
ingen igjen som kunne forstå hva han gjennomgikk.” 59

Etter president Hunters begravelse fant president Hinckley trøst 
i templet. Alene i møterommet til Det første presidentskap og De 
tolvs quorum i Salt Lake tempel, fordypet han seg i Skriftene og 
mediterte over det han leste. Han reflekterte over Jesu Kristi liv, 
tjenestegjerning og forsoning. Deretter studerte han portrettene på 

President ezra taft Benson (i midten) sammen med sine 
rådgivere, president gordon B. Hinckley (til venstre) og president 

thomas s. monson (til høyre) under en generalkonferanse
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veggen av alle Kirkens presidenter fra Joseph Smith til Howard W. 
Hunter. Om denne opplevelsen skrev han i dagboken:

“Jeg gikk rundt foran disse portrettene og så inn i øynene til men-
nene som var fremstilt på dem. Det føltes nesten som om jeg kunne 
snakke med dem. Det føltes nesten som om de snakket til meg og 
ga meg oppmuntring… Jeg satte meg i stolen som jeg har sittet i 
som presidentens førsterådgiver. Jeg brukte ganske mye tid på å se 
på disse portrettene. Det virket nesten som om de alle ble levende. 
Det virket som om de så på meg. Jeg følte at de oppmuntret meg 
og lovet sin støtte. Det virket som de sa til meg at de hadde talt for 
meg i et råd i himlene, at jeg ikke hadde noe å frykte, at jeg ville bli 
velsignet og oppholdt i min tjeneste.

Jeg falt på mine knær og ba inntrengende til Herren. Jeg samtalte 
lenge med ham i bønn… Jeg er sikker på at jeg ved Åndens kraft 
hørte Herrens ord, ikke med ørene, men som en varm følelse i hjertet 
angående spørsmålene jeg hadde stilt i bønn.” 60

Etter denne opplevelsen skrev han igjen ned tankene sine: Jeg føler 
meg bedre, og jeg er langt sikrere på at Herren utfører sin vilje med 
hensyn til sin sak og sitt rike, og at jeg vil bli oppholdt som Kirkens 
president og som profet, seer og åpenbarer, og tjene så lenge som det 
er Herrens vilje. Med Åndens bekreftelse i mitt hjerte er jeg nå klar 
til å ta fatt og gjøre mitt aller beste. Det er vanskelig for meg å tro at 
Herren gir meg dette aller høyeste og helligste ansvar… Jeg håper 
Herren har lært meg opp til å gjøre det han forventer av meg. Jeg vil 
gi ham fullstendig troskap, og jeg vil i sannhet søke hans veiledning.” 61

President Gordon B. Hinckley ble beskikket som Kirkens presi-
dent 12. mars 1995, og dagen etter talte han på en pressekonferanse 
og besvarte journalistenes spørsmål. Eldste Jeffrey R. Holland sa at 
“nær slutten av en varm, ofte vittig og alltid vinnende samtale om 
en rekke vidtfavnende spørsmål som ble stilt under denne pres-
sekonferansen, ble president Hinckley spurt av en journalist: ‘Hva 
kommer du til å fokusere mest på? Hva kommer temaet for din 
presidentperiode til å bli?’

Instinktivt svarte han: ‘Stå på videre. Ja. Temaet blir å videreføre 
det store arbeidet som har blitt utført av våre forgjengere.’” 62
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President Hinckley var trofast mot dette løftet. Med respekt for 
profetene som hadde gått foran ham, videreførte han arbeidet de 
hadde gjort. Og med tro på Gud Faderen og Jesus Kristus, fulgte 
han åpenbaring for å utføre dette arbeidet på nye måter.

kirken ble bragt “ut av mulm og ut av mørke” (l&p 1:30)

I starten av president Hinckleys tjenestegjerning sa eldste Neal 
A. Maxwell i De tolv apostlers quorum: “President Hinckley er med 

President gordon B. Hinckley ved talerstolen under en generalkonferanse
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på å lede Kirken ‘ut av mulm og ut av mørke’. Kirken kan ikke gå 
fremover slik den trenger å gjøre, hvis vi er skjult under en skjeppe. 
Noen må bevege seg ut, og president Hinckley er villig til å gjøre 
det. Han er på samme tid historisk og en person av vår tid, og han 
har en fantastisk evne til å uttrykke seg som gjør ham i stand til å 
fremlegge vårt budskap på en måte som appellerer til folk overalt.” 63

President Hinckleys omfattende bakgrunn i media og kringkasting 
bidro til å forberede ham for dette arbeidet. Som Kirkens president 
ga han ofte intervjuer til journalister rundt om i verden, hvor han 
svarte på deres spørsmål om Kirkens lære og retningslinjer og bar 
vitnesbyrd om Frelseren og det gjengitte evangelium. For hver gang 
økte forståelsen, og vennskap ble utviklet.

Særlig bemerkelsesverdig var et intervju med den kjente journali-
sten Mike Wallace på TV- programmet 60 Minutes. Wallace var kjent 
for å være en nådeløs intervjuer, og president Hinckley innrømmet 
at han kviet seg litt før programmet skulle sendes på riksdekkende 
TV i USA. “Hvis det viser seg å bli positivt, vil jeg være takknemlig,” 
sa han. Hvis ikke, lover jeg at jeg aldri skal gå i en slik felle igjen.” 64

Intervjuet var positivt, og viste mange gode sider ved Kirken. Et 
annet resultat var at Mike Wallace og president Hinckley ble venner.

I 2002 arrangerte Salt Lake City vinter- OL, noe som stilte Kirken 
i hele verdens rampelys. President Hinckley og hans rådgivere ble 
rådspurt med hensyn til en del av planleggingen. Vi tok en velover-
veid beslutning om at vi ikke ville bruke dette som tid og sted 
for å proselyttere,” sa han, “men vi var sikre på at denne viktige 
begivenheten ville få stor betydning for Kirken.” 65 Han hadde rett. 
Titusenvis av mennesker besøkte Saltsjødalen og ble tatt imot av 
imøtekommende verter – siste- dagers- hellige og andre som sam-
arbeidet om å skape et vellykket OL. Disse besøkende gikk rundt 
Temple Square, lyttet til Tabernakelkoret og besøkte Slektshistorisk 
bibliotek. Milliarder av mennesker så Salt Lake tempel på TV, og 
så Kirken positivt fremstilt av journalister. Det fikk, som president 
Hinckley sa, “stor betydning for Kirken”.

I tillegg til å bruke veletablerte kommunikasjonsmidler, tok president 
Hinckley gjerne i bruk nyvinninger. Han så for eksempel på Internett 
som et middel til å bringe Kirken nærmere dens medlemmer, og dele 
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det gjengitte evangelium med personer av en annen tro. Under hans 
ledelse lanserte Kirken LDS.org, FamilySearch.org og Mormon.org.

23. juni 2004, den dagen president Hinckley fylte 94 år, ble han 
tildelt presidentens frihetsmedalje, den høyeste sivile utmerkelse 
som gis i USA. Om dette sa han blant annet: “Det [er] en stor ære å 
motta denne prestisjetunge utmerkelsen av USAs president. Jeg er 
dypt takknemlig. I et større perspektiv anerkjenner og hedrer den 
Kirken, som har gitt meg så mange muligheter og hvis interesser jeg 
har prøvd å ivareta.” 66 Han så denne utmerkelsen som et symbol på 
Kirkens stadig mer positive omdømme, og bevis på at den faktisk 
var i ferd med å komme “ut av mulm og ut av mørke”.

Reiser blant de siste- dagers- hellige

President Hinckley mislikte ubehaget som all reisingen medførte, 
men hans ønske om å betjene de siste- dagers- hellige var sterkere 
enn hans ønske om å holde seg hjemme. Han sa at han ønsket å 
“komme rundt til vårt folk for å si takk og gi oppmuntring og bære 
vitnesbyrd om at Herrens verk er guddommelig”.67 Tidlig i sin pre-
sidentperiode kommenterte han: “Jeg er fast bestemt på at så lenge 
jeg har styrke, skal jeg komme meg ut blant medlemmene både 
hjemme og i utlandet… Jeg har tenkt å bevege meg med energi så 
lenge jeg kan. Jeg ønsker å omgås med menneskene jeg er glad i.” 68

I løpet av sin tjeneste som Kirkens president, reiste han i stor 
utstrekning i USA og gjennomførte mer enn 90 besøk til land utenfor 
USA. I alt reiste han mer enn 1,6 millioner kilometer som Kirkens 
president, og møtte medlemmer i alle deler av verden.69

I noen områder måtte medlemmene gjøre en enda større innsats 
for å se ham enn han gjorde for å se dem. I 1996 besøkte for eksem-
pel han og søster Hinckley Filippinene, der Kirkens medlemstall 
hadde vokst til mer enn 375 000. President og søster Hinckley skulle 
holde tale på et møte på Manila Araneta stadion en kveld. På etter-
middagen den dagen var stadionet “stappfullt. Køer hadde begynt å 
dannes klokken 07.00 for et møte som ikke skulle begynne før tolv 
timer senere. Den offisielle opptellingen viste senere at rundt 35 000 
medlemmer hadde trengt seg inn på stadionets 25 000 sitteplasser 
så vel som i midtgangene og gangveiene. Mange hellige hadde reist 
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i 20 timer med båt og buss for å komme til Manila. For noen kostet 
reisen flere månedslønner …

Da president Hinckley fikk høre at stadionet var fullt og at byg-
ningssjefen lurte på om det var mulig å starte møtet tidligere, sa han 
umiddelbart: ‘Kom, så går vi.’ Han og søster Hinckley gikk inn på 
den enorme arenaen… Som om på signal, reiste forsamlingen seg 
spontant, klappet og begynte så å synge en følelsesladet fremførelse 
av ‘Ha takk for profeten du sendte’”.70

President Hinckley visste at han og hans brødre ikke kunne reise 
overalt hvor de ønsket å reise, og forfektet bruken av teknologi til 
å undervise ledere over hele verden. Ved hjelp av satellitteknologi 
presiderte han over verdensomspennende opplæringsmøter for 
ledere, som første gang ble holdt i januar 2003.

Han understreket betydningen av læring og 
undervisning av åndelige og verdslige sannheter

President Hinckley sa: “Ingen av oss vet nok. Læreprosessen 
tar aldri slutt. Vi må lese, vi må observere, vi må tilegne oss og vi 
må grunne på det vi fôrer vårt sinn med.” 71 Han sa også: “Effektiv 
undervisning er selve kjernen i Kirkens lederskap. Evig liv oppnås 
bare når menn og kvinner blir undervist så effektivt at de forandrer 

President Hinckley elsket å “reise ut blant medlemmene både hjemme og ute”.
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og disiplinerer seg. De kan ikke tvinges til rettferdighet eller inn i 
himmelen. De må ledes, og det betyr effektiv undervisning.” 72

President Hinckley ønsket å gi mer åndelig næring til siste- dagers- 
hellige over hele verden. I 1995 godkjente han entusiastisk en plan 
om å utgi en ny serie med bøker som ville gi Kirkens medlemmer 
et evangeliebibliotek. Kirken begynte snart å utgi denne serien, kalt 
Læresetninger fra kirkens presidenter, som denne boken er en del av.

Verdslig lærdom var også viktig for president Hinckley. Han var 
bekymret for medlemmer av Kirken i fattige områder av verden som 
ikke hadde råd til høyere utdannelse eller yrkesopplæring. Uten en 
slik utdannelse og opplæring ville de fleste av dem fortsette å leve 
i fattigdom. På prestedømsmøtet på generalkonferansen i april 2001 
sa president Hinckley:

“I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen foreslår vi en plan – 
en plan som vi tror er inspirert av Herren. Kirken oppretter et fond 
stort sett fra bidrag av trofaste siste- dagers- hellige som har bidratt 
og vil bidra til dette formålet. Vi er dem dypt takknemlig… Vi vil gi 
det navnet Det vedvarende udannelsesfond.” 73

President Hinckley forklarte at de som kom inn under program-
met, ville få lån, utbetalt av midler som Kirkens medlemmer har 
bidratt med, til utdannelse eller yrkesopplæring. Etter endt utdan-
nelse eller opplæring ville de bli forventet å betale tilbake sine lån, 
slik at midlene kunne brukes til å hjelpe andre. President Hinckley 
forklarte også at Det vedvarende utdannelsesfond ville være “basert 
på lignende prinsipper som lå til grunn for Det vedvarende emigra-
sjonsfond”, som Kirken hadde opprettet på 1800- tallet for å hjelpe 
trengende hellige å emigrere til Sion.74

I løpet av seks måneder hadde de siste- dagers- hellige bidratt 
med millioner av dollar til Det vedvarende utdannelsesfond.75 Ett år 
etter at planen ble innført, bekjentgjorde president Hinckley: “Dette 
tiltaket står nå på solid grunn… Unge menn og kvinner i underprivi-
legerte områder av verden, unge menn og kvinner som overveiende 
er hjemvendte misjonærer, vil være i stand til å få en god utdannelse 
som vil løfte dem ut av fattigdomssumpen som deres forfedre har 
strevet med gjennom generasjoner.” 76 Dette programmet fortsetter 
å velsigne siste- dagers- hellige, både mottagere og givere.
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Han vitnet om ekteskapets og familiens hellighet

På Hjelpeforeningens fellesmøte som ble avholdt 23. september 
1995, sa president Hinckley:

“Med så mye sofisteri som foregir å være sannhet, med så mye 
bedrag angående normer og verdier, med så mye som frister og 
lokker til sakte, men sikkert å ta inn over oss verdens besmittelse, 
har vi følt trang til å si fra og på forhånd advare. Derfor fremsetter vi 
i Det første presidentskap og De tolv apostlers råd nå en erklæring 
til Kirken og til verden som en offisiell uttalelse og fornyet stadfes-
telse av normer, lære og praksis som gjelder familieenheten, og som 
profeter, seere og åpenbarere i denne kirken har stadfestet gjentatte 
ganger gjennom hele dens historie.” 77

Etter denne innledningen leste president Hinckley for første gang 
offentlig “Familien: En erklæring til verden.”

Ekteskapets og familiens hellighet var et konstant tema i president 
Hinckleys undervisning. Han fordømte overgrep i enhver form, og 
oppfordret foreldre og barn til å være tålmodige med hverandre, elske 
hverandre, undervise hverandre og hjelpe hverandre. I et brev datert 
11. februar 1999 sa han og hans rådgivere i Det første presidentskap:

“Vi anmoder foreldre om å gjøre sitt aller beste for å undervise og 
oppdra sine barn i evangeliets prinsipper, og derved holde dem nært 
knyttet til Kirken. Hjemmet er grunnleggende for en rettferdig livsfør-
sel, og intet annet kan erstatte det eller ivareta dets helt nødvendige 
funksjon når det gjelder å utføre denne gudgitte ansvarsoppgaven.

Vi råder foreldre og barn til å gi høyeste prioritet til familiebønn, 
familiens hjemmeaften, studium av og opplæring i evangeliet og 
sunne familieaktiviteter. Uansett hvor verdige og formålstjenlige 
andre behov eller aktiviteter måtte være, må man ikke tillate at disse 
skyver til side de guddommelig pålagte plikter som bare foreldre 
og familie fullt ut kan oppfylle.” 78

Han strakte seg ut til nye konvertitter

President Hinckley elsket å se et stort antall mennesker slutte 
seg til Kirken, men han var bekymret for enkeltpersonene som var 
representert ved disse tallene. Tidlig i sin presidentperiode sa han:
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“Med et stadig økende antall konvertitter må vi gjøre en stadig 
kraftigere innsats for å hjelpe dem å finne seg til rette. Hver enkelt 
av dem trenger tre ting: en venn, en ansvarsoppgave og næring i 
form av ‘Guds gode ord’ (Moroni 6:4). Det er vår plikt og anledning 
å sørge for disse tingene.” 79

Å styrke nye konvertitter var et konstant tema for president 
Hinckley. Eldste Jeffrey R. Holland fortalte følgende om hvordan han 
understreket dette temaet: “Med glimt i øyet slo han nylig hånden i 
bordet foran seg og sa til De tolv: ‘Brødre, når min tid er omme og 
begravelsen er slutt, vil jeg reise meg opp og gå bort til dere og se 
hver av dere i øynene og si: “Hvor står vi med hensyn til å holde 
på medlemmene?”’” 80

tempelbygging

I 1910, det året Gordon B. Hinckley ble født, var det 4 templer i 
drift i verden, og alle var i Utah. I 1961, da han ble ordinert til apo-
stel, hadde antallet økt til 12. Denne fremgangen var betydelig, men 
eldste Hinckley uttrykte ofte bekymring for at mange mennesker 
rundt om i verden hadde begrenset tilgang til templets velsignelser. 

“vi råder foreldre og barn til å gi høyeste prioritet til 
familiebønn, familiens hjemmeaften, studium av og 
opplæring i evangeliet og sunne familieaktiviteter.”
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I 1973, da han var formann for Kirkens tempelkomité, skrev han 
i dagboken sin: “Kirken kunne ha bygget [mange mindre] templer 
for kostnaden av Washington tempel [som da var under oppføring]. 
Da ville templene komme til folket istedenfor at de må reise store 
avstander for å komme til dem.” 81

Da han ble oppholdt som Kirkens president i 1995, hadde antall 
templer i drift økt til 47, men hans ønske om flere templer var fortsatt 
sterkt. Han sa: “Det har vært mitt store ønske å ha et tempel overalt 
der det trengs, slik at vårt folk hvor de enn er, uten et altfor stort 
offer kan komme til Herrens hus for å få sine egne ordinanser, og 
få anledning til å gjøre stedfortredende arbeid for de døde.” 82

På generalkonferansen i oktober 1997 kom president Hinckley 
med en historisk bekjentgjørelse: Kirken skulle begynne å bygge 
mindre templer over hele verden.83 Han sa senere: “Jeg tror kon-
septet med mindre templer kom som direkte åpenbaring.” 84 I 1998 
bekjentgjorde han at 30 nye mindre templer, i tillegg til andre templer 
som allerede var planlagt eller under oppføring, til sammen ville 

President Hinckley påfører mørtel under hjørnestensseremonien 
før innvielsen av nauvoo Illinois tempel i 2002.
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“utgjøre 47 nye templer i tillegg til de 51 som nå er i drift”. Til glede 
for alle som lyttet, tilføyde president Hinckley: “Jeg tror det er best 
vi føyer til to til, så det blir akkurat 100 innen utgangen av dette 
århundret, siden det da er 2000 år ‘etter vår Herre og Forløser, Jesu 
Kristi komme i kjødet’ (L&p 20:1).” Så lovet han: “Flere vil følge.” 85

1. oktober 2000 innviet president Hinckley Boston Massachusetts 
tempel, tempel nummer 100 i drift. Innen utgangen av år 2000 innviet 
han ytterligere to templer. Da han døde i 2008, hadde Kirken 124 
templer i drift, med ytterligere 13 bekjentgjort. President Hinckley 
hadde vært involvert i planleggingen og byggingen av de fleste av 
dem, hadde personlig innviet 85 av dem og gjeninnviet 13 (8 av 
gjeninnvielsene var templer han tidligere hadde innviet).

konferansesenteret

På generalkonferansen i oktober 1995 antydet president Hinckley 
en idé han hadde hatt i tankene. I sin tale i Tabernaklet på Temple 
Square sa han: “Dette storartede Tabernaklet synes å bli mindre for 
hvert år. Vi har nå møter med langt større grupper samlet under ett 
tak på noen regionalkonferanser.” 86 På generalkonferansen i april 
1996 sa president Hinckley mer om sin idé:

“Jeg beklager at mange som ønsker å være sammen med oss i 
Tabernaklet i dag, ikke kan komme inn. Det er svært mange på 
området utenfor. Denne særegne og bemerkelsesverdige bygningen, 
som ble bygget av våre pionerforfedre og innviet til tilbedelse av 
Herren, har komfortabel plass til ca 6000. Noen av dere som har 
sittet på de harde benkene i to timer, kan saktens sette spørsmåls-
tegn ved komfortabel.

Jeg føler med dem som ønsker å komme inn og som ikke kunne 
få plass. For omkring et år siden foreslo jeg for Brødrene at kanskje 
tiden nå er inne til at vi burde se nærmere på mulighetene for å 
bygge enda et tilbedelsens hus i mye større målestokk, et som kan 
romme 3 4 ganger så mange som kan få plass i denne bygningen.” 87

24. juli 1997, 150- årsjubileet for pionerenes ankomst til Saltsjødalen, 
ble første spadestikk tatt for den nye bygningen – som skulle kalles 
Konferansesenteret – i kvartalet rett nord for Temple Square. Mindre 
enn tre år senere, i april 2000, ble de første generalkonferansemøtene 
holdt der, selv om bygningen ikke var helt ferdig. President Hinckley 



34

g O R d O n  B .  H I n c k l e y s  l I v  O g  v I R k e

innviet Konferansesenteret på generalkonferansen i oktober 2000. Før 
han holdt innvielsesbønnen, sto han ved talerstolen, som var laget av 
et svart valnøtt- tre han hadde dyrket i sin egen hage, og sa:

“I dag skal vi innvie det som et hus for tilbedelse av Gud den evige 
Fader og hans enbårne Sønn, vår Herre Jesus Kristus. Vi håper og 
vi ber om at det fra denne talerstolen vil fortsette å utgå til verden 
erklæringer om vitnesbyrd og lære, tro på den levende Gud og 
takknemlighet for vår Forløsers store sonoffer.” 88

vitnesbyrd om Jesus kristus

Den 1. januar 2000 utga president Hinckley, hans rådgivere i Det 
første presidentskap og De tolv apostlers quorum en erklæring med 
tittelen “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd”. Om Frelseren 
erklærte de: “Ingen annen har hatt så dyptgripende innflytelse på 
alle som har levet, og kommer til å leve på jorden.” 89

Og ingen andre hadde så dyptgripende innflytelse president Gor-
don B. Hinckleys liv. I mer enn 46 år var han et spesielt vitne om Jesu 
Kristi navn. Noen måneder etter at han og hans brødre utga “Den 
levende Kristus”, sto president Hinckley foran de siste- dagers- hellige 

konferansesenteret, som president Hinckley innviet 
på generalkonferansen i oktober 2000
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og sa: “Av alt det jeg er takknemlig for i dag, er det noe som har en 
fremtredende plass. Det er et levende vitnesbyrd om Jesus Kristus, 
den allmektige Guds Sønn, Fredsfyrsten, Den hellige.” 90

Prøvelser og håp

På slutten av generalkonferansen i april 2004 sa president 
Hinckley: “Jeg vil motvillig be dere bære over med meg et øyeblikk. 
Noen av dere har lagt merke til at søster Hinckley ikke er tilstede. 
Det er første gang på de 46 årene jeg har vært generalautoritet at 
hun ikke har vært tilstede på generalkonferansen… Vi var på vei 
hjem [fra Afrika i januar] da hun kollapset av utmattelse. Hun har 
hatt vanskeligheter etter dette… Jeg antar at klokken er i ferd med 
å stanse, og vi vet ikke hvordan vi skal trekke den opp.

Det er ingen lett tid for meg. Vi har vært gift i 67 år denne måne-
den. Hun er mor til våre fem begavede og dyktige barn, bestemor 
til 25 barnebarn og har et stadig økende antall oldebarn. Vi har fulgt 
hverandre, stått ved hverandres side i alle disse årene som jevnbyr-
dige og som ledsagere, gjennom storm og stille. Hun har talt og båret 
vitnesbyrd om dette verk på utallige steder og formidlet kjærlighet, 
oppmuntring og tro hvor hun enn har vært.” 91

To dager senere, den 6. april, gikk Marjorie Pay Hinckley bort. 
Millioner av mennesker som elsket henne for hennes omsorgsfulle 
væremåte, gode forstand og stødige tro, sørget sammen med presi-
dent Hinckley. Han var takknemlig for brev med støtte og kjærlighet 
som strømmet inn fra hele verden. Disse uttrykkene, sa han, “har 
gitt trøst i sorgens stund”.92 Mange gjorde bidrag til det vedvarende 
Utdannelsesfond i søster Hinckleys navn.

Så vanskelig som Marjories tap enn var for ham, fortsatte president 
Hinckley med Kirkens arbeid, selv om hans egen helse begynte å 
svikte. Han begynte å gå med stokk. Noen ganger brukte han den til 
å støtte seg på, men som regel brukte han den til å vinke til Kirkens 
medlemmer. President Thomas S. Monson mintes en samtale med 
president Hinckleys lege, som var bekymret for hvordan president 
Hinckley brukte – og ikke brukte – stokken sin. Legen sa: “Det siste 
jeg ønsker, er at han skal falle og bryte en hofte eller verre. Isteden 
vinker han rundt med den og bruker den ikke når han går. Fortell 
ham at spaserstokken er foreskrevet av legen, og at han må bruke den 
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slik den er ment å brukes.” President Monson svarte: “Doktor, jeg er 
president Hinckleys rådgiver. Du er legen hans. Du får si det til ham!” 93

I begynnelsen av 2006, da han var 95 år gammel, fikk president 
Hinckley diagnosen kreft. På generalkonferansen i oktober samme 
år sa han: “Herren har latt meg leve. Jeg vet ikke hvor lenge. Men 
uansett skal jeg fortsette å gjøre mitt beste for å utføre mine plikter… 
Jeg føler meg bra. Helsen min er rimelig god. Men når det blir tid 
for en etterfølger, vil overgangen bli lett og ifølge Hans vilje, hvis 
kirke dette er.” 94

Et år senere, i oktober 2007, avsluttet president Hinckley sin siste 
generalkonferansen med å si: “Vi gleder oss til å se dere igjen i 
april. Jeg er 97, men jeg håper at jeg kan komme. Måtte himmelens 
velsignelser hvile over dere i mellomtiden. Dette er vår ydmyke og 
oppriktige bønn i vår Forløsers, den Herre Jesu Kristi navn. Amen.” 95

President og søster Hinckleys datter Virginia beskrev de fire 
årene etter søster Hinckleys død som “sluttstensårene” i president 
Hinckleys liv. Hun reflekterte så over en bønn han holdt 20. januar 
2008, en uke før han døde, da han innviet et renovert møtehus i 
Salt Lake City:

“I denne bønnen ba han, på svært uvanlig vis, for seg selv som 
profet. Han uttrykte takknemlighet for at ‘fra Josephs Smiths tid og 
til i dag, har du utvalgt og utnevnt en profet for dette folk. Vi takker 
deg og ber om at du vil trøste og oppholde ham og velsigne ham 
med hensyn til hans behov og dine store hensikter.’” 96

Torsdag 24. januar 2008 følte president Hinckley seg for første 
gang ute av stand til å delta på det ukentlige møtet i templet sam-
men med sine brødre. Påfølgende søndag, 27. januar, ga president 
Monson ham en prestedømsvelsignelse, assistert av president Henry 
B. Eyring og president Boyd K. Packer. Senere den dagen gikk pre-
sident Gordon B. Hinckley stille bort i sitt hjem, omgitt av sine fem 
barn og deres ektefeller.

Noen dager senere viste flere tusen sin respekt da de gikk forbi 
president Hinckleys kiste i en offentlig visning i Profetenes sal i Kon-
feransesenteret. Ledere av andre kirkesamfunn og ledere i offentlig 
administrasjon og næringsliv sendte også kondolanser og uttrykte 
takknemlighet for president Hinckleys innflytelse og undervisning.
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Bisettelsen fant sted i Konferansesenteret og ble kringkastet til 
Kirkens bygninger rundt om i hele verden. Tabernakelkoret sang en 
ny salme som en del av møtet, med tittelen “Hva er dette som men-
neskene kaller døden?” Teksten til salmen var skrevet av president 
Hinckley – hans siste vitnesbyrd om Jesus Kristus til sine venner 
som hadde sett ham som profet:

Hva er dette som menneskene kaller døden,
denne fredelige bortgang i natten?
Det er ikke enden, men begynnelsen
på en bedre verden og større lys.
Kjære Gud, berør mitt verkende hjerte
og still min angst og frykt.
La håp og tro, opphøyd, ren,
gi styrke og fred større enn mine tårer.
Det er ingen død, bare forandring,
med belønning for den seier som er vunnet,
Hans gave som elsket alle mennesker,
Guds Sønn, Den hellige.97
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Evangeliets gjengivelse 
– En ny dag gryr

“Dette strålende evangelium ble innvarslet da Faderen 
og Sønnen viste seg for den unge gutten Joseph.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Gjennom hele sitt liv hadde president Gordon B. Hinckley dyp 
respekt for personene og stedene som var knyttet til evangeliets 
gjengivelse. Han følte spesiell takknemlighet for Joseph Smith og 
hans rolle i gjenopprettelsen, og han talte om “en stadig voksende 
trang til å bære vitnesbyrd om profeten Joseph Smiths guddomme-
lighet og misjon”.1

I 1935, da Gordon var på vei hjem fra sin misjon i England, 
besøkte han og andre hjemvendende misjonærer Den hellige lund 
og Cumorah- høyden. De stoppet også ved Carthage fengsel, der 
profeten Joseph og Hyrum Smith led martyrdøden. De vandret 
gjennom de støvete gatene i Nauvoo, hvor forviste hellige hadde 
gjort et sumpområde til en vakker by. Refleksjoner over de tidlige 
helliges prøvelser og seire gikk utvilsomt gjennom Gordons tanker 
mens han var på disse stedene, og da han fortsatte vestover langs 
pionerenes rute til Salt Lake City.

Gordon B. Hinckley vendte tilbake til de hellige stedene knyttet 
til gjenopprettelsen mange flere ganger i årene som fulgte. Under 
Det første presidentskaps juleandakt 3. desember 2000 fortalte 
han om denne personlige opplevelsen under et besøk til Den 
hellige lund:

“For noen år siden ble jeg sendt til en stavskonferanse i Rochester, 
New York. På lørdag sa jeg til brødrene som var med meg: ‘La oss stå 
opp tidlig søndag morgen og dra til Den hellige lund før konferan-
sen.’ Alle var enige i dette. Svært tidlig denne vårlige sabbatsdagen, 
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dro dermed misjonspresidenten, stavspresidenten, regionalrepre-
sentanten og jeg til Palmyra, og gikk inn i lunden. Ingen andre var 
der. Det var både fredfullt og vakkert. Det hadde regnet i løpet av 
natten. Det var nye små blader på trærne.

Vi snakket lavmælt med hverandre. Vi knelte ned på den fuktige 
bakken og ba. Vi hørte ingen røst. Vi så ikke et syn. Men på en 
udefinerbar måte fikk hver av oss en bekreftelse i vårt sinn på at, 
ja, det skjedde her akkurat slik Joseph sa det skjedde. Det var her at 
Gud vår evige Fader og hans elskede Sønn, den oppstandne Herre 
Jesus Kristus, viste seg for den 14 år gamle gutten og snakket med 
ham. Deres makeløse lys hvilte på ham, og han ble undervist om 
hva han skulle gjøre.

Denne storslagne hendelsen, det første syn, trakk forhenget til 
side, og åpnet for gjenopprettelsen av Kristi kirke på jorden. Den 
kom ut av villmarkens mørke og tidligere tiders dysterhet til en strå-
lende daggry. Mormons bok fulgte som enda et vitnesbyrd om vår 
Herre Jesus Kristus. Hans hellige og guddommelige prestedømme 
ble gjengitt ved håndspåleggelse av dem som hadde det i oldtiden. 
Nøkler og myndighet ble skjenket profeten og hans medarbeidere. 
Oldtidens kirke fantes igjen på jorden, med alle velsignelser, all 
myndighet, alle læresetninger, alle nøkler og alle prinsipper fra 
tidligere evangelieutdelinger. Det er [Kristi] kirke. Den bærer hans 
navn. Den styres av hans prestedømme. Det finnes ikke noe annet 
navn under himmelen som menneskene må bli frelst ved. Joseph 
Smith… ble hans store testator.” 2

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Etter Frelserens død drev kirken han 
hadde opprettet, ut i frafall.

[ Jesus Kristus] var og er den store og sentrale person i mennes-
kenes historie, høydepunktet for alle menneskenes tidsepoker.

Før sin død hadde han kalt og ordinert apostler. De fortsatte 
arbeidet en periode. Kirken ble etablert.3

Etter Frelserens død drev kirken han hadde opprettet, ut i frafall. 
Følgende ord av Jesaja ble oppfylt: “Jorden er vanhelliget under dem 
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som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt 
den evige pakt” ( Jesaja 24:5).4

Paulus brev manet til styrke blant Kristi tilhengere, så de ikke 
skulle falle i overtredelse. Men frafallets ånd fikk til slutt overhånd.5

Århundrene gikk. En mørk sky la seg over jorden. Jesaja beskrev 
den slik: “Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over fol-
kene” ( Jesaja 60:2).

Det var en tid med utplyndring og lidelse, preget av lange og 
blodige konflikter… Det var en tid med håpløshet, en tid med her-
rer og tjenere.

De første tusen år gikk, og det annet årtusen grydde. Dets første 
århundrer var en fortsettelse av de forrige. Det var en tid fylt av 
frykt og lidelse.6

2
Renessansen og reformasjonen bidro til å 
berede veien for evangeliets gjengivelse.

På en eller annen måte ble et lys tent i denne lange mørketiden. 
Renessansen bragte med seg en oppblomstring av lærdom, kunst og 
vitenskap. Det oppsto en bevegelse av dristige og fryktløse menn 
og kvinner som vendte seg mot himmelen i erkjennelse av Gud og 
hans guddommelige Sønn. Vi kaller det reformasjonen.7

Reformatorer gikk inn for å forandre [den kristne] kirken, spesielt 
menn som Luther, Melanchton, Huss, Zwingli og Tyndale. Dette var 
menn med stort mot, og noen av dem led en grusom død på grunn 
av sin tro. Protestantismen oppsto med sitt krav om reformasjon. 
Da reformasjonen ikke ble gjennomført, organiserte reformatorene 
sine egne kirker. De gjorde dette uten prestedømsmyndighet. Deres 
eneste ønske var å finne et passende sted hvor de kunne tilbe Gud 
slik de mente han skulle tilbes.

Mens denne gjærende uro fant sted i den kristne verden, var 
politiske krefter også i sving. Så kom den amerikanske uavhengig-
hetskrigen, som resulterte i en ny nasjon, hvis grunnlov sa at myn-
dighetene ikke skulle blande seg inn i religiøse saker. En ny tid var 
innledet, en strålende tid. Her var det ikke lenger noen statskirke. 
Ingen trosretning ble favorisert fremfor en annen.
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Etter århundrer med mørke og lidelse og kamp var tiden moden 
for å gjengi evangeliet. Oldtidens profeter hadde talt om denne 
lenge etterlengtede tid.

Hele fortidens historie hadde forutsett denne tid. Århundrene 
med all sin lidelse og alt sitt håp hadde kommet og gått. Nasjone-
nes allmektige dommer, den levende Gud, besluttet at de tider som 
profetene hadde talt om, var kommet. Daniel hadde forutsett en sten 
som ble revet løs, men ikke med hender, og som ble til et stort fjell 
som fylte hele jorden [se Daniel 2:35, 44].8

3
Gjenopprettelsen ble innvarslet da Faderen 

og Sønnen viste seg for Joseph Smith.

Etter at mange generasjoner hadde levd på jorden – mange av 
dem i konflikt, hat, mørke og ugudelighet – kom den strålende nye 
gjenopprettelsens tid. Dette strålende evangelium ble innvarslet da 
Faderen og Sønnen viste seg for gutten Joseph.9

Tenk hvor bemerkelsesverdig dette synet i 1820 var, da Joseph 
ba i skogen, og både Faderen og Sønnen viste seg for ham. En av 
disse talte til ham, kalte ham ved navn og sa, idet han pekte på 
den andre: “Dette er min elskede Sønn. Hør ham!” ( Joseph Smith 
– Historie 1:17)

Noe lignende hadde aldri hendt før. Man kan lure på hvorfor 
det var så viktig at både Faderen og Sønnen viste seg. Jeg tror 
det var fordi de innledet evangelieutdelingen i tidenes fylde, den 
siste evangelieutdeling, da elementene fra alle tidligere evangeli-
eutdelinger skulle samles til ett. Dette skulle bli det siste kapittel 
i den lange krøniken om Guds handlemåte med jordens menn og 
kvinner.10

Ethvert krav vi gjør på å ha guddommelig myndighet, enhver 
sannhet vi fremsetter om dette verks gyldighet, har sin opprinnelse 
i den unge profetens første syn. Uten det ville vi ikke hatt stort å 
si. Det var den store innledningen til evangelieutdelingen i tide-
nes fylde, da Gud lovet at han ville gjengi all makt, alle gaver og 
velsignelser som hadde tilhørt alle tidligere evangelieutdelinger.11
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4
Prestedømmets myndighet og nøkler ble gjengitt.

Da døperen Johannes gjenga Det aronske prestedømme, la han 
sine hender på Joseph Smiths og Oliver Cowderys hode og sa: “Til 
dere, mine medtjenere, overdrar jeg i Messias’ navn, Arons preste-
dømme, som har nøklene til englers betjening, omvendelsens evan-
gelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse” (L&p 13:1).12

Deretter fulgte et besøk av Peter, Jakob og Johannes, vår Herre 
Jesu Kristi apostler, som overdro Joseph og Oliver Cowdery Det 
melkisedekske prestedømme, som disse apostlene hadde mottatt 
ved håndspåleggelse av Herren selv.13

Tre av [Frelserens apostler] – Peter, Jakob og Johannes – kom 
til Joseph og Oliver et sted “i villmarken” ved Susquehanna- elvens 
bredd (se L&p 128:20). De la sine hender på deres hode og overdro 
denne hellige myndigheten til dem …

Jeg kan spore mitt prestedømme i direkte linje til denne begiven-
heten. Linjen er som følger: Jeg ble ordinert av David O. McKay, som 

det melkisedekske prestedømmes myndighet og nøkler ble 
gjengitt til jorden som en del av gjenopprettelsen.
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ble ordinert av Joseph F. Smith, som ble ordinert av Brigham Young, 
som ble ordinert av de tre vitner, som ble ordinert av Joseph Smith 
jr. og Oliver Cowdery, som ble ordinert av Peter, Jakob og Johannes, 
som ble ordinert av Herren Jesus Kristus.

På lignende måte har det kommet til [hver eneste bærer av Det 
melkisedekske prestedømme]. Hver av dere brødre som bærer dette 
prestedømmet, har også mottatt det i direkte linje fra overdragelsen 
som ble utført av Peter, Jakob og Johannes.14

5
Gjennom Joseph Smith åpenbarte Herren sannheter 

som skiller oss ut fra andre kirkesamfunn.

Tillat meg å nevne noen av de mange læresetninger og skikker 
som skiller oss fra alle andre kirker, og alle har kommet ved åpen-
baring til den ungdommelige profeten. De er kjente for dere, men 
de er verd gjentagelse og ettertanke.

guddommen

Den første av disse er… at Gud selv og hans elskede Sønn, 
den oppstandne Herre Jesus Kristus, tilkjennega seg. Denne store 
åpenbaring av Guddommen er etter mitt skjønn den største begi-
venhet siden vår Herres fødsel, liv og død og oppstandelse i 
tidenes midte.

Vi har ingen opptegnelse om andre jevnbyrdige begivenheter.

I århundrer har mennesker kommet sammen og argumentert 
om Guddommens natur. Konstantin innkalte lærde fra forskjellige 
fraksjoner i Nikea i år 325. Etter å ha debattert bittert i to måneder, 
kom de i minnelighet frem til en definisjon som i generasjoner har 
vært troserklæringen blant kristne om Guddommen.

Jeg oppfordrer dere til å lese definisjonen og sammenligne den 
med gutten Josephs erklæring. Han sier helt enkelt at Gud sto foran 
ham og talte til ham. Joseph kunne se ham og kunne høre ham. Han 
var i skikkelse som en mann, med et følbart legeme. Ved hans side 
sto den oppstandne Herre, en adskilt person, som han presenterte 
som sin elskede Sønn og som også Joseph talte med.
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Jeg tror at i den korte tiden dette betydningsfulle synet varte, 
lærte Joseph mer om Guddommen enn alle disse lærde og geistlige 
i tidligere tider.

I denne guddommelige åpenbaringen ble det bekreftet over all 
tvil at vår Herre Jesus Kristus virkelig oppsto.

Denne kunnskapen om Guddommen, skjult for verden i århun-
drer, var det første Gud åpenbarte til sin utvalgte tjener.15

mormons bok som et vitne sammen med Bibelen

Jeg går så over til en annen meget viktig ting som Gud åpenbarte.

Den kristne verden aksepterte Bibelen som Guds ord. De fleste 
har ingen anelse om hvordan den kom til oss.

Jeg er nettopp ferdig med å lese en nylig utgitt bok av en kjent 
vitenskapsmann. Det er tydelig ut fra de opplysninger han gir, at de 
forskjellige bøkene i Bibelen ble sammenfattet tilsynelatende usy-
stematisk. I noen tilfeller var ikke skriftene forfattet før lenge etter 
de begivenheter de beskriver. Man ledes til å spørre: “Er Bibelen 
sann? Er den virkelig Guds ord?”

Vi svarer at den er det, så langt som den er riktig oversatt. Herrens 
hånd var med i dens tilblivelse. Men den står ikke alene. Det er et 
annet vitne om dens betydningsfulle og viktige sannheter.

Skriftene erklærer at “på to eller tre vitners ord skal enhver sak 
stå fast” (2 Korinterbrev 13:1).

Mormons bok har fremkommet ved Guds gave og kraft. Den taler 
som en røst fra støvet til vitnesbyrd om Guds Sønn. Den taler om 
Hans fødsel, om hans virke, om hans korsfestelse og oppstandelse, 
og om at han viste seg for de rettferdige i landet Overflod på det 
amerikanske kontinent.

Den er noe håndgripelig som kan håndteres, som kan leses, som 
kan settes på prøve. Den har mellom sine permer et løfte om sin 
guddommelige opprinnelse. Millioner har nå satt den på prøve og 
funnet at den er en sann og hellig opptegnelse …

Slik Bibelen er et testamente om den gamle verden, er Mormons 
bok testamentet om den nye. De står hånd i hånd i sin erklæring 
om at Jesus er Faderens Sønn …
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Denne hellige boken, som fremkom som en åpenbaring av Den all-
mektige, er i sannhet et annet vitne om vår Herres guddommelighet.16

Prestedømsmyndighet og kirkens organisasjon

Prestedømmet er myndighet til å handle i Guds navn… Jeg har lest 
[en] bok nylig [som] omhandler frafallet fra den opprinnelige kirke. 
Hvis den kirkens myndighet gikk tapt, hvordan skulle den erstattes?

Prestedømsmyndighet kom fra det eneste stedet den kunne 
komme fra, og det er fra himmelen. Den ble gitt ved deres hender 
som innehadde den da Frelseren var på jorden …

Hvor vakkert det er å se det gjenopprettelsens mønster bli åpen-
bart som førte til organiseringen av Kirken i 1830… Kirkens navn 
kom ved åpenbaring. Hvem sin kirke var det? Var det Joseph Smiths? 
Var det Oliver Cowderys? Nei, det var Jesu Kristi gjenopprettede 
kirke på jorden i disse siste dager.17

“mormons bok… taler som en røst fra støvet til vitnesbyrd om guds sønn.”
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Familien

En annen stor og enestående åpenbaring til profeten var planen 
for familiens evige bestående.

Familien er skapt av Den allmektige. Den representerer det hel-
ligste av alle forhold. Den representerer den alvorligste av alle for-
pliktelser. Den er samfunnets grunnleggende enhet.

Ved åpenbaring fra Gud til hans profet kom læren og myndighe-
ten hvorved familier besegles til hverandre, ikke bare for dette liv, 
men for all evighet.18

små barns uskyld

At små barn er uskyldige, er en annen åpenbaring Gud har 
gitt gjennom profeten Joseph Smith. Det er alminnelig praksis 
å døpe spedbarn for å fjerne virkningene av det som betegnes 
som Adam og Evas synd. Ifølge gjenopprettelsens lære er dåpen 
til forlatelse for ens egne synder. Det blir en pakt mellom Gud 
og mennesket. Den utføres ved ansvarsalderen, når folk er gamle 
nok til å skille mellom riktig og galt. Den skjer ved nedsenkning 
som symbol på Jesu Kristi død og begravelse og at han kom frem 
i oppstandelsen.19

Frelse for de døde

Jeg nevner videre en annen åpenbart sannhet. Vi har fått vite 
at Gud ikke gjør forskjell på folk, og likevel er det ikke i noen 
annen kirke, så vidt jeg vet, sørget for at de på den andre siden 
av sløret kan motta enhver velsignelse som tilbys de levende. 
Den strålende læren om frelse for de døde er unik for denne Kir-
ken… De døde gis de samme muligheter som de levende. Hvilken 
fantastisk strålende forordning Den allmektige har gitt gjennom 
åpenbaring til sin profet.20

guds barns natur, hensikt og muligheter

Menneskets evige natur er åpenbart. Vi er Guds sønner og døtre. 
Gud er vår ånds Far. Vi levde før vi kom hit. Vi hadde personlighet. 
Vi ble født i dette liv ifølge en guddommelig plan. Vi er her for å få 
prøvet vår verdighet ved å bruke den handlefrihet som Gud har gitt 
oss. Når vi dør, skal vi fortsatt leve. Vårt evige liv foregår i tre faser: 
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først vårt førjordiske liv, så vårt liv på jorden, og så vårt liv etter 
døden. Ved døden dør vi i denne verden og går gjennom sløret inn i 
den sfære vi er verdige til å tre inn i. Dette er igjen en unik, særegen 
og skattet lære i denne Kirken som har kommet ved åpenbaring.21

nyere åpenbaring

Jeg gir denne korte oppsummeringen av den enorme mengde 
kunnskap og myndighet som Gud har skjenket gjennom sin profet… 
Det er en ting til jeg må nevne. Det er prinsippet åpenbaring i vår 
tid. Trosartikkelen som profeten skrev, erklærer:

“Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, 
og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting 
angående Guds rike” (Trosartiklene 1:9).

En voksende kirke, en kirke som utbres over hele jorden i disse 
flokete tider, har konstant behov for åpenbaring fra himmelens trone 
for å lede den og føre den fremover.

Ved bønn og ved å iherdig søke Herrens vilje vitner vi om at vi 
mottar veiledning, åpenbaring kommer og Herren velsigner sin kirke 
på dens vei mot sin bestemmelse.

På den solide grunnvoll som profeten Josephs guddommelige 
kall og Guds åpenbaringer utgjør, som kom gjennom ham, fortsetter 
vi fremad.22

Jeg står her som nummer femten i rekken fra Joseph Smith og 
bærer profetens kappe som falt på ham, og jeg erklærer høytidelig 
mitt vitnesbyrd om at profeten Josephs beretning om [gjenoppret-
telsens begivenheter] er sann, at Faderen… bar vitnesbyrd om sin 
Sønns guddommelighet, at Sønnen instruerte den unge profeten, 
og at det fulgte en rekke begivenheter som førte til organiseringen 
av “den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate” 
[L&p 1:30].23
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor trengte verdens innbyggere at Jesu Kristi kirke ble gjen-

opprettet og hans evangelium ble gjengitt? (Se del 1.) Hvordan 
beredte Herren veien for evangeliets gjengivelse? (Se del 2.)

• Tenk på president Hinckleys læresetninger om det første syn (se 
del 3). Hvordan har ditt vitnesbyrd om det første syn påvirket deg?

• Hvorfor var det nødvendig at prestedømmet ble gjengitt av him-
melske sendebud? (Se del 4.) Hvorfor er det viktig at bærere av 
Det melkisedekske prestedømme kan spore sin prestedømsmyn-
dighet til Jesus Kristus?

• Gjennomgå sammendraget av noen av de sannheter som kom ved 
åpenbaring til profeten Joseph Smith, i del 5. Hvordan har disse 
sannhetene vært til velsignelse for deg? Hvordan kan vi hjelpe 
barn å forstå og verdsette disse sannhetene?

Aktuelle skriftsteder
Jesaja 2:1–3; Apostlenes gjerninger 3:19–21; Åpenbaringen 14:6–7; 

2 Nephi 25:17–18; L&p 128:19–21

Studiehjelpemidler
“Du får mest ut av ditt studium av evangeliet når du undervises 

av Den hellige ånd. Begynn alltid ditt studium av evangeliet med 
å be om at Den hellige ånd må hjelpe deg å lære” (Forkynn mitt 
evangelium [2004], 18).

Noter
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(1996), 326.

 2. “My Redeemer Lives,” Ensign, feb. 
2001, 72.

 3. “I den største av alle tidsaldre,” Lia-
hona, jan. 2000, 73.

 4. “Stenen som ble revet løs fra fjellet,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2007, 84.

 5. “Det gryr av ny dag,” Ensign eller Lia-
hona, mai 2004, 82.

 6. “I den største av alle tidsaldre,” 73.
 7. “Det gryr av ny dag,” 82–83.
 8. “I den største av alle tidsaldre,” 73.

 9. “Det gryr av ny dag,” 83.
 10. “Stenen som ble revet løs fra fjellet,” 84.
 11. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 226.
 12. “Det jeg vet,” Ensign eller Liahona, mai 

2007, 84.
 13. “Det fantastiske som Gud har åpenbart,” 
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K A P I T T E L  2

Et banner for nasjonene, 
et lys for verden

“Dette er tiden til å være sterk. Det er en tid da vi 
må gå fremover uten å nøle, idet vi er fullt klar 

over vår misjons mening, omfang og betydning.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Kort tid etter at han kom hjem fra sin misjon til England, utførte 
Gordon B. Hinckley et siste oppdrag fra sin misjonspresident, Joseph 
F. Merrill. President Merrill var også medlem av De tolv apostlers 
quorum, og han hadde bedt Gordon avlegge rapport til Det første 
presidentskap: President Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. og pre-
sident David O. McKay. Gordon kontaktet Det første presidentskaps 
sekretær og satte opp en avtale.

Da Gordon kom inn i Det første presidentskaps rådsrom, ønsket 
president Grant og hans rådgivere ham hjertelig velkommen. Så sa 
president Grant: “Bror Hinckley, vi skal gi deg femten minutter til 
å fortelle oss hva eldste Merrill ønsker at vi skal høre.” En time og 
femten minutter senere forlot Gordon rommet. På sine tildelte femten 
minutter hadde han fremlagt sin misjonspresidents bekymring – at 
misjonærene trengte bedre trykt materiell for å hjelpe dem i deres 
arbeid. Hans korte presentasjon hadde ført til spørsmål fra Det første 
presidentskap og en time lang samtale.

Etter å ha utført dette oppdraget, følte Gordon at “hans misjon 
nå virkelig var over, og at det var på tide å gå videre og planlegge 
for fremtiden.” Han hadde allerede studert engelsk ved University 
of Utah, og nå ønsket han høyere utdannelse i journalistikk ved 
Columbia University i New York City. Men en telefonsamtale to 
dager etter møtet med Det første presidentskap forandret planene 
hans. Det var president McKay som ringte og sa: “Bror Hinckley, på 
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“det er kirkens misjon å stå som et banner for nasjonene og et lys for verden.”
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presidentskapet og De tolvs møte i går drøftet vi det vi snakket om 
under din samtale med oss. Vi har organisert en komité bestående 
av seks medlemmer av De tolv, med eldste Stephen L Richards som 
formann, for å dekke behovene du forklarte. Vi ønsker at du skal 
komme og samarbeide med denne komiteen.” 1

Gordon takket ja til invitasjonen, og ble ansatt som utøvende 
sekretær for Kirkens nyopprettede komité for radio, samfunnskon-
takt og misjonslitteratur. Han studerte aldri ved Columbia University, 
og han arbeidet aldri som journalist for å publisere verdens nyheter. 
I stedet innledet han en livslang innsats for å publisere evangeliets 
gode nyhet. Dette ansvaret ble senere utvidet da han virket som 
generalautoritet.

Etter å ha utviklet evnen til å uttrykke seg tydelig, selv i vanske-
lige situasjoner, fikk Gordon B. Hinckley ofte oppgaven med å bli 
intervjuet av nyhetsreportere. Som Kirkens president fortsatte han å 
gripe slike muligheter, for slik å gjøre sin del for å bidra til å bringe 
Jesu Kristi Kirke “ut av mulm” (L&p 1:30). Han erklærte:

“Jeg tror og vitner om at det er Kirkens misjon å stå som et banner 
for nasjonene og et lys for verden. Vi har fått en stor og altomfattende 
befaling som vi ikke kan vike bort fra eller skyve fra oss. Vi tar imot 
denne befalingen og er fast bestemt på å utføre den, og med Guds 
hjelp skal vi gjøre det.” 2

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

I likhet med stenen i Daniels syn, ruller 
Kirken frem for å fylle hele jorden.

Denne kirken begynte med en enkel bønn fra den unge Joseph 
Smith i lunden på farens gård. Ut av denne bemerkelsesverdige 
opplevelsen, som vi kaller det første syn, har dette verk vokst… 
Det er oppfyllelsen av Daniels syn av en sten som ble revet løs fra 
fjellet, men ikke med hender, som skal rulle frem inntil den har fylt 
hele jorden (se Daniel 2:44–45).3

Da Kirken ble organisert i 1830, var det bare seks medlemmer 
[og] bare en håndfull troende, som alle bodde i en stort sett ukjent 
landsby… Sions staver blomstrer i dag i alle delstater i USA, i alle 
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provinser i Canada, i alle delstater i Mexico og i alle land i Mellom-  
og Syd- Amerika.

Det finnes forsamlinger over hele De britiske øyer og Europa, hvor 
mangfoldige tusener har sluttet seg til Kirken i årenes løp. Dette verk 
har nådd de baltiske nasjoner, og videre nedover gjennom Bulgaria, 
Albania og andre områder i den delen av verden. Det favner over 
det vidstrakte Russland. Det strekker seg opp til Mongolia og hele 
veien ned gjennom de asiatiske landene og ut på øyene i Stillehavet, 
Australia og New Zealand, til India og Indonesia. Det blomstrer i 
mange land i Afrika …

Og dette er bare begynnelsen. Dette verk vil fortsette å vokse og 
rulle frem over hele jorden.4

2
Kirkens første ledere hadde et profetisk 

perspektiv på Herrens verks fremtid.

24. juli 1847 kom pionerkompaniet med våre medlemmer til 
[Saltsjø]dalen. En gruppe som hadde dratt i forveien, hadde kommet 
dit en dag eller to tidligere. Brigham Young kom på lørdag. Dagen 
etter ble sabbatsmøter holdt både om morgenen og ettermiddagen. 
Det var ingen sal av noe slag der de kunne møtes. Jeg kan tenke 
meg at de i den brennende heten denne søndagen i juli, satt på 
draget på vognene sine og lente seg mot hjulene mens Brødrene 
talte. Det var sent på årstiden, og de sto overfor en enorm og 
umiddelbar oppgave hvis de skulle kunne dyrke nok mat. Presi-
dent Young ba dem imidlertid om ikke å bryte sabbaten hverken 
da eller i fremtiden.

Neste morgen delte de seg inn i grupper for å utforske omgivel-
sene. Brigham Young, Wilford Woodruff og en håndfull av deres 
venner forlot leirplassen til fots… De gikk opp på en kuppelformet 
topp, noe president Young strevde med på grunn av sin senere tids 
sykdom.

Da Brødrene sto på toppen, så de ut over dalen syd for seg. Den 
var stort sett ufruktbar, med unntak av selje og siv som vokste langs 
bekkene som ledet vann fra fjellene til innsjøen. Det var ingen byg-
ning av noe slag, men den lørdagen hadde Brigham Young sagt: 
“Dette er stedet.”
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Toppen de sto på, ble kalt Ensign Peak [overs. Bannertoppen] 
med henvisning til disse store profetiske ord av Jesaja: “Han [Gud] 
løfter et banner for hedningefolkene langt borte og piper fienden hit 
fra jordens ende. Og se, hastig og lett kommer han.” ( Jesaja 5:26.)

“Og han skal løfte et banner for nasjonene og skal samle de 
fordrevne av Israel og sanke de adspredte av Juda fra jordens fire 
hjørner.” ( Jesaja 11:12.) …

Jeg tror [disse Brødrene] også ved denne anledning kan ha snakket 
om byggingen av templet… som oppfyllelse av Jesajas ord:

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

Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Her-
rens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi 
vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra 
Jerusalem.” ( Jesaja 2:2–3.)

Hvor tåpelig, ville kanskje noen ha sagt, om de hadde hørt disse 
mennene den morgenen i juli 1847. De så ikke ut som statsmenn 
med store drømmer. De så ikke ut som herskere som fordypet seg i 
kart og planla et imperium. De var landflyktige, drevet ut av sin vakre 
by ved [elven] Mississippi til dette ørkenområdet i vest. De hadde 
imidlertid et perspektiv som kom fra Skriftene og åpenbarte ord.

Jeg forundrer meg over denne lille gruppens forutseenhet. Det 
var både dristig og modig. Det var nesten ikke til å tro. Her var de, 
nesten 1600 kilometer fra nærmeste bosetning i øst og nesten 1300 
kilometer fra Stillehavskysten. De befant seg i et uprøvd klima. 
Jordsmonnet var forskjellig fra den svarte leirjorden i Illinois og 
Iowa, hvor de hadde bodd den senere tid. De hadde aldri dyrket 
frem en avling her. De hadde aldri opplevd en vinter. De hadde 
ikke bygget en bygning av noe slag. Disse profetene, kledd i gamle 
klær som var slitt etter reisen, med støvler de hadde brukt i mer enn 
1600 kilometer fra Nauvoo til denne dalen, snakket om et tusenårig 
perspektiv. De uttalte seg med et profetisk perspektiv på denne saks 
strålende fremtid. De kom ned fra toppen den dagen og begynte å 
arbeide for å virkeliggjøre sin drøm.5
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3
Vi må aldri miste av syne Guds verks 

guddommelige fremtid, og vår oppgave i den.

Noen ganger i vår tid, når vi går på våre smale stier og utfører 
våre begrensede ansvarsoppgaver, mister vi det store bildet av syne. 
Da jeg var liten gutt, var det vanlig med trekkhester. En viktig del av 
selen var bisselet. På bisselet var det skylapper, en på hver side. De 
var plassert slik at hesten bare kunne se rett frem og ikke ut til siden. 
De hadde til hensikt å hindre ham i å bli skremt eller distrahert, og 
holde oppmerksomheten hans på veien rett foran ham.

Noen av oss utfører vårt arbeid som om vi hadde skylapper på 
øynene. Vi ser bare vårt eget smale, lille spor. Vi får ikke med oss 
noe av det bredere perspektivet. Vi har kanskje et lite ansvar i Kir-
ken. Det er bra å utføre dette ansvaret med flid. Det er også godt å 
vite hvordan dette ansvaret bidrar til Guds voksende rikes store og 
samlede program.

President Harold B. Lee sa en gang… idet han siterte en ukjent 
forfatter: “Gransk de store jordene, og dyrk de små.”

Min tolkning av dette utsagnet er at vi burde forstå noe av bredden 
og dybden og høyden av Herrens program – storslått og strålende, 

to dager etter ankomsten til saltsjødalen gikk Brigham young 
og mange andre brødre opp på en kuppelformet høyde som 

senere ble kalt ensign Peak, og gransket sine omgivelser.
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vidt og altomfattende – og deretter arbeide med flid for å utføre vårt 
ansvar for vår tildelte del av dette programmet.

Hver av oss har et lite jorde å dyrke. Mens vi gjør det, må vi aldri 
miste av syne det større bildet, den store sammensetning av dette 
verks guddommelige fremtid. Det ble gitt oss av Gud, vår evige 
Fader, og hver av oss har en funksjon å fylle i vevingen av dets 
praktfulle billedvev. Vårt personlige bidrag er kanskje lite, men det 
er ikke ubetydelig …

Mens du utfører den funksjonen du har blitt kalt til, må du aldri 
miste av syne hele det majestetiske og storartede bildet av hensikten 
med denne evangelieutdelingen i tidenes fylde. Vev vakkert din 
lille tråd i den storslåtte billedvev, etter det mønster som ble gitt oss 
av himmelens Gud. Løft opp det banner vi går under. Vær flittig, 
vær hengiven, vær dydig og vær trofast, slik at det ikke finnes feil 
i dette banneret.

Visjonen om dette rike er ikke en overfladisk drøm om natten som 
svinner med soloppgangen. Den er virkelig Gud vår evige Faders 
plan og verk. Den angår alle hans barn.

Mens de ryddet bort malurten i disse vestlige dalene [i Utah] for 
å legge grunnlaget for et samfunn, mens de gjorde alle de mange 
dagligdagse tingene de var nødt til å gjøre for å holde seg i live og 
vokse, hadde våre [pioner]forfedre alltid klart for seg den opphøyde 
karakteren av den store sak de var engasjert i. Det er et arbeid vi 
må utføre med samme perspektiv som de hadde. Det er et arbeid 
som vil fortsette etter at vi har forlatt denne scenen. Gud hjelper oss 
å gjøre vårt aller beste som tjenere, kalt etter hans guddommelige 
vilje, for å videreføre og bygge opp riket med ufullkomne hender, 
forenet for å dannet et fullkomment mønster.6

4
Vi kan bli som et banner for nasjonene som 
jordens innbyggere kan hente styrke fra.

Mine brødre og søstre, tiden har kommet for oss til å rette oss 
opp, løfte vårt blikk og strekke vårt sinn til en større forståelse av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges store tusenårige misjon. Det 
gjelder å være sterk. Det er en tid da vi må gå fremover uten å nøle, 
idet vi er fullt klar over vår misjons mening, omfang og betydning. 
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Det er en tid da vi må gjøre det som er rett uansett konsekvensene 
som måtte følge. Det er en tid da vi må bli funnet å holde budene. 
Det er en tid da vi må strekke oss ut i godhet og kjærlighet til de 
nødstedte og de som vandrer i mørke og smerte. Det er en tid da vi 
må være hensynsfulle og gode, anstendige og høflige mot hverandre 
i alle situasjoner. Med andre ord, bli mer Kristus- lik.7

Med mindre verden endrer sine nåværende trender (og det er ikke 
sannsynlig), og hvis vi, på den annen side, fortsetter å følge profe-
tenes læresetninger, vil vi i stadig større grad blitt et eiendommelig 
og særegent folk som verden vil legge merke til. For eksempel, når 
familiens integritet smuldrer under verdslig press, vil vårt syn på 
familiens hellighet bli mer opplagt og enda mer eiendommelig til 
sammenligning, hvis vi har tro til å fastholde dette standpunktet.

Etter hvert som den ettergivende holdningen til sex fortsetter å 
bre om seg, vil Kirkens lære, slik den konsekvent har blitt undervist 
i mer enn et og et halvt århundre, bli stadig mer enestående og til 
og med fremmed for mange.

Etter hvert som forbruket av alkohol og misbruket av rusmidler 
øker hvert år og blir sedvaner i vårt samfunn, vil vårt standpunkt, 
som ble fastsatt av Herren for mer enn et og et halvt århundre siden, 
bli stadig mer uvanlig for verden …

Etter hvert som sabbaten i stadig større grad blir en dag for vare-
handel og underholdning, vil de som adlyder lovens forskrift, skrevet 
av Herrens finger på Sinai- fjellet og underbygget av nyere åpenba-
ring, virke mer uvanlige.

Det er ikke alltid lett å leve i verden uten å være en del av den. 
Vi kan ikke leve utelukkende sammen med våre egne eller for oss 
selv, og det er heller ikke ønskelig. Vi må omgås andre. Når vi gjør 
det, kan vi være vennlige. Vi kan unngå å vekke forargelse. Vi kan 
unngå en selvrettferdig ånd eller holdning. Men vi kan holde fast 
ved våre normer …

Når vi retter oss etter disse og andre normer som Kirken lærer 
oss, vil mange i verden respektere oss og få styrke til å følge det 
som de også vet er riktig.
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Som Jesaja sa: “Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss 
gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss 
sine veier, og vi vandre på hans stier!” ( Jesaja 2:3.)

Vi trenger ikke å inngå kompromisser. Vi må ikke inngå kompro-
misser. Det lys som Herren har tent i denne evangelieutdeling, kan 
bli et lys for hele verden, og andre som ser våre gode gjerninger, kan 
begynne å forherlige vår Fader i himmelen og følge det eksempel 
vi viser dem.

Ved å begynne med deg og meg kan vi få et helt folk som på 
grunn av det liv vi lever i vårt hjem, på vår arbeidsplass, ja, til og 
med ved fornøyelser, kan bli som en by på et fjell som menneskene 
kan se på og lære av, og et banner for nasjonene som jordens folk 
kan hente styrke fra.8

Hvis vi skal kunne holde opp denne kirken som et banner for 
nasjonene og et lys for verden, må vi ikle oss mer av Kristi livs glans 
i vårt eget liv og i våre egne omstendigheter. Når vi står for det rette, 
må vi ikke frykte konsekvensene. Vi må aldri være redde. Paulus 
sa til Timoteus:

“For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets 
og sindighets ånd.

Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre” (2 Timoteus 
1:7–8).9

Du kan ikke bare ta for gitt denne sak, som er Kristi sak. Du kan 
ikke bare stå på sidelinjen og se på kampen mellom gode og onde 
krefter …

Jeg oppfordrer deg av hele min styrke til å strekke deg ut i en 
plikt som strekker seg lenger enn hverdagens krav. Det vil si å stå 
sterkt og til og med bli en leder som tar til orde på vegne av de 
saker som får vår sivilisasjon til å skinne, og som gir oss trøst og 
fred. Du kan være en leder. Du må være en leder, som medlem av 
denne kirke, i de saker som denne kirke står for. La ikke frykten 
overvinne din innsats.10

Vi har ingenting å frykte. Gud står ved roret. Han vil overstyre til 
beste for dette verk. Han vil øse velsignelser over dem som vandrer 
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i lydighet mot hans bud. Dette har han lovet. Ingen av oss kan tvile 
på hans evne til å holde dette løftet…

Vår Frelser, som er vår Forløser, den store Jehova, den mektige 
Messias, har lovet: “Jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre 
og ved deres venstre hånd, og min Ånd skal være i deres hjerter og 
mine engler rundt om dere og støtte dere” (L&p 84:88).

“Derfor,” sa han, “frykt ikke, lille hjord, gjør godt, la jord og helvete 
forene seg mot dere, for hvis dere er bygget på min klippe, kan de 
ikke få overhånd …

Se hen til meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke.

Se sårene som gjennomtrengte min side, og også naglemerkene 
i mine hender og føtter, vær trofaste, hold mine bud, og dere skal 
arve himmelens rike” (L&p 6:34, 36–37).

I fellesskap, ved å arbeide hånd i hånd, skal vi gå fremad som 
tjenere av den levende Gud og utføre hans elskede Sønns arbeid, han 
som er vår Herre som vi tjener, og hvis navn vi søker å forherlige.11

Vi må stå fast. Vi må holde verden på avstand. Hvis vi gjør dette, 
vil Den allmektige være vår styrke og vår beskytter, vår veileder og 
åpenbarer. Vi vil alle ha den betryggende følelsen av at vi gjør det 
han ønsker at vi skal gjøre. Andre vil kanskje ikke være enige med 
oss, men jeg er sikker på at de vil respektere oss. Vi kommer ikke til 
å stå alene. Det finnes mange utenfor vår tro som føler det samme 
som oss. De vil støtte oss. De vil oppholde oss i vår innsats.12

La oss fryde oss i denne fantastiske epoke av Herrens verk. La oss 
ikke være stolte eller arrogante. La oss være ydmykt takknemlige. 
Og la oss, hver eneste en, bestemme oss for at vi vil tilføre Den all-
mektiges storslagne verk mer skjønnhet, slik at det kan skinne over 
jorden som en kilde til styrke og godhet som hele verden kan se.13

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hva føler du når du leser del 1 og tenker på Kirkens vekst fra 

1830 til i dag?

• Gjennomgå president Hinckleys beretning om de første pionerene 
som kom til Saltsjødalen (se del 2). Hva kan vi lære av denne 
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beretningen? Hvordan har vi dratt nytte av Kirkens tidligere lede-
res profetiske perspektiv? Hva tror du det vil si å være “et banner 
for nasjonene”? (Se Jesaja 5:26; 11:12.)

• I del 3 oppfordret president Hinckley oss til å se “det store bildet” 
og “det bredere perspektivet” på Guds verk. Hvorfor trenger vi å 
se dette store bildet? Hvorfor mister vi det noen ganger av syne? 
På hvilke måter kan vår lille innsats bidra til at Guds rike vokser?

“Hvis vi skal kunne holde opp denne kirken som et banner for nasjonene 
og et lys for verden, må vi ikle oss mer av kristi livs glans.”
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• Gjennomgå hvordan president Hinckley sier siste- dagers- hellige 
blir et mer “eiendommelig og særegent folk” (del 4). Hvordan kan 
vi utvikle et større perspektiv og mot til å videreføre Guds verk? 
Hvordan kan vi leve i verden uten å være av verden? Hvordan 
kan vi “ikle oss mer av Kristi livs glans”? Hvorfor er det viktig å 
stå for det som er rett?

Aktuelle skriftsteder
Matteus 5:14–16; 1 Nephi 14:14; L&p 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6

Hjelp til undervisningen
“Pass på at du ikke tror du er den ‘virkelige læreren’. Det er et 

alvorlig feilgrep … Vær forsiktig så du ikke kommer i veien. En 
lærers viktigste rolle er å berede veien så folk vil få åndelig erfaring 
med Herren” (Gene R. Cook, sitert i Undervisning, intet større kall 
[1999], 41).

Noter
 1. Se Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 83–85.

 2. “Et banner for nasjonene, et lys for ver-
den,” Ensign eller Liahona, nov. 2003, 
82- 83.

 3. “La alltid dine tanker være prydet 
med dyd,” Ensign eller Liahona, mai 
2007, 115.

 4. “Stenen som ble revet løs fra fjellet,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2007, 84.

 5. “Et banner for nasjonene,” Lys over 
Norge, jan. 1990, 52.

 6. “Et banner for nasjonene,” 52–54.

 7. “Dette er Mesterens verk,” Lys over 
Norge, juli 1995, 71.

 8. “En by som ligger på et fjell,” Lys over 
Norge, nov. 1990, 3.

 9. “Et banner for nasjonene, et lys for 
verden,” 84.

 10. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 138.

 11. “Dette er Mesterens verk,” 71.
 12. “Et banner for nasjonene, et lys for 

verden,” 83.
 13. “Kirkens tilstand,” Ensign eller Liahona, 

nov. 2004, 6.
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Utvikle en gledesfylt og 
optimistisk innstilling

“Ha tro. Vær lykkelig. Mist ikke 
motet. Ting vil ordne seg.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

President Gordon B. Hinckleys mor, Ada Bitner Hinckley, sa ofte 
at “en gledesfylt innstilling og et smilende ansikt kan gi styrke til å 
overvinne så godt som enhver motgang og at hver enkelt var ansvar-
lig for sin egen lykke”.1 Hans far, Bryant S. Hinckley, hadde også en 
“dypt rotfestet positiv innstilling”.2 President Hinckley fortalte: “Da 
jeg var ung og tilbøyelig til å snakke kritisk, pleide far å si: ‘Den 
kyniske bidrar ikke, skeptikeren skaper ikke, og tvileren oppnår 
ingenting.’” 3 Påvirket av foreldrenes råd og eksempel lærte unge 
Gordon Hinckley å møte livet med optimisme og tro.

Som misjonær i England arbeidet eldste Hinckley hardt for å følge 
foreldrenes råd. Han og hans ledsagere håndhilste hver morgen og 
sa til hverandre: “Livet er godt.” 4 Nesten 70 år senere foreslo han 
at en gruppe misjonærer på Filippinene skulle gjøre det samme. “I 
går var en flott dag i mitt liv,” sa han. “Hver dag er en flott dag i mitt 
liv. Jeg håper hver dag er en flott dag i deres liv – hver og en av 
dere. Jeg håper dere vil gjøre dere klar til å gå i morgen tidlig, og 
ta ledsageren deres i hånden og si: ‘Bror (søster), livet er godt. La 
oss gå ut og ha en god dag.’ Og når dere kommer inn på kvelden, 
håper jeg dere kan si til hverandre: ‘Det har vært en god dag. Vi har 
hatt det hyggelig. Vi har hjulpet noen på veien… Vi skal følge dem 
opp og be og håpe at de vil komme inn i Kirken.’ Hver dag burde 
være en god dag på misjonsmarken.” 5

Dette rådet var typisk for president Hinckleys innstilling til livet. 
President Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum fortalte 
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“vi har all grunn til å være optimistiske.”
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følgende om president Hinckley og hans hustru Marjorie: “De kaster 
ikke bort tid på å gruble på fortiden eller uroe seg for fremtiden. 
Og de holder ut til tross for motgang.” 6 Eldste Jeffrey R. Holland, 
også i De tolvs quorum, sa følgende: “ ‘Ting vil ordne seg’ er kanskje 
president Hinckleys mest gjentatte forsikring til familie, venner og 
medarbeidere. ‘Fortsett å prøve,’ sier han. ‘Ha tro. Vær lykkelig. Mist 
ikke motet. Ting vil ordne seg.’” 7

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Selv om mange er negative og pessimistiske, kan 
vi utvikle en munter og optimistisk innstilling.

Det herjer en forferdelig sykdom i form av pessimisme i landet. 
Den er nesten endemisk. Vi mottar en jevn og sur strøm av sverting, 
dømmesyke og negativ omtale om hverandre …

Jeg ønsker at vi skal slutte å oppsøke stormene, og i større grad 
nyte solskinnet. Jeg foreslår at vi fremhever det positive. Jeg ber om 
at vi må grave litt dypere etter det gode, at vi unnlater å komme 
med fornærmelser og sarkasme, at vi i større grad roser og bygger 
opp om dyd og innsats.

Jeg ber ikke om at all kritikk må stoppes. Vekst kommer ved iret-
tesettelse. Styrke kommer ved omvendelse. Klok er den mann eller 
kvinne som begår feil som blir påpekt av andre, og så endrer kurs. 
Jeg mener ikke at alle våre samtaler skal være rosenrøde. Smarte 
samtaler som er oppriktige og ærlige, er en ferdighet som burde 
søkes og utvikles. Jeg foreslår og ber imidlertid om at vi vender oss 
bort fra den negativitet som så sterkt gjennomsyrer vårt samfunn, 
og ser etter det bemerkelsesverdig gode i landet og tiden vi lever 
i, at vi snakker mer om hverandres gode sider enn vi snakker om 
hverandres feil. La vår tro erstatte vår frykt.8

Vi har all grunn til å være optimistiske i denne verden. Det finnes 
tragedier rundt oss, ja. Problemer finnes overalt, ja. Men man kan 
ikke bygge noe av pessimisme eller kynisme. Når man ser optimistisk 
på verden og arbeider med tro, vil ting skje.9
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Fortvil ikke. Gi ikke opp. Se etter solskinnet gjennom skyene. Det 
vil til slutt åpne seg muligheter for deg. La ikke pessimistene sette 
dine muligheter i fare.10

Utvikle en munter holdning. Utvikle en optimistisk innstilling. Gå 
med tro, gled deg over det vakre i naturen, over godheten i dem 
du er glad i, over vitnesbyrdet du bærer i ditt indre om det som er 
guddommelig.11

Herrens plan er en plan for lykke. Veien vil bli lettere, bekymrin-
gene vil bli færre, konfrontasjonene vil bli mindre ubehagelige hvis 
vi kultiverer en ånd av lykke.12

2
Istedenfor å dvele ved våre problemer, kan vi la 
en takknemlig holdning lede og velsigne oss.

Hvor storartet vi er velsignet! Hvor takknemlige vi skulle være! 
… Utvikle en takknemlig holdning for livets velsignelse og for de 
fantastiske gaver og privilegier vi nyter. Herren har sagt at de sakt-
modige skal arve jorden. (Se Matteus 5:5.) Jeg kan ikke komme 
unna tolkningen at saktmodighet innebærer en takknemlig holdning 
i motsetning til en selvtilfreds holdning, en anerkjennelse av noe 
større enn seg selv, en anerkjennelse av Gud, og godtagelse av hans 
bud. Dette er begynnelsen på visdom. Vandre i takknemlighet for 
ham som har gitt oss livet og enhver god gave.13

Det har aldri vært en bedre tid i verdens historie å leve i enn 
denne. Vi burde alle være svært takknemlige for at vi lever i denne 
fantastiske tiden med alle de store velsignelsene vi har.14

Når jeg tenker på alle miraklene som har skjedd i min levetid – mer 
enn i hele resten av menneskenes historie – blir jeg fylt av ærbødig-
het og takknemlighet. Jeg tenker på bilen og flyet, på datamaskiner, 
faksmaskiner, e- post og Internett. Det er så mirakuløst og fantastisk. 
Jeg tenker på de enorme fremskrittene innen medisin og hygiene… 
Og samtidig med alt dette har vi hatt gjengivelsen av Jesu Kristi rene 
evangelium. Dere og jeg tar del i det mirakel og under som denne 
store sak og dette rike som feier over jorden, er, til velsignelse for 
mennesker overalt hvor det når. Jeg er så inderlig takknemlig.15
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Vi lever i tidenes fylde. Legg merke til dette uttrykket. Legg merke 
til ordet fylde. Det betegner alt det gode som har blitt samlet [fra] 
fortiden og gjengitt til jorden i denne siste evangelieutdeling.

Mitt hjerte er fylt av takksigelse til den allmektige Gud. Gjennom 
den gave som hans Sønn er, som er denne verdens Gud, har vi blitt 
så fantastisk velsignet. Jeg tenker på ordene i vår salme: “Tell da 
Herrens gaver, nevn dem hver især, og det vil forundre deg hvor rik 
du er” (Salmer, nr. 136).16

La oss ha takknemlighet i vårt hjerte, og ikke dvele ved de få 
problemene vi har. La oss heller telle våre velsignelser og med en 
storartet takknemlig holdning, motivert av stor tro, gå fremad for å 
bygge opp Guds rike på jorden.17

La en takknemlig holdning lede og velsigne deres dager og netter. 
Arbeid med det. Dere vil se at det gir fantastiske resultater.18

3
Jesu Kristi evangelium gir oss grunn til glede.

Herren sa: “Derfor, oppløft ditt hjerte og fryd deg, og hold fast ved 
paktene som du har inngått” [L&p 25:13]. Jeg tror han sier til hver 
enkelt av oss at vi skal være lykkelige. Evangeliet er fylt av glede. 
Det gir oss grunn til å glede oss.19

Glem aldri hvem du er… Du er i sannhet et Guds barn… Han er 
din evige Fader. Han er glad i deg… Han ønsker at hans sønner og 
døtre skal være lykkelige. Synd har aldri vært lykke. Overtredelse 
har aldri vært lykke. Ulydighet har aldri vært lykke. Veien til lykke 
finnes i vår himmelske Faders plan og i lydighet mot hans elskede 
Sønn, vår Herre Jesu Kristi bud.20

Uansett hvordan du har gjort ting før, utfordrer jeg deg… til å 
innrette ditt liv etter evangeliets læresetninger, til å se på denne 
kirke med kjærlighet og respekt og takknemlighet som opphavet 
til din tro, til å leve ditt liv som et eksempel på hvordan Jesu Kristi 
evangelium kan gjøre oss lykkelige.21

Omvendelse er et av evangeliets første prinsipper. Tilgivelse er 
et tegn på guddommelighet. Det finnes håp for deg. Ditt liv ligger 
foran deg, og det kan være fullt av glede, selv om det tidligere kan 
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ha vært preget av synd. Dette verk handler om å frelse og hjelpe 
folk med deres problemer. Dette er hensikten med evangeliet.22

Jeg møter så mange som stadig klager over byrden av sitt ansvar. 
Selvfølgelig er presset stort. Det er altfor mye å gjøre. Økonomiske 
byrder legges til alt dette presset, og med alt dette er vi tilbøyelige 
til å klage, ofte hjemme, ofte offentlig. Tenk annerledes. Evangeliet 
er godt nytt. Mennesket er til for å kunne ha glede [se 2 Nephi 2:25]. 
Vær munter og glad! La denne lykken skinne gjennom i ditt ansikt 
og din tale gjennom ditt vitnesbyrd. Du kan forvente problemer. 
Til tider kan du oppleve tragedier. Men gjennom alt dette skinner 
Herrens oppfordring:

“Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi 
dere hvile!

Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk 
av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.” (Matteus 11:28–30.)

“gjennom hele livet skulle du ha mye moro og latter. 
livet er til for å nytes, ikke bare utholdes.”
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Jeg liker disse ordene av Jenkins Lloyd Jones som jeg sakset fra 
en spalte i Deseret News for noen år siden. Jeg gir dem videre til 
dere… Han sa:

“Den som innbiller seg at det er normalt med bare fryd og gam-
men, kommer til å kaste bort en mengde tid på å løpe omkring og 
rope at han har blitt ranet.

Det meste slår feil. Som oftest er kjøttet seigt. De fleste barn vokser 
opp og blir rettferdige mennesker. De fleste gode ekteskap krever 
en høyere grad av gjensidig toleranse. De fleste jobber er oftere 
kjedelige enn de er det motsatte …

Livet er som en gammeldags jernbanereise – forsinkelser, sidespor, 
røk, støv, slagg og slingring, bare leilighetsvis ispedd vakker utsikt 
og spennende tempo.

Kunsten er å takke Herren for å ha latt deg foreta reisen.” (Deseret 
News, 12 juni 1973.)

Jeg gjentar, mine brødre og søstre, kunsten er å takke Herren for 
at han lar dere foreta reisen. Og er det ikke virkelig en fantastisk 
reise? Nyt den! Le av den! Syng om den! Husk ordene fra forfatteren 
av Ordspråkene:

“Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen 
fra benene.” (Ordspråkene 17:22.)23

La livet preges av munterhet. La det være rikt på glede og lykke, 
humoristisk sans og evnen til å le av ting som er morsomme.24

Gjennom hele livet skulle dere ha mye moro og latter. Livet er til 
for å nytes, ikke bare utholdes.25

4
Evangeliet er et budskap om seier som skulle omfavnes 

med entusiasme, kjærlighet og optimisme.

Jeg står her i dag som en optimist med hensyn til Herrens verk. 
Jeg kan ikke tro at Gud har opprettet sitt verk på jorden for å la det 
mislykkes. Jeg kan ikke tro at det blir svakere. Jeg vet at det blir 
sterkere… Jeg har en enkel og høytidelig tro på at det rette vil seire 
og at sannheten vil vinne frem.26
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Historien om Kaleb og Josva og de andre speiderne i Israel har 
alltid fascinert meg. Moses førte Israels barn ut i ørkenen. I det andre 
året av deres vandring valgte han en representant fra hver av de 
tolv stammene for å utspeide Kana’ans land og komme tilbake med 
en rapport om dets ressurser og innbyggere. Kaleb representerte 
Juda stamme, og Josva Efraims stamme. De tolv gikk inn i Kana’ans 
land. De oppdaget at det var fruktbart. De var borte i førti dager. 
De hadde med seg tilbake noen av “de første [modne] druene” som 
bevis på landets produksjonsevne (4 Mosebok 13:20).

De kom frem for Moses og Aron og hele forsamlingen av Israels 
barn, og de sa om Kana’ans land: “Det flyter virkelig med melk og 
honning, og her er dets frukt” (v. 27).

Men ti av speiderne ble offer for sin egen tvil og frykt. De ga en 
negativ rapport om kana’aneernes antall og alder. De konkluderte 
med at “[de] er sterkere enn [oss]” (v. 31). De sa at de var som gress-
hopper sammenlignet med kjempene de hadde sett i landet. De ble 
offer for sin egen redsel.

Josva og Kaleb sto frem for folket og sa: “Det landet som vi drog 
igjennom for å utspeide, er et overmåte godt land.

Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette 
landet og gir det til oss – et land som flyter med melk og honning.

Sett dere bare ikke opp mot Herren! Og vær ikke redd for folket 
i dette landet, for vi skal fortære dem som brød! Deres vern er veket 
fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem” (14:7–9).

Men folket var mer villige til å tro på de ti tvilerne enn til å tro 
på Kaleb og Josva.

Det var da Herren erklærte at Israels barn skulle vandre i ørkenen 
i førti år til deres generasjon som hadde vandret i tvil og frykt, skulle 
forgå. Skriftene forteller oss at “disse menn, som hadde talt ille om 
landet, [ble] slått ned for Herrens åsyn og døde.

Bare Josva… og Kaleb… ble i live av de menn som var gått av sted 
for å utspeide landet” (v. 37–38). De var de eneste av den gruppen 
som overlevde gjennom de 40 årene med vandring, og som fikk 
privilegiet å komme inn i det lovede land som de hadde avlagt en 
positiv rapport om.
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Vi ser noen rundt oss som er likegyldige med hensyn til dette 
verkets fremtid, som er apatiske, som snakker om begrensninger, 
som uttrykker frykt, som bruker tiden til å grave frem og skrive om 
det de anser for å være svakheter som egentlig er uten betydning. 
Når de er i tvil med hensyn til dets fortid, mangler de perspektiv 
på dets fremtid.

Det ble godt uttrykt i fordums tid: “Uten åpenbaring blir folket 
tøylesløst” (Ordspråkene 29:18). Det finnes ingen plass i dette verk 
for dem som bare tror på undergangens og tungsinnets evangelium. 
Evangeliet er godt nytt. Det er et budskap om seier. Det er en sak 
som burde omfavnes med entusiasme.

Herren har aldri sagt at det ikke ville være vanskeligheter. Vårt 
folk har opplevd lidelser av alle slag når de som har motarbeidet 
dette verk, har kommet over dem. Men troen har skint gjennom alle 
deres sorger. Dette verk har konsekvent gått fremover, og har aldri 
tatt et skritt bakover siden starten …

Dette er Den allmektiges verk. Om vi som enkeltindivider skal 
gå fremover, avhenger av oss. Men Kirken vil aldri unnlate å bevege 
seg fremover …

Da Herren tok Moses til seg, sa han til Josva: “Vær frimodig og 
sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg 
i alt det du tar deg fore” ( Josva 1:9). Dette er hans verk. Glem aldri 
det. Ta imot det med begeistring og kjærlighet.27

5
Med kunnskap om at vi alle er Guds barn, kan vi 
stå litt rakere, rage litt høyere og være litt bedre.

Det er en lei tendens i vår verden i dag til at folk rakker ned på 
hverandre. Har du tenkt over at det ikke skal mye hjernekraft til å 
komme med bemerkninger som kan såre en annen? Prøv det mot-
satte av det. Prøv å dele ut komplimenter …

Det finnes også i vårt samfunn en lei tendens blant mange av oss 
til å fornedre oss selv. Vi kan synes at andre virker sikre på seg selv, 
men faktum er at de fleste av oss opplever følelser av mindreverd. 
Det viktigste er å ikke snakke med deg selv om det… Det viktigste 
er å gjøre det beste ut av det vi har.
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Ikke kast bort tiden med å synes synd på deg selv. Ikke fornedre 
deg selv. Glem aldri at du er et Guds barn. Du har en guddommelig 
fødselsrett. Noe av Guds natur finnes i deg.28

Vi synger “Jeg er Guds kjære barn” (Salmer, nr. 187). Det er ikke 
bare diktning, et poetisk påfunn – det er den levende sannhet. Det 
finnes noe guddommelig i hver og en av oss som trenger å utvikles, 
som trenger å komme til overflaten, som må finne uttrykk. Dere 
fedre og mødre, lær barna deres at de i svært bokstavelig forstand 
er sønner og døtre av Gud. Det finnes ingen større sannhet i hele 
verden enn denne – tenk at vi har noe guddommelig i oss.29

Ha tro på deg selv. Tro på din evne til å gjøre store og gode ting. 
Tro at intet fjell er så høyt at du ikke kan bestige det. Tro at intet 
uvær er så voldsomt at du ikke kan tåle det… Du er et barn av Gud 
med ubegrensede evner.30

Stå litt rakere, rag litt høyere, vær litt bedre. Gjør en ekstra inn-
sats. Du vil bli lykkeligere. Du vil kjenne en ny tilfredsstillelse, en 
ny glede i ditt hjerte.31

Selvfølgelig vil det være noen problemer underveis. Det vil være 
vanskeligheter å overvinne. Men de vil ikke vare evig. [Gud] vil ikke 
svikte deg …

Fokuser på det positive. Vær klar over at han våker over deg, at 
han hører dine bønner og vil besvare dem, at han elsker deg og vil 
vise sin kjærlighet.32

Det finnes så mye godt og anstendig og vakkert å bygge videre 
på. Vi har del i Jesu Kristi evangelium. Evangelium betyr “godt nytt”! 
Herrens budskap handler om håp og frelse! Herrens røst er et gle-
desbud! Herrens verk er fantastisk!

I en mørk og vanskelig stund sa Herren til dem han elsket: “La 
ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.” ( Johannes 14:27.)

Disse gode og optimistiske ordene er et fyrtårn for hver enkelt 
av oss. Vi kan virkelig sette vår lit til ham. For han og hans løfter 
vil aldri svikte.33
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Tenk på president Hinckleys råd om å “grave dypere” etter det 

gode og å “utvikle en gledesfylt og optimistisk innstilling” (del 
1). Hvorfor trenger vi dette rådet i dag? Hvordan kan vi utvikle 
en glad og munter innstilling?

• President Hinckley sa at “fantastiske resultater” kommer når vi lar 
“en takknemlig holdning lede [oss]” (del 2). Hvorfor tror du disse 
“fantastiske resultatene” kommer? Hvordan blir du velsignet når 
du har en takknemlig holdning?

• Hva synes du om analogien om at livet er “som en gammeldags 
jernbanereise”? (Se del 3.) Hvordan påvirker evangeliets gode 
nyheter din innstilling til denne reisen?

• Hvordan tror du historien om Kaleb og Josva angår vårt liv? (Se 
del 4.) Hvilke eksempler har du sett på at noen omfavner evan-
geliet med entusiasme? Hvordan kan vi gjenvinne vår optimisme 
når vi blir motløse? Hvilke erfaringer har styrket din optimisme 
med hensyn til Herrens verk?

• Hvorfor tror du det er en tendens til å fornedre andre og oss 
selv? Hvordan kan vi få bukt med denne tendensen? Hva kan vi 
gjøre som enkeltpersoner og familier, for å hjelpe andre å “stå litt 
rakere” og “rage litt høyere”? (Se del 5.)

Aktuelle skriftsteder
Johannes 16:33; Filipperne 4:13; Mosiah 2:41; Alma 34:38; Ether 

12:4; L&p 19:38–39; 128:19–23

Studiehjelpemidler
“Å gjøre det du har lært, vil gi ytterligere og varig forståelse. (Se 

Johannes 7:17)” (Forkynn mitt evangelium [2004], 19). Tenk over 
hvordan du kan anvende evangeliets læresetninger hjemme, på jobb 
og i dine ansvarsoppgaver i Kirken.
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Pionerenes tro og offer

“Enten du har pionerforfedre eller kom inn i 
Kirken i går, er du en del av dette store bildet som 
disse mennene og kvinnene drømte om… De la 

grunnlaget. Det er vår plikt å bygge videre på det.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Ved innvielsen av Columbus Ohio tempel reflekterte president 
Gordon B. Hinckley over sine pionerforfedre. Han fortalte senere:

“Mens jeg satt i det celestiale rom, tenkte jeg på min oldefar… 
Jeg hadde nylig besøkt graven hans i Canada like nord for grensen 
til New York… Han døde i den unge alder av 38.”

Da president Hinckleys oldefar døde, hadde ikke hans sønn Ira, 
som skulle bli president Hinckleys bestefar, fylt tre år ennå. Iras 
mor giftet seg snart på nytt, og i løpet av få år flyttet de til Ohio og 
deretter til Illinois. Hun døde i 1842, og etterlot seg Ira som forel-
dreløs da han var 13 år gammel. President Hinckley fortalte videre:

“Min bestefar [Ira Hinckley] ble døpt i Nauvoo og… krysset der-
etter slettene sammen med [pionerene].” I løpet av denne reisen i 
1850 døde både Iras “unge hustru og hans [halvbror] på samme dag. 
Han laget primitive kister, gravla dem og løftet opp sitt nyfødte barn 
og bar henne til [Saltsjødalen].

På anmodning fra Brigham Young bygget han Cove Fort, ble den 
første stavspresidenten i Fillmore, [Utah,] og gjorde tusen andre ting 
for å fremme dette verk.

Så kom min far… Han ble president for den største staven i Kirken, 
med over 15 000 medlemmer.”

President Hinckleys tanker gikk snart fra hans forfedre til hans 
etterkommere. Han fortsatte:
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“den kraft som drev våre forfedre i evangeliet, var 
den kraft som kommer av tro på gud.”
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“Mens jeg reflekterte over disse tre menneskenes liv der jeg satt 
i templet, så jeg ned på min datter, på hennes datter, som er mitt 
barnebarn, og på hennes barn, mine oldebarn. Jeg innså plutselig 
at jeg sto midt mellom disse syv generasjonene – tre før meg og 
tre etter meg.

I dette innviede og hellige hus strømmet det gjennom tankene 
mine en følelse av den enorme forpliktelsen jeg hadde til å videre-
føre alt jeg hadde mottatt i arv fra mine forfedre, til generasjonene 
som nå har kommet etter meg.” 1

I tillegg til å uttrykke takknemlighet for sine egne pionerforfedre 
og arven etter de tidlige siste- dagers- hellige pionerene, understreket 
president Hinckley ofte at Kirkens medlemmer over hele verden 
er pionerer i dag. I 1997 sa han til de hellige i Guatemala: “I år 
markerer vi 150- årsdagen for mormonpionerenes ankomst til Salt-
sjødalen. De kom langt i vogner og håndkjerrer. De var pionerer. 
Men pionerarbeidet fortsetter. Over hele verden har vi pionerer, 
og dere er noen av disse pionerene.” 2 Til de hellige i Thailand 
erklærte han: “Dere er pionerene som viderefører Herrens verk i 
denne store nasjon.” 3 Da han besøkte Ukraina i 2002, uttalte han 
noe lignende: “Kirken hadde sine pionerer i begynnelsen, og dere 
er nå pionerer i vår tid.” 4

Da president Hinckley talte om de tidlige pionerene, hadde han 
en mye større hensikt enn å fokusere på dem som levde før. Han 
så fremover, i håp om at de helliges tro og ofre ville “bli en overbe-
visende motivasjon for oss alle, for hver enkelt av oss er en pioner 
i sin egen familie”.5

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Med perspektiv, arbeid og tillit til at Guds 
kraft virket gjennom dem, gjorde de tidlige 

siste- dagers- hellige pionerene sin tro til virkelighet.

Det var ved tro at en liten gruppe tidlige konvertitter [i det østlige 
USA] flyttet fra New York til Ohio og fra Ohio til Missouri og fra 
Missouri til Illinois, fordi de ønsket fred og frihet til å tilbe Gud i 
overensstemmelse med sin egen samvittighet.
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Det var gjennom troens øyne at de så den vakre byen [Nau-
voo] første gang de gikk over sumpene i Commerce, Illinois. Med 
den overbevisning at tro uten gjerninger er død, drenerte de dette 
sumpområdet, de planla en by, de bygget solide boliger og hus for 
tilbedelse og utdannelse og ikke minst et fantastisk tempel, den 
fineste bygningen i hele Illinois…

Forfølgelse [fulgte snart], med respektløse og blodtørstige mobber. 
Deres profet ble drept. Deres drømmer ble knust. Igjen var det ved 
tro at de sto sammen under et mønster han tidligere hadde fastsatt, 
og organiserte seg for nok en utvandring.

Med tårer og verkende hjerter forlot de sine komfortable hjem og 
sine verksteder. De så tilbake på sitt hellige tempel, og i tro vendte 
de så blikket mot vest, til det ukjente og uutforskede, og mens vin-
terens snø falt på dem, krysset de [elven] Mississippi i februar 1846 
og banet seg vei gjennom den gjørmete prærien i Iowa.

Med tro etablerte de Winter Quarters ved [elven] Missouri. Mange 
hundre døde av pest og dysenteri og “svart pest”. Men troen oppholdt 
dem som overlevde. De begravet sine kjære der i en bakkeskråning 
over elven, og våren 1847 tok de fatt på veien… til fjellene i vest.

Det var ved tro at Brigham Young så ut over [Saltsjødalen], som 
da var varm og ufruktbar, og erklærte: “Dette er stedet.” Igjen var 
det ved tro at han fire dager senere satte stokken sin i bakken… og 
sa: “Her skal Herrens tempel stå.” Det storslåtte og hellige [Salt Lake 
tempel] er et vitnesbyrd om tro, ikke bare troen til dem som bygget 
det, men troen til dem som nå bruker det til et stort og uselvisk 
kjærlighetsarbeid.

Paulus skrev til hebreerne: “Tro er full visshet om det en håper, 
overbevisning om ting en ikke ser.” (Hebreerne 11:1.) Alle de store 
bragdene som jeg har omtalt, var én gang bare “visshet om det en 
håper, overbevisning om ting en ikke ser”. Men med perspektiv, med 
arbeid og med tillit til at Guds kraft virket gjennom dem, gjorde de 
sin tro til virkelighet.6

Den kraft som drev våre forfedre i evangeliet, var den kraft som 
kommer av tro på Gud. Det var den samme kraft som muliggjorde 
utvandringen fra Egypt, krysningen av Rødehavet, den lange reisen 
gjennom ørkenen og opprettelsen av Israel i det lovede land …
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Vi trenger virkelig at troen på den levende Gud og på hans 
levende, oppstandne Sønn brenner sterkt, for dette var den store 
tro og drivkraft som våre forfedre i evangeliet hadde.

De hadde et perspektiv som var oversanselig og overstyrte alle 
andre hensyn. Da de reiste vestover, var de 1600 langdryge kilome-
ter fra de nærmeste bosetningene i øst og 1300 kilometer fra dem 
som fantes i vest. En personlig og individuell anerkjennelse av Gud 
deres evige Fader som de kunne se hen til i tro, var selve kjernen i 
deres styrke. De trodde på den store befalingen i Skriftene: “Se hen 
til Gud og lev.” (Alma 37:47.) Med tro ønsket de å gjøre hans vilje. 
Med tro leste og godtok de guddommelig undervisning. Med tro 
arbeidet de av alle krefter, alltid med en overbevisning om at de ville 
måtte stå til ansvar overfor ham som var deres Far og deres Gud.7

Vi har en strålende historie bak oss. Den er full av heltemot, prin-
sippfasthet og usvikelig troskap. Den er et produkt av tro. Foran oss 
har vi en stor fremtid. Den begynner i dag. Vi kan ikke stoppe. Vi 
kan ikke bremse ned. Vi kan ikke senke vårt tempo eller forkorte 
våre skritt.8

2
Tidlige siste- dagers- hellige pionerer så 

fremover med en storslått drøm om Sion.

Det er på sin plass at vi stopper opp for å vise ærbødig respekt 
for dem som la grunnlaget for dette store verk… Deres store mål 
var Sion [se L&p 97:21; Moses 7:18]. De sang om det. De drømte om 
det. Det var deres store håp. Deres lange ferd må for evig bli stående 
som et makeløst foretak. Tituseners ferd vestover var fylt med alle 
tenkelige farer, herunder død, hvis dystre realitet var kjent for hvert 
eneste vogntog og hvert eneste håndkjerrekompani.

Jeg har virkelig ærbødig respekt for Brigham Young. Han så Salt-
sjødalen i et syn lenge før han så den med sine fysiske øyne. Ellers 
tviler jeg på om han noensinne ville ha stoppet her. Det var grønnere 
landområder i California og Oregon. Det var dypere og rikere jord 
andre steder. Det var store skoger med tømmer andre steder, mye 
mer vann og klima som var mye mer stabilt og behagelig.

Det var fjellbekker her, det er sant, men ingen av dem var særlig 
store. Jordsmonnet var helt uprøvd. Ingen plog hadde brutt dets 
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herdede overflate. Jeg er helt forundret over at president Young 
ledet et stort kompani… til et sted der det aldri før hadde blitt sådd 
og høstet noe …

Disse pionerene var utslitt etter reisen. Det hadde tatt 111 dager å 
komme fra Winter Quarters til Saltsjødalen. De var slitne. Klærne var 
slitt. Dyrene var medtatt. Været var varmt og tørt – det varme været i 
juli. Men her var de, og de så fremover og drømte om tusenårsriket, 
en storslått drøm om Sion.9

Jeg sto forleden i den gamle havnen i Liverpool i England. Det 
var praktisk talt ingen aktivitet den fredagsmorgenen vi var der. 
Dette hadde én gang vært den reneste bikuben. På 1800- tallet gikk 
titusenvis av våre medlemmer over de samme brosteinene som vi 
gikk på. De kom fra hele de britiske øyer og fra land i Europa, kon-
vertitter til Kirken. De kom med vitnesbyrd i sin munn og tro i sitt 
hjerte. Var det vanskelig å forlate sitt hjem og gå inn i det ukjente 
i en ny verden? Selvsagt var det det. Men de gjorde det med opti-
misme og entusiasme. De gikk ombord på seilskuter. De visste at 
overfarten i beste fall var risikofylt. De fant snart ut at den for det 
meste var kummerlig. De bodde trangt i uke etter uke. De utholdt 
stormer, kvalme og sykdom. Mange døde underveis, og ble begravet 
på sjøen. Det var en krevende og skremmende reise. De opplevde 
tvil, ja. Men deres tro hevet seg over denne tvilen. Deres optimisme 
hevet seg over deres frykt. De hadde sin drøm om Sion, og de var 
på vei til å oppfylle den.10

3
Redningen av Willies og Martins håndkjerrekompani 

handler om selve kjernen i Jesu Kristi evangelium.

Vi går tilbake til… oktober 1856. På lørdag [4. oktober] ankom 
Franklin D. Richards og noen få andre [Saltsjødalen]. De hadde 
reist fra Winter Quarters med sterke oksespann og lette vogner og 
hadde gjort unna reisen på kort tid. Bror Richards oppsøkte straks 
president Young. Han meldte at det var hundrevis av menn, kvinner 
og barn spredt langs den lange ruten… til [Saltsjødalen]. De fleste 
trakk håndkjerrer… Foran dem lå en rute som var stigende helt til 
det kontinentale vannskille, og mange, mange mil videre. De var 
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i en fortvilet situasjon… Alle ville omkomme hvis ikke noen kom 
dem til unnsetning.

Jeg tror ikke president Young fikk sove den natten. Jeg tror tanker 
om de nødlidende… menneskene svirret i hodet hans.

Neste morgen… sa han til folket:

“Jeg vil nå gi dette folk det emne og den tekst som eldstene 
skal tale over… Det er følgende… Mange av våre brødre og søstre 
befinner seg ute på slettene med håndkjerrer, og sannsynligvis er 
mange nå mer enn 1100 kilometer unna, og de må bli bragt hit. Vi 
må sende dem hjelp. Teksten lyder: ‘Bring dem hit.’

Dette er min religion. Dette er påbudet fra Den hellige ånd som 
jeg besitter. Det er å redde folket.

Jeg vil kalle på biskopene i dag. Jeg venter ikke til i morgen, heller 
ikke til dagen etter, på 60 gode muldyrspann og 12 eller 15 vogner. 
Jeg ønsker ikke å sende okser. Jeg ønsker gode hester og muldyr. 
De finnes her i dette territoriet, og vi må ha dem. Også 12 tonn mel 
og 40 gode kjørekarer i tillegg til dem som fører spannene.

Jeg sier dere alle at deres tro, religion og bekjennelse av religion 
aldri vil frelse en sjel av dere i Guds celestiale rike, med mindre dere 
iverksetter nettopp slike prinsipper som jeg nå lærer dere. Dra og 
hent dem som nå befinner seg på slettene ” (i LeRoy R. Hafen and 
Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–21).

Om ettermiddagen ble mat, sengetøy og klær i store mengder 
samlet inn av kvinnene.

Neste morgen ble hester skodd og vogner reparert og lastet.

Neste morgen, tirsdag, dro 16 muldyrspann ut og satte kursen 
østover. I slutten av oktober var 250 spann på vei for å komme til 
unnsetning.11

Da redningsmennene nådde de kriserammede hellige, var de 
som engler fra himmelen. Folk gråt av takknemlighet. Håndkjerre-
pionerene ble overført til vogner, slik at de kunne komme raskere 
til samfunnet i Salt Lake.

Rundt to hundre døde, men tusen ble reddet.12
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Historiene om [de] kriserammede hellige og deres lidelse og død 
vil bli gjentatt… Historiene om deres redning trenger å gjentas om 
og om igjen. De handler om selve kjernen i Jesu Kristi evangelium…

Jeg er takknemlig for at vi ikke har brødre og søstre som sitter fast 
i snøen og fryser og dør, mens de prøver å komme til… sitt Sion i 
fjellene. Men det finnes dem, ikke så rent få heller, hvis omstendig-
heter er fortvilet, og som roper på hjelp og avlastning.

Det er så mange som er sultne og nødlidende over hele verden, 
og som trenger hjelp. Jeg er takknemlig for å kunne si at vi bistår 
mange som ikke deler vår tro, men som har alvorlige behov og som 
vi har ressurser til å hjelpe. Men vi trenger ikke dra så langt. Det er 
noen av våre egne som roper i smerte og lidelse og ensomhet og 
frykt. Det er vår store og høytidelige plikt å strekke oss ut og hjelpe 
dem, oppmuntre dem, gi dem mat hvis de er sultne, gi deres ånd 
næring hvis de tørster etter sannhet og rettferdighet.

“da redningsmennene nådde de kriserammede 
hellige, var de som engler fra himmelen.”
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Det er så mange unge som vandrer formålsløst omkring og slår 
inn på den tragiske vei med stoff, gjenger, umoral og alt det onde 
som følger dette. Det finnes enker som lengter etter et vennlig ord 
og slik god omtanke som vitner om kjærlighet. Det finnes noen som 
en gang var sterke i troen, men hvis tro har blitt kald. Mange av dem 
ønsker å komme tilbake, men vet ikke helt hvordan de skal gjøre 
det. De trenger vennlige hender som strekker seg ut mot dem. Med 
litt innsats kan mange av dem bringes tilbake for igjen å fryde seg 
ved Herrens bord.

Mine brødre og søstre, jeg håper, jeg ber om at hver enkelt av 
oss… vil bestemme seg for å finne frem til dem som trenger hjelp, 
som befinner seg i en fortvilet og vanskelig situasjon, og føre dem 
kjærlig inn i Kirkens fellesskap, hvor sterke hender og kjærlige 
hjerter vil varme dem, trøste dem, støtte dem og føre dem på veien 
til lykke og et produktivt liv.13

4
Vi er alle pionerer.

Det er godt å se bakover for å bli takknemlig for nåtiden og få 
perspektiv på fremtiden. Det er godt å kunne betrakte hvilke dyder 
de hadde som har gått foran oss, så vi kan hente styrke til det som 
ligger foran oss. Det er godt å kunne tenke på arbeidet til dem som 
har arbeidet så hardt og fått så lite i denne verden, men fra deres 
drømmer og tidlige planer som ble så godt ivaretatt, har det kommet 
en stor innhøsting som vi nyter godt av. Han så fremover, i håp om 
at de helliges tro og ofre ville “bli en overbevisende motivasjon for 
oss alle, for hver enkelt av oss er en pioner i sin egen familie, og 
mange av oss er daglig pionerer i ferd med å gi evangeliet fotfeste 
i fjerne deler av verden.14

Vi er fortsatt pionerer. Vi har aldri sluttet å være pionerer siden… 
vårt folk forlot Nauvoo og… til slutt kom til Saltsjødalen. Det var 
et vågestykke. Men hensikten var å finne et sted hvor de kunne slå 
seg ned og tilbe Gud i overensstemmelse med samvittigheten …

Nå strekker vi oss fortsatt ut over hele verden til steder som [en 
gang] nesten ikke virket mulig å få tilgang til… Jeg har personlig 
vært vitne til Kirkens vekst på Filippinene. Det var mitt privilegium 
å åpne misjonærarbeidet der i 1961, da vi klarte å finne ett innfødt 
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filippinsk medlem av Kirken på et møte som vi holdt i mai 1961. 
[I 1996] var vi i Manila og hadde en forsamling… på rundt 35 000 
i det store Araneta stadion… For meg er det et mirakel [fra] da vi 
åpnet arbeidet i det storartede landet Filippinene [du finner mer om 
denne opplevelsen på side 29- 30].

Vi strekker oss ut overalt, og det krever pionerarbeid. Våre misjo-
nærer lever ikke under de beste omstendigheter når de drar til noen 
av disse områdene, men de går fremad og utfører arbeidet sitt, og 
det bærer frukt. Om ikke lenge har vi en håndfull medlemmer, så 
hundre medlemmer, og så fem hundre medlemmer og så tusen 
medlemmer.15

Det foregår fortsatt pionerarbeid i Kirken. Det tok ikke slutt med 
prærievogner og håndkjerrer… Pionerer finnes blant misjonærene 
som underviser i evangeliet, og de finnes blant konvertittene som 
kommer inn i Kirken. Det er vanligvis vanskelig for dem alle. Det 

“enten du har pionerforfedre eller kom inn i kirken 
i går, er du en del av dette store bildet.”
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innebærer alltid offer. Det kan innebære forfølgelse. Men dette er 
en pris de villig påtar seg, og prisen de betaler er like virkelig som 
prisen de betalte som krysset slettene i den store pionerinnsatsen 
for over hundre år siden.16

Enten du har pionerforfedre eller kom inn i Kirken i går, er du en 
del av dette store bildet som disse mennene og kvinnene drømte om. 
De hadde en enorm oppgave. Vi har et stort og vedvarende ansvar. 
De la grunnlaget. Det er vår plikt å bygge videre på det.

De merket veien og ledet an. Det er vårt ansvar å forstørre og 
utvide og styrke denne veien til den omfatter hele jorden… Tro var 
det styrende prinsipp i denne vanskelige tiden. Tro er det styrende 
prinsipp vi må følge i dag.17

5
Vi hedrer pionerenes ofre og arv ved å følge deres 

eksempel og bygge på deres fundament.

Det er virkelig fantastisk å ha en storartet arv, mine brødre og 
søstre. Det er virkelig stort å vite at det finnes noen som har gått 
foran og staket ut veien vi skulle gå, ved å undervise de store og 
evige prinsipper som må være ledestjerner i vårt liv og deres liv 
som kommer etter oss. Vi kan følge deres eksempel i dag. Pione-
rene hadde stor tro, enorm lojalitet, ufattelig flid og bunnsolid og 
urokkelig integritet.18

Vi står i dag som mottakere av [pionerenes] store anstrengelser. 
Jeg håper vi er takknemlige. Jeg håper vi føler dyp takknemlighet 
for alt de har gjort for oss…

Slik store ting var forventet av dem, forventes de også av oss. Vi 
merker oss hva de gjorde med hva de hadde. Vi har så mye mer, 
og vi har en overveldende utfordring om å fortsette å bygge opp 
Guds rike. Det er så mye å gjøre. Vi har et guddommelig påbud om 
å bringe evangeliet til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk. Vi har 
blitt befalt å undervise og døpe i vår Herre Jesu Kristi navn. Den 
oppstandne Frelseren sa: “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet 
for all skapningen” [Markus 16:15] …
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Våre forfedre har lagt et solid og fantastisk grunnlag. Nå har vi den 
storartede muligheten til å bygge en overbygning, godt sammenføyd 
med Kristus som hovedhjørnestenen.19

Dere er frukten av all [pionerenes] planlegging og av alt deres 
arbeid… For et fantastisk folk de var. Det finnes ikke maken til deres 
store anstrengelse i hele historien… Gud velsigne deres minne til 
vårt beste. Når veien synes vanskelig, når vi er motløse og tror at alt 
er tapt, kan vi vende oss til dem og se hvor mye verre deres tilstand 
var. Når vi er usikre på fremtiden, kan vi se hen til dem og deres 
store eksempel på tro …

Med en så stor arv må vi gå fremover. Vi må aldri svikte. Vi må 
holde hodet høyt hevet. Vi må gå med integritet. Vi må gjøre “hva er 
rett [og la] følgene komme” (“Gjør hva er rett,” Salmer, 1985, nr. 133).20

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor var tro nødvendig for pionerene som ønsket å samles i 

Saltsjødalen? (Se del 1.) Hvordan omsatte de sin tro i handling? 
Hvordan kan vi omsette vår tro i handling for å bidra til å tilvei-
ebringe vår storartede fremtid?

• President Hinckley sa at de tidlige pionerene så fremover med 
Sion som sitt “store mål”, “store håp” og “drøm” (del 2). Hvorfor 
tror du dette var en så sterk motivasjonsfaktor for de tidlige pio-
nerene? Hvilke lignende håp motiverer oss i dag?

• Hva gjør inntrykk ved president Hinckleys historie om redningen 
av Willies og Martins håndkjerrekompani? (Se del 3.) Hvordan 
viser Brigham Youngs oppfordring til å redde dem hans profetiske 
inspirasjon? Hva kan vi lære av dem som fulgte oppfordringen? 
Hva kan vi gjøre for å redde og løfte dem som er i nød i dag?

• Hvordan hjelper det å se på fortiden deg å “bli takknemlig for 
nåtiden og få perspektiv på fremtiden”? (Se del 4.) På hvilke måter 
er hver enkelt av oss en pioner?

• Hvorfor er det bra for oss å hedre de tidlige pionerene? (Se del 
5.) På hvilken måte blir alle Kirkens medlemmer velsignet ved 



k a P I t t e l  4

89

disse pionerenes tro og ofre? Hvordan kan de tidlige pionerenes 
eksempler hjelpe oss når vi møter utfordringer?

Aktuelle skriftsteder
Matteus 25:40; Ether 12:6–9; L&p 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

Hjelp til undervisningen
“Meningsfylte diskusjoner er grunnleggende for nesten all under-

visning i evangeliet… Ved hjelp av godt gjennomførte diskusjoner 
vokser elevenes interesse og oppmerksomhet. Alle som er tilstede, 
kan oppmuntres til å engasjere seg aktivt i læringsprosessen. Still 
spørsmål som krever at man tenker før man svarer, og hjelp den 
enkelte til virkelig å fordype seg i evangeliet” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 63).

Noter
 1. “Keep the Chain Unbroken” (andakt 

ved Brigham Young University, 30. nov. 
1999), 2, speeches.byu.edu.

 2. Tale holdt under regionalkonferansen 
i Guatemala City nord og syd, 26. jan. 
1997, 2; Kirkehistorisk bibliotek, Salt 
Lake City.

 3. Tale holdt under et medlemsmøte i 
Bangkok i Thailand, 13. juni 2000, 2; 
Kirkehistorisk bibliotek, Salt Lake City.

 4. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, bind 2: 2000–2004 (2005), 
360–61.

 5. “The Faith of the Pioneers,” Ensign, 
juli 1984, 3.

 6. “God Grant Us Faith,” Ensign, nov. 
1983, 52–53.

 7. “The Faith of the Pioneers,” 5–6.
 8. “God Grant Us Faith,” 53.
 9. “These Noble Pioneers” (andakt ved 

Brigham Young University, 2. feb. 
1997), 1–2, speeches.byu.edu.

 10. “Hold ut – bevar troen,” Lys over Norge, 
jan. 1996, 72.

 11. “Rekk ut en reddende hånd,” Lys over 
Norge, jan. 1997, 83.

 12. “Tro til å flytte fjell,” Ensign eller Lia-
hona, nov. 2006, 84.

 13. “Rekk ut en reddende hånd,” 83.
 14. “The Faith of the Pioneers,” 3.
 15. I Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), 592.

 16. I Gerry Avant, “Present- Day Pioneers: 
Many Are Still Blazing Gospel Trails,” 
Church News, 24. juli 1993, 6.

 17. “These Noble Pioneers,” 2, 4.
 18. “These Noble Pioneers,” 2.
 19. “Sann mot troen,” Lys over Norge, juli 

1997, 67.
 20. “These Noble Pioneers,” 2, 6.
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“Hver av dere er en guds datter. Reflekter over hele den strålende 
betydningen av denne overordnede kjensgjerning.”
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Guds døtre

“Troende kvinner besitter en fantastisk kraft.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Gjennom hele sitt liv uttrykte Gordon B. Hinckley takknemlighet 
for kvinners evner og bidrag. Han uttrykte også sitt sterke vitnes-
byrd om kvinners betydning i Guds evige plan. Han gledet seg over 
kvinners økende muligheter, så vel som over deres tro på Frelseren 
og deres hengivenhet til sin familie og Kirken.

Gordon B. Hinckleys mor, Ada, var oppvakt og utdannet, og var 
glad i litteratur, musikk og kunst. Da hun var 29 år gammel, giftet 
hun seg med enkemann Bryant Hinckley og påtok seg ansvaret for 
åtte barn som sørget over sin mors død. Hun oppfostret dem med 
kjærlighet, ga dem den støtten de trengte, og lærte å forvalte en 
stor husholdning. Gordon var det første av fem barn som ble født 
til Ada og Bryant. Selv om Ada døde da Gordon var 20 år gammel, 
var hennes undervisning og eksempel en kraftkilde til det gode 
gjennom hele livet hans. Når han snakket om henne, nevnte han 
alltid hennes enorme innflytelse på ham.

Gordon B. Hinckleys hustru, Marjorie Pay, hadde også stor inn-
flytelse på ham. Hun var en sterk kvinne som viet seg til Jesu Kristi 
evangelium. Hun hadde en ekstraordinær tro, godt humør og stor 
livsglede. I et gripende brev til henne uttrykte president Hinckley 
sin kjærlighet og respekt:

“Vi har reist langt og vidt sammen. Vi har gjestet alle kontinenter. 
Vi har holdt møter i verdens storbyer og i mange mindre byer… 
Vi har talt til millioner som har verdsatt deg høyt. På din utvungne 
måte har du vunnet en plass i hjertet til alle som har hørt deg. Din 
jordnærhet, ditt gnistrende og forfriskende vidd, din stillferdige 
usvikelige visdom og din store og aldri sviktende tro har vunnet 
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deres hjerter som har lyttet til deg… Din store appetitt på lesing og 
din hvileløse jakt på kunnskap har holdt deg kvikk i vendingen og 
forfriskende gjennom et langt og fruktbart liv.” 1

President Hinckley talte ofte om kvinners guddommelige natur, 
og oppfordret dem til større prestasjoner og tro. Til unge kvinner 
erklærte han: “Dere er bokstavelig talt en datter av Den allmek-
tige. Det finnes ikke grenser for deres muligheter. Hvis dere vil ta 
kontroll over deres liv, er fremtiden full av muligheter og glede for 
dere. Dere har ikke råd til å sløse bort deres talenter eller tid. Store 
muligheter ligger foran dere.” 2 Om voksne kvinner sa han: “Verden 
trenger kvinners innflytelse, og deres kjærlighet, trøst og styrke. 
Våre krevende omgivelser fordrer kvinnens oppmuntrende stemmer, 
skjønnheten som synes å komme fra deres indre, den nestekjærlige 
innstilling som er deres arv.” 3

På generalkonferansen etter at hans elskede ledsager Marjorie 
døde, avsluttet president Hinckley en av sine taler med dette dypt-
følte uttrykket for takknemlighet: “Jeg er så takknemlig, og vi må 
alle være takknemlige for kvinnene i vårt liv. Gud velsigne dem. 
Måtte hans kjærlighet strømme til dem og krone dem med heder 
og skjønnhet, nåde og tro.” 4

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Kvinner har en høy og hellig plass i Guds evige plan.

Hver av dere er en Guds datter. Reflekter over hele den vidun-
derlige betydning av denne overordnede kjensgjerning …

Jeg minner om de ordene profeten Joseph uttalte til kvinnene 
i Hjelpeforeningen i april 1842. Han sa: “Hvis dere lever opp til 
deres privilegier, kan det ikke forhindres at dere vil omgås engler” 
[Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 454]. 
Dere har strålende muligheter.5

Dere er svært verdifulle, hver og en av dere… Dere har en høy 
og hellig plass i Guds, vår himmelske Faders evige plan. Dere er 
hans døtre, dyrebare for ham, elsket av ham, og svært viktige for 
ham. Hans store plan kan ikke lykkes uten dere.6
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La meg si til dere søstre at dere på ingen måte er annenrangs i 
vår Faders plan for sine barns evige lykke og velbefinnende. Dere 
er en helt vesentlig del av planen. Uten dere kunne ikke planen ha 
fungert. Uten dere ville hele programmet ha blitt forpurret.7

Deres fødselsrett er noe vakkert, hellig og guddommelig. Glem 
det aldri. Deres evige Fader er universets store Mester. Han regjerer 
overalt, men han vil også lytte til bønner fra dere, som er hans døtre, 
og høre dere når dere snakker med ham. Han vil besvare deres 
bønner. Han vil ikke la dere i stikken.8

2
Herrens råd til Emma Smith gjelder alle.

I kapittel 25 i Lære og pakter… finner vi en åpenbaring gitt gjen-
nom profeten Joseph til hans hustru Emma… Han sa dette til Emma 
og til hver av oss:

“En åpenbaring gir jeg deg angående min vilje, og hvis du er 
trofast og vandrer på dydens stier for meg, vil jeg bevare ditt liv, og 
du skal motta en arv i Sion” [L&p 25:2; se også vers 16] …

I svært stor grad har hver enkelt av oss nøkkelen til Den allmek-
tiges velsignelser over oss. Hvis vi ønsker velsignelsen, må vi betale 
prisen. En del av denne prisen ligger i å være trofast. Trofast mot 
hva? Trofast mot oss selv, mot det aller beste som finnes i oss. Ingen 
kvinne har råd til å nedverdige seg selv, til å fornedre seg selv, til å 
nedvurdere sine evner eller sin styrke. La enhver være trofast mot 
de store, guddommelige egenskapene som bor i henne. Vær trofast 
mot evangeliet. Vær trofast mot Kirken. Overalt rundt oss finnes 
dem som prøver å undergrave Kirken, lete etter svakheter hos dens 
tidlige ledere, finne feil med dens programmer og snakke kritisk 
om den. Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at den er Guds verk, og de 
som taler imot den, taler imot ham.

Vær trofast mot ham. Han er den eneste sanne kilden til deres 
styrke. Han er deres Fader i himmelen. Han lever. Han hører og 
besvarer bønner. Vær trofast mot Gud.

Herren sa videre til Emma: “Hvis du… vandrer på dydens stier.”

Jeg tror enhver kvinne… forstår betydningen av det. Jeg føler at 
disse ordene som ble gitt til Emma Smith, og følgelig til oss alle, er 
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en betingelse vi må overholde hvis vi skal motta en arv i Guds rike. 
Mangel på dyd er helt uforenlig med lydighet mot Guds bud. Det 
finnes ikke noe vakrere enn dyd. Det finnes ingen større styrke enn 
dydens styrke. Det finnes ingen annen edelhet som kan sammen-
lignes med dydens edelhet. Det finnes ingen egenskap som er like 
kledelig, intet antrekk som er like tiltrekkende …

Emma ble kalt “en utvalgt kvinne” [L&p 25:3]. Med andre ord, for 
å bruke et annet skriftsted, var hun et av “Herrens utvalgte redska-
per”. (Se Moroni 7:31.) Hver av dere er en utvalgt kvinne. Dere har 
kommet ut fra verden som deltagere i Jesu Kristi gjengitte evange-
lium. Dere har gjort deres valg, og hvis dere lever verdig til det, vil 
Herren hedre dere i det og foredle dere …

Emma skulle bli ordinert 9 av Joseph “til å forklare Skriftene og til 
å formane kirken slik det skal bli gitt deg av min Ånd” [L&p 25:7].

Hun skulle være en lærer. Hun skulle undervise i rettferdighet 
og sannhet. For Herren sa om dette kallet til henne: “Du skal motta 
Den Hellige Ånd, og du skal bruke din tid til å skrive og til å lære 
mye” [L&p 25:8].

Hun skulle studere evangeliet. Hun skulle også studere det som 
tilhørte den verden hun bodde i. Det ble gjort klart i senere åpen-
baringer som gjelder for oss alle. Hun skulle vie sin tid “til å lære 
mye”. Hun skulle skrive og gi uttrykk for sine tanker.

Til dere kvinner i dag som er gamle eller unge, la meg foreslå at 
dere skriver, at dere fører dagbok, at dere uttrykker deres tanker 
på papir. Skriving er fantastisk trening. Det er veldig lærerikt. Det 
vil hjelpe dere på forskjellige måter, og dere vil være til velsignelse 
for mange …

Ifølge åpenbaringen skulle [Emma] “forklare Skriftene og… for-
mane kirken slik det skal bli gitt deg av min Ånd”.

Hvilken bemerkelsesverdig befaling til henne og til alle kvinner 
i denne Kirken. Læring må til, forberedelse må til, organisering av 
tanker må til, utlegning av Skriftene må til, og formaning til gode 
gjerninger må til, som anvist av Den hellige ånd.
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Herren fortsatte: “Og sannelig sier jeg deg, at du skal legge til side 
de ting som er av denne verden, og søke etter de ting som tilhører 
en bedre verden” [L&p 25:10].

Jeg føler ikke at han sa til Emma at hun ikke skulle være opptatt 
av et sted å bo, mat på bordet og klær. Han sa at hun ikke skulle 
være oppslukt av disse tingene, som så mange av oss er vant til å 
være. Han ba henne fokusere på de høyere ting i livet, det som angår 
rettferdighet og godhet, det som gjelder kjærlighet og omsorg for 
andre, det som hører evigheten til …

Herren sa videre: “Derfor, oppløft ditt hjerte og fryd deg, og hold 
fast ved paktene som du har inngått” [L&p 25:13].

Jeg tror han sier til hver enkelt av oss at vi skal være lykkelige. 
Evangeliet er fylt av glede. Det gir oss grunn til å glede oss. Vi opp-
lever naturligvis tider med sorg. Det hender naturligvis at vi føler 
bekymring og angst. Alle bekymrer seg. Men Herren har bedt oss 
oppløfte vårt hjerte og fryde oss.10

3
Mødre har et hellig kall til å oppdra sine 

barn i rettferdighet og sannhet.

Alle nasjoners, samfunns eller familiers styrke ligger i de karak-
teregenskaper som barn for det meste har ervervet seg gjennom 
mødres rolige, enkle adferd i hverdagen.11

Hjemmet er som et drivhus for nye generasjoner. Jeg håper dere 
mødre vil innse at når alt er sagt og gjort, har dere intet viktigere 
ansvar, og kan heller ikke oppnå noen større belønning, enn ved 
den omsorg dere gir deres barn i en atmosfære av trygghet, fred, 
veiledning, kjærlighet og motivasjon til å vokse og gjøre det bra.12

Jeg minner mødre overalt om hvor hellig deres kall er. Ingen 
andre kan fylle deres plass. Intet ansvar er større, ingen forpliktelse 
mer bindende enn den at dere oppdrar dem som dere har satt til 
verden, i kjærlighet og fred og integritet.13

Oppdra deres barn i lys og sannhet. Lær dem å be mens de er 
små. Les for dem fra Skriftene selv om de kanskje ikke forstår alt 
dere leser. Lær dem å betale tiende og offergaver av de første pen-
gene de noensinne får. La dette bli en vane for dem. Lær deres barn 
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å respektere kvinner. Lær deres døtre å vandre i dyd. Ta ansvar i 
Kirken, og stol på at Herren vil gjøre dere skikket til ethvert kall 
dere måtte få. Deres eksempel vil være et mønster for deres barn.14

Gud velsigne dere, mødre! Når alle menneskenes seire og neder-
lag er talt, når støvet fra livets kamper begynner å falle til ro, når alt 
som vi arbeider så hardt for i denne konkurranseverden, svinner 
bort for våre øyne, da vil dere være der. Dere må være der, til styrke 
for en ny generasjon, menneskehetens stadig forbedrede streben 
fremover. Dens kvalitet vil avhenge av dere.15

4
Kvinner har et stort ansvar i arbeidet med å frelse sjeler.

Denne Kirkens kvinner har stor styrke og kapasitet. Vi kan finne 
lederskap og veiledning, en viss uavhengighetsånd, men likevel stor 
tilfredsstillelse i å være en del av dette, Herrens rike, og i å arbeide 
hånd i hånd med prestedømmet for å drive det fremover.16

Gud har gitt denne kirkens kvinner et arbeid å gjøre når det gjel-
der å bygge opp hans rike. Dette angår alle sider ved vårt tresidige 
ansvar – som er, for det første, å forkynne evangeliet for verden; 

gud velsigne dere, mødre! … dere vil være der, dere 
må være der, som en ny generasjons styrke.”
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for det annet, å styrke troen til Kirkens medlemmer og gjøre dem 
lykkelige; og for det tredje, å fremme det store arbeidet i forbindelse 
med de dødes frelse.17

Kvinnene i Kirken er medarbeidere med sine brødre i å utføre 
dette mektige Herrens verk… Kvinner har et enormt ansvar, og 
de er ansvarlige for å ta hand om disse forpliktelsene. De leder 
sine egne organisasjoner, og disse organisasjonene er sterke og 
livskraftige, og utgjør en betydelige kraft til det gode i verden. De 
er medarbeidere med prestedømmet, alle arbeider sammen for å 
bygge opp Guds rike på jorden. Vi hedrer og respekterer dere for 
deres egenskaper. Vi forventer lederskap, styrke og imponerende 
resultater av de organisasjoner dere leder og er ansvarlige for. Vi 
oppholder og støtter dere som Guds døtre, som arbeider i et stort 
partnerskap for å bistå ham i å tilveiebringe alle Guds sønner og 
døtres udødelighet og evig liv.18

5
Hjelpeforeningen er en kilde til umåtelige velsignelser.

Hjelpeforeningens kvinner er i bokstavelig forstand evig omfav-
net i vår Herres armer. Etter min oppfatning er dette den flotteste 
kvinneorganisasjon i hele verden. Den er en Gud- gitt organisasjon. 
Joseph Smith talte og handlet i egenskap av profet da han organiserte 
Hjelpeforeningen i 1842.19

Det er så enormt viktig at Kirkens kvinner står sterkt og urokkelig 
for det som er riktig og passende i henhold til Herrens plan. Jeg er 
overbevist om at det ikke finnes noen annen organisasjon som kan 
sammenlignes med Hjelpeforeningen i denne kirken… Hvis [dens 
medlemmer] vil være ett og tale med én røst, vil deres styrke være 
uoverskuelig.20

Jeg deltok en gang på en stavskonferanse der en ung kvinne, Hjel-
peforeningens president i en menighet for enslige, talte om tjeneste 
og den store muligheten de unge kvinnene i menigheten hennes 
hadde. Dere har alt dette. Dere har deres egen organisasjon. Dere 
har dyktige ledere til å veilede dere. Dere har dem som vil strekke 
seg ut til dere for å hjelpe dere i vanskeligheter og nød.21
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Hvem kan måle de mirakuløse påvirkninger på millioner av kvin-
ner som har fått større kunnskap, bredere perspektiv, rikere liv og 
større forståelse av det som er av Gud, på grunn av utallige leksjoner, 
som er virkningsfullt undervist og lært på møter i Hjelpeforeningen?

Hvem kan måle den glede som er tilført disse kvinnenes liv ved at 
de har hatt kontakt med hverandre og vært sammen i den atmosfære 
som råder i menigheter og grener, og gjensidig beriket hverandre 
gjennom et godt og verdsatt fellesskap?

Hvem kan i sin villeste fantasi forestille seg de utallige barmhjer-
tighetshandlinger som har vært utført, den mat som er satt på tomme 
bord, den tro som er blitt styrket i fortvilte timer med sykdom, de 
sår som er blitt forbundet, de smerter som er blitt lindret av kjærlige 
hender og stillferdige beroligende ord, den trøst som er gitt i dødens 
stund og den påfølgende ensomhet? …

Ingen kan måle prosjektene som er gjennomført av lokale hjel-
peforeninger. Ingen kan anslå det gode som har kommet til kvinner 

“Jeg… vil oppfordre dere kvinner, overalt til å heve dere 
til de store mulighetene som er nedlagt i dere.”
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som tilhører disse organisasjonene, og dem som de har hjulpet ved 
sine gode gjerninger …

Gud velsigne Hjelpeforeningen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. Måtte kjærlighetens ånd, som har inspirert dens medlem-
mer… fortsette å vokse og føles over hele verden. Måtte deres barm-
hjertige gjerninger berøre utallige medlemmers liv til det gode, hvor 
de enn kommer til uttrykk. Og måtte lys og forståelse, lærdom og 
kunnskap og evig sannhet pryde kommende generasjoners kvinner 
i alle jordens nasjoner på grunn av denne enestående og guddom-
melig etablerte institusjon.22

6
Hev dere til aldersmålet for det guddommelige i dere.

Dere er en enorm forsamling kvinner i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige… Ingen kan beregne hvilken enorm kraft til det 
gode dere kan bli… Jeg oppfordrer dere til å stå rakrygget og sterke 
i forsvar av de store dyder som har vært selve ryggraden i vårt sam-
funns fremgang. Når dere er forenet, har dere ubegrenset styrke. 
Dere kan utrette hva som helst dere ønsker. Å, hvilket stort, stort 
behov det er for dere i en verden med smuldrende verdier og hvor 
motstanderen i stor grad synes å ha kontrollen.23

Jeg vil oppfordre kvinner overalt til å heve dere til det store 
potensial som er nedlagt i dere. Jeg ber dere ikke om å strekke dere 
lenger enn dere har evne til. Jeg håper ikke dere stadig vil tenke 
at dere mislykkes. Jeg håper ikke dere vil prøve å sette dere mål 
som er langt utenfor deres rekkevidde. Jeg håper bare at dere gjør 
det dere kan på best mulig måte. Gjør dere det, vil dere oppleve at 
mirakler skjer.24

Jeg vil uttrykke min takknemlighet til dere trofaste siste- dagers- 
hellige kvinner, som nå omfatter millioner og finnes over hele ver-
den. Dere har stor kraft til det gode. Deres talenter og hengivenhet 
er fantastisk. Deres tro og deres kjærlighet til Herren er enorm, til 
hans verk og til hans sønner og døtre. Fortsett å etterleve evangeliet. 
Foredle det foran alle dere omgås med. Deres gode gjerninger vil 
veie tyngre enn alt dere kan si. Vandre i dyd og sannhet, med tro 
og trofasthet. Dere er med i en evig plan, en plan som er utformet 
av Gud vår evige Fader. Hver dag er en del av denne evigheten.
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Jeg vet at mange av dere bærer fryktelig tunge byrder. Måtte deres 
omgangsfeller i Kirken, deres brødre og søstre, hjelpe dere med disse 
byrdene. Måtte deres bønner stige opp til ham som er allmektig, 
som elsker dere, og som kan tilveiebringe krefter og omstendigheter 
som kan hjelpe dere. Dette verk er fullt av mirakler. Dere vet det, og 
jeg vet det. Det er lett for meg å si at dere ikke må bli motløse, men 
jeg sier det likevel, idet jeg oppfordrer dere til å gå fremover i tro.25

Troende kvinner besitter en fantastisk kraft. Det har blitt vist om 
og om igjen i denne kirkes historie. Det foregår blant oss i dag. Jeg 
tror det er en del av guddommeligheten i dere.

Søstre, strekk dere etter denne guddommeligheten. Denne inn-
satsen vil gjøre den verden dere lever i, til et bedre sted for dere 
selv og for alle som kommer etter dere.26

Vi takker Gud for de fantastiske kvinnene i denne kirken. Måtte 
han plante i deres hjerte en følelse av stolthet over deres evner og en 
overbevisning om sannheten som skal være som et ror for å holde 
dere trygge gjennom enhver storm.27

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hva lærer vi av president Hinckley om hva vår himmelske Fader 

føler for sine døtre? (Se del 1.) Hvorfor er det viktig for oss å forstå 
hvilken “høy og hellig plass” kvinner har i Guds evige plan?

• Hvilke sider av Herrens råd til Emma Smith er spesielt nyttige for 
deg? (Se del 2.) Hva kan vi lære av del 2 om å være trofaste? Hva 
kan vi lære om å være en “utvalgt kvinne”? Hva kan vi lære om 
hvordan vi kan anvende Skriftene på oss selv?

• Hva er ditt inntrykk når du leser president Hinckleys råd til mødre? 
(Se del 3.) Hvordan har du blitt velsignet ved en mors innflytelse? 
Hvorfor er “ingen forpliktelse mer bindende” for foreldre enn å 
oppdra sine barn “i kjærlighet og fred og integritet”?

• Hvilke eksempler har du sett på hvilken “stor styrke og kapasitet” 
Kirkens kvinner har? (Se del 4.) Hvordan kan kvinner bidra til 
å tilveiebringe “alle Guds sønner og døtre udødelighet og evig 
liv”? Hvorfor er det viktig at menn og kvinner samarbeider om å 
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fremme Herrens verk? Kan du nevne noen eksempler du har sett 
på dette?

• Se nærmere på velsignelsene som kommer fra Hjelpeforeningen, 
slik president Hinckley skisserer i kapittel 5. Hvilke velsignelser 
har du mottatt på grunn av innsatsen til søstrene i Hjelpefore-
ningen, herunder dem som virker i Unge kvinner og Primær? 
Hvordan kan du styrke Hjelpeforeningen i menigheten? Hvordan 
kan Hjelpeforeningen hjelpe kvinner å øke sin innflytelse til det 
gode?

• Tenk på president Hinckleys oppfordring til å “heve dere til det 
store potensial som er nedlagt i dere” (del 6). Hvordan kan vi få 
et bedre innblikk i hvordan Gud anser våre framtidsmuligheter? 
Hvordan kan vi utvikle oss i retning av våre muligheter? Når har 
du sett troende kvinners fantastiske kraft?

Aktuelle skriftsteder
Ordspråkene 31:10–31; Lukas 10:38–42; Apostlenes gjerninger 

9:36–40; Romerne 16:1–2; 2 Timoteus 1:1–5; Alma 56:41–48

Hjelp til undervisningen
“Når du forbereder deg til hver leksjon, skulle du be om at Ånden 

må hjelpe deg å vite når du skal fortelle om dine helligste følelser. 
Du kan bli tilskyndet til å bære vitnesbyrd flere ganger i løpet av 
en leksjon, ikke bare på slutten” (Undervisning, intet større kall 
[1999], 44).

Noter
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Bønnens kraft

“Å kunne påkalle Herren for å be om visdom 
utover vår egen, om styrke til å gjøre det vi burde 

gjøre, om lindring og trøst, og for å uttrykke 
takknemlighet, er betydningsfullt og fantastisk.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

“Ingen av oss kan egentlig klare det alene,” sa president Gordon 
B. Hinckley. “Vi trenger hjelp, den slags hjelp som kan komme 
som svar på bønn.” 1 President Hinckley fulgte dette prinsippet i 
de beslutningene han sto overfor som Kirkens president. Eldste 
Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum sa dette om ham: “Han 
er en klok mann med ualminnelig god dømmekraft, men når han 
står overfor et uløselig problem, går han ned på kne.” 2

President Hinckley og hans hustru Marjorie fulgte også dette 
prinsippet i sitt hjem. Deres sønn Richard sa: “Jeg kan ikke huske 
en dag da vi ikke holdt familiebønn. Når det var hans tur, ba pappa 
svært inderlig, men aldri med et teatralsk eller følelsesladet preg. 
Vi lærte mye om dybden av hans tro ved å høre ham be. Han 
henvendte seg til Gud med stor ærbødighet, kanskje slik han ville 
henvende seg til en klok og ærverdig lærer eller veileder, og han 
omtalte Frelseren med sterke følelser. Som barn visste jeg at de var 
virkelige personer for ham – at han elsket og aktet dem.” 3 Marjorie 
sa: “Jeg tror familiebønn hadde mye å gjøre med hvilken respons 
vi fikk av barna. Selv om Gordon ikke preket for dem, hørte de alt 
vi ønsket at de skulle høre, i familiebønn.” 4

Gjennom hele sin tjeneste som generalautoritet oppfordret pre-
sident Hinckley Kirkens medlemmer til å “tro på bønn og bønnens 
kraft”.5 Han vitnet om at “bønn slipper løs himmelens krefter på våre 
vegne”.6 Han lovet: “Be ofte, og himmelens Gud vil smile til dere og 
velsigne dere og gi dere lykke i hjertet og en følelse av fred i livet.” 7
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“Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så 
skal det lukkes opp for dere” (matteus 7:7).
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Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Gud er vår Fader, og han oppfordrer 
oss til å be til ham hver for oss.

Av alle de store og herlige og inspirerende løfter jeg har lest, er 
det mest betryggende for meg Frelserens ord: “Be, så skal dere få, 
let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere.” 
(Matteus 7:7.)8

Glem aldri hvem du er… Du er i sannhet et Guds barn… Han 
er din evige Fader. Han er glad i deg… Du kan komme til ham i 
bønn. Han har oppfordret deg til å gjøre det… Hvor storartet dette 
er. Han er den største av alle. Han er universets Skaper og Herre. 
Og likevel vil han lytte til din bønn! 9

Vi kan komme nærmere Herren i bønn. Disse kan bli takknemlig-
hetens samtaler. Jeg kan aldri fullt ut forstå hvordan universets store 
Gud, Den allmektige, innbyr oss, som er hans barn, til å tale med 
ham individuelt. Hvilken dyrebar anledning dette er. Hvor stort det 
er at dette faktisk skjer! Jeg vitner om at våre bønner, som holdes i 
ydmykhet og oppriktighet, blir hørt og besvart. Det er mirakuløst, 
men virkelig.10

Brødre og søstre, jeg vet at dere ber. Det er en fantastisk ting i 
vår tid, når vanen med å be har kommet bort fra mange. Å kunne 
påkalle Herren for å be om visdom utover vår egen, om styrke til 
å gjøre det vi burde gjøre, om lindring og trøst, og for å uttrykke 
takknemlighet, er betydningsfullt og fantastisk.11

Det er min bønn at hver og en av oss søker å leve nærmere Her-
ren, og samtaler med ham oftere og med større tro.

Fedre og mødre, be for deres barn. Be om at de kan være 
skjermet mot verdens ondskap. Be om at de må vokse i tro og 
kunnskap. Be om at de må bli ledet mot en livsførsel som vil 
være gagnlig og god. Ektemenn, be for deres hustruer. Gi uttrykk 
for takknemlighet til Herren for dem, og bønnfall Ham om å stå 
dem bi. Hustruer, be for deres ektemenn! Mange av dem har det 
meget tungt, med utallige problemer og vanskeligheter. Bønnfall 
Den allmektige om at de kan bli rettledet, velsignet, beskyttet og 
inspirert i sine rettferdige gjøremål.
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Be om fred på jord så Den allmektige som styrer universet, vil 
strekke ut sin hånd og la sin Ånd påvirke menneskene slik at nasjo-
nene ikke vil rase mot hverandre… Be om visdom og forstand når 
du gjennomgår livets vanskeligheter.12

Det vidunderlige ved bønn er at den er personlig, den er individu-
ell, den er noe som ingen andre får innsyn i, ved at du snakker med 
din Fader i himmelen i vår Herre Jesu Kristi navn. Be ofte. Be Herren 
om å tilgi dine synder. Be Herren om hjelp. Be Herren velsigne deg. 
Be Herren hjelpe deg å realisere dine rettferdige ambisjoner… Be 
til Herren om alle de viktige tingene som betyr så mye for deg. Han 
står parat til å hjelpe. Glem det aldri.13

2
Familiebønn fører til mirakler for 

enkeltpersoner, familier og samfunn.

Det er behov for en ny vektlegging av ærlighet, karakter og inte-
gritet i vår tid. Bare når vi igjen gjør de dyder som er kjernen i sann 
sivilisasjon, til en naturlig del av vårt liv, vil vår tids mønster forandre 
seg. Spørsmålet vi står overfor, er: Hvor skal vi begynne?

Jeg er overbevist om at det må begynne med anerkjennelse av 
Gud som vår evige Fader, av vårt forhold til ham som hans barn, 
ved å kommunisere med ham som anerkjennelse av hans suverene 
stilling, og med daglig bønn om hans veiledning i vårt liv.

Jeg vil hevde at å vende tilbake til det gamle mønsteret for bønn, 
familiebønn i vårt hjem, er en av de grunnleggende medisinene som 
ville ha stanset den fryktede sykdom som undergraver vårt samfunns 
karakter. Vi kunne ikke forvente et mirakel på en dag, men i løpet 
av en generasjon ville vi hatt et mirakel …

Det er noe i selve holdningen når man kneler, som motvirker 
de holdninger som beskrives av Paulus: “Stolte… oppfarende, 
oppblåste.”

Det er noe ved selve vanen med at far og mor og barn kneler 
sammen, som utsletter de andre egenskapene han beskrev: “Ulydige 
mot foreldre… uten naturlig kjærlighet.”
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Det er noe ved handlingen det er å henvende seg til Guddommen 
som utligner en tendens til blasfemi og til å elske sine lyster høyere 
enn Gud. [Se 2 Timoteus 3:1–4.]

Tilbøyelighet til å være vanhellig, slik Paulus beskrev det, til å 
være utakknemlig, viskes bort når familiemedlemmene sammen 
takker Herren for liv og fred og alt de har. Og når de takker Herren 
for hverandre, utvikler det seg i familien en ny forståelse, en ny 
respekt, en ny kjærlighet til hverandre …

Ved at de kommer frem for Herren og sammen minnes de fattige, 
de trengende og de undertrykte, utvikles det, ubevisst, men realis-
tisk, kjærlighet til andre fremfor seg selv, respekt for andre og et 
ønske om å dekke andres behov. Man kan ikke be Gud om å hjelpe 
et medmenneske i nød uten å bli motivert til å gjøre noe selv for å 
hjelpe vedkommende. Hvilke mirakler ville skje i livet til verdens 
barn hvis de ville legge til side sin egen egoisme og glemme seg 
selv i tjeneste for andre. Frøet som dette beskyttende og fruktbare 
treet kan vokse frem av, kan best plantes og gis næring i familiens 
daglige bønner …

Jeg vet ikke om noe som i like stor grad vil bidra til å lette gnis-
ninger i familien, som på ubestemmelig vis vil føre til respekt for 
foreldre, som dernest fører til lydighet, som vil fremkalle omvendel-
sens ånd, som i stor grad vil utslette skadevirkningene av oppbrutte 
hjem, enn villighet til å be sammen, bekjenne svakheter sammen 
for Herrens åsyn, og nedkalle Herrens velsignelser over hjemmet 
og dem som bor der …

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Familier som ber 
sammen, gir håp om et bedre samfunn. “Søk Herren mens han er 
å finne.” ( Jesaja 55:6.)14

Jeg ble rørt… av den hjerteskjærende uttalelsen av en ung [misjo-
nær]. Han sa: “Jeg har vært her i flere måneder. Jeg klarer ikke å 
lære språket. Jeg liker ikke menneskene. Jeg er deprimert om dagen 
og gråter om natten. Jeg ønsket å dø. Jeg skrev til mor og tryglet 
henne om et påskudd for å dra hjem. Her har jeg svaret. Hun sier: 
‘Vi ber for deg. Det går ikke en dag uten at vi alle kneler sammen 
om morgenen før vi spiser, og om kvelden før vi legger oss, og 
bønnfaller Herren om å velsigne deg. Vi har lagt faste til vår bønn, 
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og når dine yngre brødre og søstre ber, sier de: “Himmelske Fader, 
velsign Johnny… og hjelp ham å lære språket og gjøre det arbeidet 
han ble kalt til å gjøre.”’”

Denne unge mannen fortsatte med å si med tårer i øynene: “Jeg 
skal prøve igjen. Jeg skal legge mine bønner til deres bønner og 
min faste til deres faste.”

Nå, fire måneder senere, har jeg et brev fra ham hvor han sier: 
“Et mirakel har skjedd. Språket har kommet til meg som en gave fra 
Herren. Jeg har lært å elske innbyggerne i dette vakre landet. Gud 
være lovet for min families bønner.” 15

Kan vi gjøre vårt hjem vakrere? Ja, ved at vi som familie henvender 
oss til kilden til all sann skjønnhet. Kan vi styrke samfunnet og gjøre 
det til et bedre sted å leve i? Ja, ved å styrke vårt familieliv ved å 
knele sammen og be til Den allmektige i hans elskede Sønns navn.

Om vi gjorde dette, om vi vendte tilbake til gudsdyrkelse i fami-
lien, og det spredte seg over hele landet og over hele verden, ville 
det i løpet av en generasjon i stor grad fjerne den pest som øde-
legger oss. Det ville gjenopprette integritet, gjensidig respekt og en 
takknemlig holdning blant menneskene.16

vi kan styrke vår familie ved å knele sammen i bønn.
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Er bønn noe vanskelig? Ville det være så vanskelig å oppmuntre 
fedre og mødre til å gå ned på sine knær sammen med sine små barn 
og henvende seg til Guddommens trone for å uttrykke takknemlig-
het for velsignelser, for å be for dem som er i nød, så vel som for 
seg selv, og så be om det i hans navn som er vår Frelser og verdens 
Forløser? Bønn har stor kraft. Det kan både jeg og dere vitne om. 
Hvilket tragisk tap for enhver familie som ikke klarer å dra nytte av 
denne dyrebare og enkle vanen.17

Hvis det finnes noen blant dere som ikke holder familiebønn, kan 
dere begynne nå å gå ned på kne sammen, hvis det lar seg gjøre, 
hver morgen og hver kveld, og snakke med Herren og uttrykke 
takknemlighet, nedkalle hans velsignelser over verdens trengende, 
og snakke med ham om deres eget velbefinnende.18

Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at hvis dere oppriktig anvender 
familiebønn, vil belønningen komme. Forandringene vil kanskje 
ikke være lette å se. De kan være svært ubestemmelige. Men de vil 
være reelle, for Gud “lønner dem som søker ham”. (Hebreerne 11:6.)

Måtte vi være trofaste forbilder for verden med hensyn til denne 
vanen, og oppmuntre andre til å gjøre det samme.19

3
Vi må være ydmyke og lytte, for 

våre bønner vil bli besvart.

Tro aldri at dere kan klare dere på egen hånd. Dere trenger Her-
rens hjelp. Nøl aldri med å gå ned på kne på et usjenert sted for 
å snakke med ham. Bønn er noe bemerkelsesverdig og fantastisk. 
Tenk på det. Vi kan faktisk snakke med vår Fader i himmelen. Han 
vil lytte og svare, men vi må også lytte til svaret. Ingenting er for 
alvorlig og ingenting for uvesentlig å snakke med ham om.20

Be til Herren med forventning om svar… Problemet med de 
fleste av våre bønner er at vi ber som om vi tok telefonen og bestilte 
dagligvarer – vi ringer inn bestillingen og legger på. Vi trenger å 
meditere, grunne og tenke over hva vi ber om og for, og deretter 
tale til Herren som en person taler til en annen. “Kom og la oss gå 
i rette med hverandre, sier Herren” ( Jesaja 1:18.)21
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Ingenting hjelper så mye som å legge en sak i Herrens hender… 
Jeg nøler ikke med å si at jeg har fått bønner besvart. Jeg vet det. 
Jeg kan ikke benekte det. Vi trenger å be om veiledning i denne 
vanskelig tid… Det fantastiske er at du ikke trenger å være et geni 
for å be. Han vil lytte til den mest ydmyke… Kall på Herren. Han 
har gitt oppfordringen, og han vil svare.22

Tro på bønnens kraft og storhet. Herren besvarer våre bønner. 
Jeg vet det. Jeg har sett det skje om igjen og igjen. Bønn bringer 
oss inn i partnerskap med Gud. Det gir oss en mulighet til å snakke 
med ham, til å takke ham for hans storartede velsignelser, og til 
å be ham om veiledning og beskyttelse når vi går på livets veier. 
Dette store verk, som sprer seg over hele jorden, har sitt utspring i 
en gutts bønn. Han hadde lest i familiens bibel: “Om noen av dere 
mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og 
uten bebreidelse – og så skal han få den. Men han må be i tro, uten 
å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og 
kastes av vinden” ( Jakobs brev 1:5–6). Det er løftet. Finnes det noe 
større løfte noe sted i verden enn dette løftet? 23

Be ofte, mine venner, og lytt. Dere vil kanskje aldri høre en 
stemme. Sannsynligvis vil dere ikke det. Men på en måte som dere 
ikke kan forklare, vil dere bli tilskyndet og velsignet. For Herren har 
lovet: “Jeg vil fortelle deg i ditt… hjerte ved Den Hellige Ånd som 
skal komme over deg …” (L&p 8:2.)

Be ofte, og dere vil vite at Gud hører og svarer. Ikke alltid slik 
vi skulle ønske at han ville svare, men med årene vil det komme 
en erkjennelse like sikker som soloppgangen av at han har hørt og 
svart.24

Bevar den ydmykhet som vil få dere til å gå ned på kne i bønn, 
i anerkjennelse av hans makt og godhet. Han vil ikke svikte dere. 
Han vil høre deres bønner. Han vil besvare deres bønner. I nattens 
stillhet vil dere høre hans Ånds hvisken lede dere i stunder med 
vanskeligheter og nød. Slike stunder vil komme til dere slik de gjør 
til alle. Bevar troen på Gud, og han vil aldri svikte dere. Han vil aldri 
vende ryggen til dere.25

La alltid deres Fader i himmelen være deres venn som dere kan 
komme til i bønn.26



k a P I t t e l  6

111

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvordan har bønn hjulpet deg å komme nærmere din himmelske 

Fader? Gjennomgå president Hinckleys råd om hva som skulle 
være med i en bønn (se del 1). Når har bønn hjulpet deg å 
finne “visdom utover [din] egen”? Når har bønn gitt deg “lindring 
og trøst”? Hvorfor bør noen bønner være “takknemlighetens 
samtaler”?

• Tenk gjennom hver av de velsignelser president Hinckley sa kan 
komme ved hjelp av familiebønn (se del 2). Hvordan har din 
familie blitt velsignet ved å be sammen? Hva er noen hindringer 
for konsekvent familiebønn? Hvordan kan familiemedlemmer 
samarbeide for å overvinne disse hindringene?

• Hvordan kan våre bønner bli mer meningsfylte hvis vi anvender 
president Hinckleys læresetninger i del 3? Hva har du lært om 
hvordan vår himmelske Fader besvarer bønner? Hvorfor kan bønn 
bringe oss “inn i partnerskap med Gud”?

Aktuelle skriftsteder
Matteus 6:5–15; Lukas 18:9–18; 2 Nephi 32:8–9; Alma 34:17–28; 

37:36–37; 3 Nephi 18:15–25; L&p 19:28

Studiehjelpemidler
“Skaff deg oversikt, enten ved å lese boken, kapitlet eller skriftste-

det raskt eller ved å lese om igjen kapitteloverskrifter. Søk å forstå 
innhold og bakgrunn” (Forkynn mitt evangelium [2004], 23). Vurder 
å lese et kapittel eller sitat mer enn én gang, slik at du kan forstå det 
enda dypere. Hvis du gjør det, kan du finne dyp innsikt.

Noter
 1. “Stå sanne og trofaste,” Lys over Norge, 

juli 1996, 97.
 2. Robert D. Hales, i Sheri L. Dew, Go 

Forward with Faith: The Biography of 
Gordon B. Hinckley (1996), 444.

 3. Richard G. Hinckley, i Sheri L. Dew, Go 
Forward with Faith, 171.

 4. Marjorie Pay Hinckley, i Sheri L. Dew, 
Go Forward with Faith, 171.

 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 469.

 6. Teachings of Gordon B. Hinckley, 470.
 7. “Dedication of Gordon B. Hinckley 

Building” (Brigham Young Univer-
sity–Idaho, 22. okt. 2002), byui.edu/
Presentations/transcripts/devotion-
als/2002_10_22_hinckley.htm; lest 21. 
sep. 2015.

 8. “Pillars of Truth,” Ensign, jan. 1994, 2.
 9. “Stå sanne og trofaste,” 97.
 10. “Et ydmykt og angerfullt hjerte,” Lia-

hona, jan. 2001, 103.
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 11. “Troens og vitnesbyrdets vevnad,” Lys 
over Norge, jan. 1996, 89.

 12. “Bønn,” Ensign eller Liahona, mai 
2003, 99–100.

 13. Teachings of Gordon B. Hinckley, 468.
 14. “The Blessings of Family Prayer,” 

Ensign, feb. 1991, 2, 4–5.
 15. I Conference Report, april 1963, 128.
 16. “The Blessings of Family Prayer,” 5.
 17. “Four Simple Things to Help Our 

Families and Our Nations,” Ensign, 
sep. 1996, 8.

 18. Teachings of Gordon B. Hinckley, 217.

 19. “The Blessings of Family Prayer,” 5.
 20. “Hold deg på den rette vei,” Ensign 

eller Liahona, mai 2004, 114.
 21. Teachings of Gordon B. Hinckley, 469.
 22. Teachings of Gordon B. Hinckley, 469.
 23. “Fear Not; Only Believe,” New Era, jan. 

2000, 6; fet skrift og kursiv fjernet.
 24. “Watch the Switches in Your Life,” 

Ensign, jan. 1973, 93.
 25. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, bind 2: 2000- 2004 (2005), 346.
 26. “Daughters of God,” Ensign, nov. 

1991, 100.
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K A P I T T E L  7

Åndens hvisken

“Jeg ber om at vi alltid må søke Herrens inspirasjon 
og Den hellige ånds veiledning for å velsigne oss 
med å holde vår innsats på et høyt åndelig plan.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

24. juni 1995 talte president Gordon B. Hinckley på et møte for 
nye misjonspresidenter og deres hustruer, og ga dem råd og veiled-
ning for deres neste tre år med tjeneste. Han fortalte om undervisning 
han fikk da president Harold B. Lee, som da var medlem av De tolv 
apostlers quorum, beskikket ham som stavspresident:

“Jeg husker bare én ting han sa: ‘Lytt etter Åndens hvisken midt 
på natten, og følg det du hører.’ Jeg vet ikke hvorfor åpenbaring 
noen ganger kommer om natten, men det gjør den. Den kommer om 
dagen også, så klart. Men lytt etter Åndens hvisken, åpenbaringens 
gave, som du er berettiget til.” 1

Med henvisning til sine erfaringer da han fulgte denne instruk-
sjonen, sa han: “Herren har talt lavmælt… Midt på natten har ideer 
kommet til meg som jeg tror har vært profetiske av natur.” 2 I juli 
1992 var han for eksempel i Hong Kong sammen med andre ledere 
i Kirken for å finne et sted å bygge et tempel. Da han gikk til sengs 
en kveld, var han urolig med hensyn til beslutningen han måtte ta. 
Så vekket Åndens hvisken ham tidlig neste morgen.

“Noe veldig interessant kom til meg,” skrev han i dagboken. “Jeg 
hørte ikke en stemme med mine naturlige ører. Men Åndens røst kom 
til mitt sinn. Den sa: ‘Hvorfor er du bekymret for dette? Du har en fan-
tastisk eiendom hvor misjonshjemmet og det lille møtehuset står… 
De er i selve hjertet av Kowloon, hvor det beste kollektivtransport- 
tilbudet finnes… Bygg en bygning på [flere] etasjer. Den kan romme 
en kirkesal og klasserom i de to første etasjene og et tempel i de to 
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eller tre øverste etasjene.” Etter å ha mottatt denne åpenbaringen, 
sa president Hinckley: “Jeg slappet av og la meg til å sove igjen.” 3

I dag står det i Kowloon, en tett befolket del av Hong Kong, en 
enslig bygning der det en gang sto et møtehus og et misjonshjem. 
Denne bygningen, som rommer et møtehus, et misjonshjem, et 
misjonskontor og et hellig tempel, er et vitnesbyrd om Åndens hvi-
sken til en Guds profet.

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Den hellige ånd er Talsmannen og den 
som vitner om all sannhet.

Den hellige ånd er det tredje medlemmet av Guddommen, Tals-
mannen Frelseren lovet som skulle lære hans tilhengere alle ting og 
minne dem om alt det han hadde sagt til dem (se Johannes 14:26).4

Den hellige ånd bærer vitnesbyrd i vårt hjerte om Faderen og 
Sønnen.5

[Mitt] vitnesbyrd [om Jesus Kristus] kommer ved Den hellige ånds 
kraft. Det er en gave, hellig og storartet, som gis ved åpenbaring fra 
det tredje medlem av Guddommen.6

Den hellige ånd er den som vitner om sannheten, som kan lære 
[oss] ting [vi] ikke kan lære hverandre. I disse store og utfordrende 
ordene fra Moroni loves kunnskap om Mormons boks sannhet “ved 
Den hellige ånds kraft”. Moroni erklærer så: “Og ved Den Hellige 
Ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting” (Moroni 10:4–5).

Jeg tror denne kraft, denne gaven, er tilgjengelig for oss i dag.7

2
Vi trenger Den hellige ånd til å veilede oss 

i vår tjeneste hjemme og i Kirken.

Det finnes ingen større velsignelse vi kan motta, enn Den hellige 
ånds gave – Den hellige ånds veiledning, beskyttelse og velsignelser 
– at vi formelig har Den hellige ånd som en ildsøyle foran oss til å 
lede oss på rettferdighetens og sannhetens stier. Denne veilednin-
gen fra det tredje medlem av Guddommen kan bli vår hvis vi lever 
verdig til det.8
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Vi trenger Den hellige ånd i våre mange administrative oppgaver. 
Vi trenger dem når vi underviser i evangeliet i våre klasser og til 
verden. Vi trenger den for å lede og undervise våre familier.

Når vi leder og underviser under påvirkning av denne Ånd, brin-
ger vi åndelighet inn i livet til dem som vi er ansvarlige for …

Søt er frukten av undervisning som foregår ved Den hellige ånds 
inspirasjon. Den gir næring til ånden og sjelen.

La meg gi noen spesielle råd til foreldre som står som familieo-
verhoder. Vi trenger Den hellige ånds veiledning i den ømtålige og 
enorme oppgaven det er å styrke åndeligheten i våre hjem.9

Lytt til Åndens tilskyndelser. Vær ydmyk. Du kan bli ledet til noen 
ved Herrens hånd på grunn av din ånd, din holdning, din medfø-
lelse, din ydmykhet.10

3
Åpenbaring kommer nesten alltid til oss gjennom 

en mild, lav røst – Åndens hvisken.

Fra tid til annen har jeg blitt intervjuet av representanter for medi-
ene. Nesten uten unntak har de spurt: “Hvordan kommer åpenbaring 
til Kirkens profet?”

Jeg svarer at den kommer nå slik den har kommet før. I forbin-
delse med dette har jeg fortalt disse representantene om det Elias 
opplevde etter at han hadde konkurrert med Ba’als prester:

“Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm 
som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stor-
men. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i 
jordskjelvet.

Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. 
Etter ilden kom lyden av en stille susen” (1 Kongebok 19:11- 12).

Slik foregår det. Det er en mild, lav røst. Den kommer som svar 
på bønn. Den kommer som Åndens hvisken. Den kan komme i 
nattens stillhet.

Har jeg noen tvil angående dette? Ikke i det hele tatt. Jeg har sett 
det gang på gang.11
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Slik har Guds ord nesten uten unntak vært når det har kommet til 
oss, ikke med basuner, ikke fra rådsforsamlinger av de lærde, men 
ved åpenbaringens stille hvisken. Når man hører dem som forgjeves 
søker etter visdom, og som høylytt erklærer sine patentløsninger 
[eller botemidler] mot verdens onder, får man lyst til å svare som 
Salmisten: “Hold opp, og kjenn at jeg er Gud …” (Salmene 46:11) 
og som Frelseren: “Den som har ører å høre med, han høre!” (Mat-
teus 11:15.)12

4
Det som er av Ånden, opplyser, oppbygger og løfter oss.

Hvordan kan vi kjenne det som er av Ånden? Hvordan vet vi at 
det er fra Gud? Ved dets frukter. Hvis det fører til vekst og utvikling, 
hvis det fører til tro og vitnesbyrd, hvis det fører til en bedre måte 
å utføre ting på, hvis det fører til gudfryktighet, da er det fra Gud. 
Hvis det trekker oss ned, bringer oss inn i mørke, forvirrer oss og 
gjør oss bekymret, hvis det fører til vantro, da er det fra djevelen.13

Du gjenkjenner Åndens tilskyndelser ved Åndens frukter – det 
som opplyser, det som oppbygger, det som er positivt og fint og 
oppløftende og som gir oss bedre tanker og bedre ord og bedre 
gjerninger, er av Guds ånd. Det som river ned, som fører oss inn på 
forbudte stier – det kommer fra den onde. Jeg tror det er akkurat 
så lettfattelig og enkelt.14

En religionsforsker sa en gang at Kirken er en fiende av intellektu-
alisme. Hvis han med intellektualisme mente den grenen av filosofien 
som forfekter “læren om at kunnskap er helt eller hovedsakelig avledet 
av den rene fornuft” og “at fornuften er det avgjørende prinsippet for 
virkeligheten”, er det riktig at vi er motstandere av at en så snever 
tolkning skal være anvendelig på religion. (Sitater fra Random House 
Dictionary of the English Language, s. 738.) En slik tolkning utelukker 
Den hellige ånds kraft til å tale til og gjennom [oss].

Selvfølgelig tror vi på sinnets utvikling, men intellektet er ikke 
den eneste kilden til kunnskap. Et løfte er gitt under inspirasjon fra 
Den allmektige, fremsatt i disse vakre ord: “Gud skal ved sin Hellige 
Ånd – ja, ved Den Hellige Ånds usigelige gave – gi dere kunnskap.” 
(L&p 121:26.)
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Humanister som kritiserer Herrens verk, de såkalte intellektua-
listene som snakker nedsettende om oss, uttaler seg bare i uvitenhet 
om åndelig tilkjennegivelse. De har ikke hørt Åndens røst. De har 
ikke hørt den fordi de ikke har søkt den og forberedt seg til å bli 
verdige til den. Ettersom de antar at kunnskap bare kommer ved 
resonnering og tankegang, benekter de det som kommer ved Den 
hellige ånds kraft.

Det som er av Gud, kan bare forstås ved Guds ånd. Denne ånd 
er reell. For dem som har erfart dens påvirkning, er kunnskap som 
oppnås på denne måten, like reell som den som oppnås gjennom 
våre fem sanser. Det vitner jeg om. Og jeg er sikker på at de fleste 
medlemmer av Kirken kan vitne om dette. Jeg oppfordrer hver enkelt 
av oss til å fortsette å utvikle et hjerte som er i harmoni med Ånden. 
Hvis vi vil gjøre det, vil vårt liv bli beriket. Vi vil føle slektskap med 
Gud vår evige Fader. Vi vil oppleve en sødme av glede som ikke 
kan fås på noen annen måte.

La oss ikke bli fanget av verdens sofisteri, som for det meste er 
negativt og som så ofte bærer sur frukt. La oss vandre med tro på 
fremtiden, snakke positivt og dyrke en holdning av trygghet. Hvis 
vi gjør det, vil vår styrke gi styrke til andre.15

“det som er av gud, kan bare forstås ved guds ånd. denne ånden er reell.”



k a P I t t e l  7

119

Jeg ber om at vi alltid må søke Herrens inspirasjon og Den hellige 
ånds veiledning for å velsigne oss med å holde vår innsats på et høyt 
åndelig plan. Slike bønner vil ikke forbli ubesvart.16

5
Den hellige ånd vil være vår konstante ledsager 

når vi lever for denne velsignelsen.

Det er Herren som har sagt at hvis vi holder budene, vil Den hel-
lige ånd “stadig være [vår] ledsager” (L&p 121:46) for å oppmuntre 
oss, for å undervise oss, lede oss, trøste oss og oppholde oss. For å 
få denne veiledning, må vi be om den, leve for den og være lojale 
mot Herren.17

“Hvordan kan du ha Herrens ånd med deg hele tiden?” Du lever 
verdig til det. Du lever verdig til Herrens ånd. Det er det du gjør. Da 
vil du ha den… Bare lev rett. Hold deg unna tarvelighet. Hold deg 
unna pornografi. Hold deg unna det som trekker deg ned. Bøkene 
du leser, bladene du leser, videoene du ser på, TV-programmene 
du ser på, forestillingene du går på, alt sammen har innflytelse 
på deg og vil trekke deg ned hvis du utsetter deg for den slags 
pirrende ting som har til hensikt å gjøre deg fattig og en annen 
rik. Hold deg unna dem.18

Hver søndag går du til fornyelse av ditt løfte og din pakt om å 
påta deg vår Herre Jesu Kristi navn. Har du tenkt på hvor viktig det 
er, hva det betyr å påta deg vår Herre Jesu Kristi navn med et løfte 
om å holde hans bud? Og han gir deg et løfte om at han vil la sin 
Ånd være med deg. Det er virkelig storartet.19

Det er en fantastisk velsignelse å ha betjenende innflytelse fra et 
medlem av Guddommen, etter å ha mottatt denne gaven ved hånds-
påleggelse av dem som handlet med guddommelig myndighet. Hvis 
vi fortsetter å vandre i dyd, kan vi nyte godt av oppfyllelsen av løftet 
Herren ga da han sa: “Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager 
og ditt septer, et rettferdighetens og sannhetens uforanderlige septer, 
og ditt herredømme skal være et evigvarende herredømme, og uten 
at det skal utøves noen tvang, skal det strømme til deg evinnelig og 
alltid.” (L&p 121:46.)20
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor trenger vi Den hellige ånd? (Se del 1 og 2.) Når har du 

følt Den hellige ånd undervise og veilede deg? Hva har du lært 
av disse erfaringene?

• Hva kan vi lære av president Hinckleys forklaring om hvordan 
åpenbaring kommer til profeten? (Se del 3.) Hvorfor er det viktig 
å vite at Den hellige ånd vanligvis kommuniserer med en “mild, 
lav røst”? Hva har du lært av egen erfaring om å oppfatte kom-
munikasjon fra Den hellige ånd?

• Gjennomgå “Åndens frukter” som president Hinckley gir et sam-
mendrag av i kapittel 4. Hvordan kan disse læresetningene hjelpe 
oss å oppfatte Åndens innflytelse? Hva er farene ved å tro at “intel-
lektet er… den eneste kilden til kunnskap”? Hvilke erfaringer har 
du hatt med å få åndelig kunnskap?

• Hva føler du når du tenker på president Hinckleys læresetninger 
i del 5 om Den hellige ånd? På hvilke måter har du blitt velsignet 
ved Den hellige ånd?

Aktuelle skriftsteder
1 Korinterbrev 2:9–14; 1 Nephi 10:17; 2 Nephi 31:17–18; Mosiah 

3:19; Moroni 8:25–26; L&p 11:12–14

Hjelp til undervisningen
“Når vi elsker dem vi underviser, ber vi for hver av dem. Vi gjør 

alt vi kan for å kjenne deres interesser, hva de oppnår, hva de har 
behov for og hva de er opptatt av. Vi skreddersyr vår undervisning 
for å dekke deres behov, selv om det krever mer tid og krefter. Vi 
legger merke til om de ikke er tilstede og anerkjenner dem når de 
er der. Vi tilbyr hjelp når det er behov for det” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 32).

Noter
 1. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 556.
 2. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, bind 1: 1995- 1999 (2005), 441.
 3. I Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), 481.

 4. “The Father, Son, and Holy Ghost,” 
Ensign, nov. 1986, 51.

 5. “Latter- day Counsel: Excerpts from 
Recent Addresses of President Gor-
don B. Hinckley,” Ensign, juli 1999, 72.

 6. “The Father, Son, and Holy Ghost,” 51.
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 7. “The Father, Son, and Holy Ghost,” 51.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley, 259.
 9. “Feed the Spirit, Nourish the Soul,” 

Ensign, okt. 1998, 2, 4–5.
 10. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, bind 1, 440.
 11. “The Quorum of the First Presidency,” 

Ensign, des. 2005, 49.
 12. I Conference Report, april 1964, 38- 39.
 13. “Inspirational Thoughts,” Ensign, juli 

1998, 5.

 14. Teachings of Gordon B. Hinckley, 261.
 15. “The Continuing Pursuit of Truth,” 
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“Helt grunnleggende for vår tro er vårt vitnesbyrd om Jesus kristus som guds 
sønn… Han er hovedhjørnestenen i den kirken som bærer hans navn.”
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Vi ser hen til Kristus

“Vi tror på Kristus. Vi underviser om Kristus. Vi ser hen 
til Kristus. Han er vår Forløser, vår Herre og vår Frelser.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

På generalkonferansen i april 1975 fortalte eldste Gordon B. 
Hinckley, som da var medlem av De tolv apostlers quorum, følgende:

“Vi hadde nylig et åpent hus i [Mesa] Arizona tempel. Etter en 
totalrenovering av den bygningen, fikk nesten en kvart million 
mennesker se det vakre interiøret. På den første dagen av åpnin-
gen var ledere fra andre religioner invitert som spesielle gjester, og 
hundrevis kom. Det var mitt privilegium å tale til dem og svare på 
deres spørsmål etter at de hadde fått omvisning. Jeg fortalte dem at 
vi med glede ville besvare ethvert spørsmål de måtte ha. Mange ble 
stilt. Blant dem var ett fra en prest i en protestantisk kirke.

Han sa: ‘Jeg har vært overalt i denne bygningen, dette templet 
som på utsiden bærer Jesu Kristi navn, men jeg har ikke noe sted 
sett noe kors, symbolet på kristendommen. Jeg har lagt merke til 
deres møtehus andre steder, og heller ikke der finnes det noe kors. 
Hvordan kan det ha seg når dere hevder å tro på Jesus Kristus?’

Jeg svarte: ‘Jeg ønsker ikke å støte noen av mine kristne brødre 
som bruker korset på tårnene til sine katedraler og på altrene i 
sine kirkebygg, som bærer det på sin drakt og trykker det på sine 
bøker og annen litteratur. Men for oss er korset symbolet på den 
døende Kristus, mens vårt budskap er en høytidelig erklæring om 
den levende Kristus.’

Han spurte så: ‘Hvis dere ikke bruker korset, hva er da deres 
religions symbol?’

Jeg svarte at vårt folks livsførsel må bli det eneste meningsfylte 
uttrykk for vår tro og derfor faktisk symbolet på vår gudsdyrkelse …
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Intet merke, intet kunstverk, ingen symbolsk form kan til fulle 
uttrykke herligheten og underet ved den levende Kristus. Han for-
talte oss hva symbolet skulle være da han sa: ‘Dersom dere elsker 
meg, da holder dere mine bud.’ ( Johannes 14:15.)

Som hans disipler kan vi ikke gjøre noe nedrig eller tarvelig eller 
uvennlig uten å skade hans bilde. Heller ikke kan vi gjøre en god 
og vennlig og generøs gjerning uten å forherlige symbolet på ham 
hvis navn vi har påtatt oss.

Derfor må vår livsførsel bli et meningsfullt uttrykk, et symbol på 
den erklæring vi gir i vårt vitnesbyrd om den levende Kristus, den 
levende Guds evige Sønn.

Så enkelt er det, mine brødre og søstre, og så dyptgripende, og 
vi skulle aldri glemme det.” 1

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Jesus Kristus er den levende Sønn av den levende Gud.

Helt grunnleggende for vår tro er vårt vitnesbyrd om Jesus Kris-
tus som Guds Sønn… Han er hovedhjørnestenen i den kirken som 
bærer hans navn.2

Vi tror på Kristus. Vi underviser om Kristus. Vi ser hen til Kristus. 
Han er vår Forløser, vår Herre og vår Frelser.3

Hans jordiske virke

Han som var Guds Sønn, den enbårne Sønn, forlot sin Faders 
celestiale kongebolig for å komme til jorden. Da han ble født, sang 
engler, og vismenn kom for å gi gaver. Han vokste som andre gutter i 
Nasaret i Galilea. Der “gikk [han] frem i visdom og alder og i velvilje 
hos Gud og mennesker” (Lukas 2:52).

Sammen med Maria og Josef besøkte han Jerusalem da han var 
12. På hjemveien oppdaget de at han var borte. De dro tilbake til 
Jerusalem og fant ham i templet, der han samtalte med lærde menn. 
Da Maria irettesatte ham for at han ikke var sammen med dem, svarte 
han: “Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus?” (Lukas 2:49). 
Hans ord var et forvarsel om hans fremtidige virke.
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Dette virke begynte da han ble døpt i elven Jordan av sin fetter 
Johannes. Da han kom opp av vannet, steg Den hellige ånd ned som 
en due over ham, og man hørte hans Faders røst si: “Dette er min 
Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag” (Matteus 3:17). Denne 
erklæringen ble bekreftelsen på hans guddommelighet.

Han fastet i 40 dager og ble fristet av djevelen, som søkte å frata 
ham oppgaven Gud hadde gitt ham. På motstanderens innbydelse 
svarte han: “Du skal ikke friste Herren din Gud” (Matteus 4:7), og 
erklærte på nytt ved det at han var Guds Sønn.

Han vandret på Palestinas støvete veier. Han hadde ikke noe 
hjem han kunne kalle sitt eget, ikke noe sted å hvile sitt hode. Hans 
budskap var fredens evangelium. Hans læresetninger fortalte om 
storsinn og kjærlighet. “Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, 
så la ham også få kappen” (Matteus 5:40).

Han underviste ved lignelser. Han utførte mirakler som ingen 
andre har utført hverken før eller siden. Han helbredet folk som 
hadde vært syke lenge. Han fikk blinde til å se, døve til å høre, 
vanføre til å gå. Han oppreiste døde, og de levde igjen og kunne 
prise ham. Sannelig, ingen hadde gjort noe slikt før.

Noen få fulgte ham, men de fleste hatet ham. Han omtalte de 
skriftlærde og fariseerne som hyklere og kalkede graver. De la opp 
råd mot ham. Han drev pengevekslerne ut av Herrens hus. De sluttet 
seg utvilsomt til dem som planla å gjøre ende på ham. Men han lot 
seg ikke skremme. Han “gikk omkring og gjorde vel” (Apostlenes 
gjerninger 10:38).

Var ikke alt dette nok til å gjøre minnet om ham udødelig? Var 
det ikke nok til å plassere hans navn blant, og til og med over, de 
store menn som har vandret på jorden, og som har blitt husket for 
det de sa eller gjorde? Han ville sannelig ha blitt regnet blant alle 
tiders store profeter.

Men alt dette var ikke nok for Den allmektiges Sønn. Det var 
bare innledningen til større ting som skulle skje. Det skjedde på en 
eiendommelig og forferdelig måte.4
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arrestasjon, korsfestelse og død

Han ble forrådt, arrestert, dømt til døden, til å dø under fryk-
telige lidelser på korset. Hans levende legeme ble naglet til et 
trekors. I usigelig smerte ebbet hans liv langsomt ut. Mens han 
ennå pustet, ropte han ut: “Far, forlat dem, for de vet ikke hva de 
gjør” (Lukas 23:34).

Jorden skalv da han utåndet. Høvedsmannen som hadde sett det 
hele, sa høytidelig: “I sannhet, dette var Guds Sønn” (Matteus 27:54).

De som elsket ham, tok hans legeme ned fra korset. De kledde 
det og la det i en ny grav …

Hans venner må ha grått. Apostlene som han elsket og som han 
hadde kalt til vitner om at han var Guds Sønn, gråt. Kvinnene som 
elsket ham, gråt. Ingen hadde forstått det han sa om å oppstå på den 
tredje dag. Hvordan kunne de forstå det? Dette hadde aldri skjedd 
før. Det var fullstendig ukjent. Det var utrolig, selv for dem.

De må ha følt en fryktelig motløshet, håpløshet og kval ved tanken 
på at døden hadde tatt deres Herre fra dem.5

Oppstandelsen

Men det var ikke slutten. Om morgenen den tredje dag gikk 
Maria Magdalena og den andre Maria tilbake til graven. Til deres 
store forundring var stenen trillet bort og graven var åpen. De kik-
ket inn i den. To personer i hvitt satt ved hver ende av gravstedet. 
En engel viste seg for dem og sa: “Hvorfor søker dere den levende 
blant de døde?

Han er ikke her, han er oppstått! Kom i hu hvordan han talte til 
dere mens han ennå var i Galilea,

da han sa: Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers 
hender, bli korsfestet og oppstå på den tredje dag” (Lukas 24:5–7).

Disse enkle ordene – “Han er ikke her, han er oppstått” – har blitt 
de mest gjennomgripende ord i all litteratur. Det er erklæringen fra 
den tomme graven. Det er oppfyllelsen av alt han hadde sagt om 
å oppstå igjen. Det er det triumferende svaret på spørsmålet som 
alle menn, kvinner og barn som noen gang har blitt født på jorden, 
står overfor.
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Den oppstandne Herren snakket til Maria, og hun svarte. Han var 
ikke et gjenferd. Dette var ingen innbilning. Han var virkelig, like 
virkelig som han hadde vært i jordelivet. Han lot henne ikke røre 
ved seg. Han hadde ennå ikke faret opp til sin Fader i himmelen. 
Det skulle han snart gjøre. For en gjenforening det må ha vært, å 
bli omfavnet av Faderen som elsket ham og som også må ha grått 
for ham mens han led.

Han skulle vise seg for to menn på veien til Emmaus. Han skulle 
snakke med dem og spise sammen med dem. Han skulle møte sine 
apostler bak låste dører og undervise dem. Tomas var ikke der den 
første gangen. Den andre gangen ba Herren ham kjenne på hendene 
og siden hans. I største forundring utbrøt han: “Min Herre og min 
Gud” ( Johannes 20:28). Ved en [annen] anledning talte han til 500 …

Og det finnes enda et vitnesbyrd. Mormons bok, denne ledsageren 
til Bibelen, vitner om at han viste seg, ikke bare for folk i den gamle 
verden, men også for folk i den nye. For hadde han ikke en gang 
sagt: “Jeg har andre får som ikke er av denne hjord. Også dem må 
jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og 
én hyrde”? ( Johannes 10:16).

“Hans budskap var fredens evangelium. Hans 
læresetninger fortalte om storsinn og kjærlighet.”
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For folk på denne halvkule viste han seg etter oppstandelsen. 
Da han kom ned gjennom himmelens skyer, hørtes igjen Gud, den 
evige Faders røst, og den høytidelige erklæring: “Se, min elskede 
Sønn, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mitt navn, 
hør ham” (3 Nephi 11:7) …

Og hvis alt dette ikke skulle være nok, har vi vitnesbyrdet, fast, 
sikkert og utvetydig, fra den store profet i denne evangelieutdeling, 
Joseph Smith. Som ung gutt gikk han ut i skogen og ba om lys og 
forståelse. To personer viste seg for ham, hvis glans og herlighet 
overgår enhver beskrivelse, og sto over ham i luften. En av dem talte 
til ham, kalte ham ved navn og sa, idet han pekte på den andre: 
Dette er min elskede Sønn. Hør ham! ” [ Joseph Smith – Historie 1:17].

Den samme Joseph sa ved en senere anledning: “Vi så Sønnens 
herlighet ved Faderens høyre hånd og mottok av hans fylde…

Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette 
vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle: At han lever!” 
(L&p 76:20, 22).6

Til alle som tviler, gjentar jeg ordene som ble uttalt til Tomas 
da han kjente på sårene i Herrens hender: “Vær ikke vantro, men 
troende” [ Johannes 20:27]. Tro på Jesus Kristus, Guds Sønn, den 
største person i tid og evighet. Tro at hans uforlignelige liv strekker 
seg tilbake til før verden ble dannet. Tro at han var Skaperen av den 
jord som vi bor på. Tro at han var Det gamle testamentes Jehova, 
at han var Det nye testamentes Messias, at han døde og oppsto, at 
han besøkte de vestlige kontinenter og underviste folket her, at han 
innledet denne siste evangelieutdeling, og at han lever, den levende 
Guds levende Sønn, vår Frelser og Forløser.7

2
Hver enkelt av oss kan vite at Jesus Kristus er Guds 
Sønn og verdens Forløser, som oppsto fra graven.

Det foregår en… kamp om menneskenes tro, men linjene er ikke 
alltid… klart trukket, for selv blant kristendommens styrker finnes 
det dem som ønsker å ødelegge Kristi guddommelighet, i hvis navn 
de uttaler seg. Man kunne sett bort fra dem om de ikke var så for-
førende, om deres innflytelse ikke var så vidtrekkende, om deres 
resonnement ikke var så underfundig…
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Store skarer vil samles på tusen åser for å se påskemorgen gry 
og få en påminnelse om historien om Kristus, hvis oppstandelse 
de vil markere. På språk som er både vakkert og håpefullt, vil for-
kynnere fra mange trosretninger fortelle historien om den tomme 
graven. Til dem – og til dere – stiller jeg dette spørsmålet: “Tror 
dere virkelig på det?”

Tror dere virkelig at Jesus var Guds Sønn, i bokstavelig forstand 
Faderens avkom?

Tror dere at Gud, den evige Faders røst, ble hørt over elven Jor-
dan, da han erklærte: “Dette er min Sønn, den elskede! I ham har 
jeg velbehag”? (Matteus 3:17.)

Tror dere at den samme Jesus var den som utførte mirakler, hel-
bredet syke, styrket de skrøpelige og ga de døde liv?

Tror dere at han etter sin død på Golgata og sin begravelse i Josefs 
grav, kom frem i live den tredje dagen?

Tror dere virkelig at han fremdeles lever – virkelig, livskraftig og 
personlig – og at han vil komme igjen slik englene lovet ved hans 
himmelfart?

Tror dere virkelig disse tingene? Hvis dere gjør det, tilhører dere 
en krympende gruppe av de bokstavtro som filosofer i stadig større 
grad flirer av, som stadig oftere blir latterliggjort av enkelte lærere, og 
som i stadig større grad blir betraktet som “utenfor” av en voksende 
klikk av religionsledere og innflytelsesrike teologer…

I disse intellektuelles øyne er dette myter – Jesu fødsel som Guds 
Sønn, som englene sang om ved Betlehems stad, som utførte mirak-
ler, som helbredet syke og oppreiste døde, den Kristus som oppsto 
fra graven, som fór opp til himmelen, og som har lovet å komme 
tilbake.

Disse teologene i vår tid avkler ham hans guddommelighet, og 
lurer på hvorfor menneskene ikke tilber ham.

Disse finurlige religionsforskerne har fratatt Jesus guddomme-
lighetens kappe og står bare igjen med en mann. De har forsøkt å 
tilpasse ham til sin egen snevre tenkning. De har frarøvet ham hans 
egenskap som Guds Sønn og fratatt verden dens rettmessige konge …
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Jeg bærer mitt høytidelige vitnesbyrd om at Gud ikke er død, 
unntatt når man ser ham med en livløs tolkning …

Det trengs noe mer enn en rimelig overbevisning. Det er nød-
vendig å forstå hans unike og uforlignelige stilling som den gud-
dommelige Forløser, og å føle entusiasme for ham og hans budskap 
som Guds Sønn.

Denne forståelsen og denne entusiasmen er tilgjengelig for alle 
som vil betale prisen. De er ikke uforenlige med høyere utdannelse, 
men de vil ikke komme bare ved å lese filosofi. Nei, de kommer 
gjennom en enklere prosess. Det som er av Gud, kan bare forstås ved 
Guds ånd. (1 Korinterbrev 2:11.) Dette erklærer det åpenbarte ord.

Forståelse og entusiasme for Herren oppnås ved å følge enkle 
regler… Jeg vil foreslå tre grunnleggende prinsipper, som er gjentatt 

den oppstandne Frelser gikk sammen med to menn på veien til emmaus.
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til de nesten har blitt forslitt, men likevel er helt avgjørende å anvende, 
og gir gode resultater …

Det første er å lese – å lese Herrens ord… Les for eksempel Johan-
nesevangeliet fra begynnelse til slutt. La Herren selv tale til deg, og 
hans ord vil komme med en fredelig overbevisning som vil gjøre 
kritikernes ord meningsløse. Les også den nye verdens testamente, 
Mormons bok, frembragt som et vitne om “at Jesus er Kristus, den 
evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner”. (Tittelsiden til 
Mormons bok.)

Det neste er å utføre tjeneste – å bidra til Herrens verk… Kristi 
sak trenger ikke din tvil. Den trenger din styrke og din tid og dine 
talenter, og når du utøver disse i tjeneste, vil din tro vokse, og din 
tvil vil avta …

Det tredje er å be. Snakk med din evige Fader i hans elskede 
Sønns navn. “Se,” sier han, “jeg står for døren og banker. Om noen 
hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde 
nattverd med ham, og han med meg.” ( Johannes åpenbaring 3:20.)

Dette er hans oppfordring, og løftet er sikkert. Det er lite sann-
synlig at du vil høre stemmer fra himmelen, men det vil komme en 
himmelsendt visshet, fredelig og sikker …

Gjennom all den forvirring som filosofi, såkalt høyere kritikk 
og negativ teologi skaper, vil det skinne gjennom et vitnesbyrd fra 
Den hellige ånd om at Jesus i sannhet er Guds Sønn, født i kjødet, 
verdens Forløser som sto opp fra graven, Herren som skal komme 
for å regjere som kongenes Konge. Dette kan du selv få vite. Det er 
din plikt å finne det ut.8

3
Vi må stadig spørre oss selv: “Hva skal vi 

gjøre med Jesus, som kalles Messias?”

Jeg stiller på nytt spørsmålet som ble stilt av Pilatus for to tusen 
år siden: “Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?” 
(Matteus 27:22.) Vi trenger virkelig stadig å spørre oss selv: Hva 
skal vi gjøre med Jesus, som kalles Messias? Hva skal vi gjøre med 
hans læresetninger, og hvordan kan vi gjøre dem til en uadskillelig 
del av vårt liv? …
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“Se der Guds lam, som bærer verdens synd!” ( Johannes 1:29.) 
Hvor fattige vi ville være uten innflytelsen av hans læresetninger og 
hans makeløse eksempel. Lærdommene om å vende det andre kinnet 
til, om å gå en ekstra mil, om den fortapte sønns hjemkomst og en 
rekke andre uforlignelige læresetninger, har bestått tidens tann og 
blitt en katalysator for å bringe godhet og barmhjertighet ut av mye 
av menneskenes umenneskelighet mot mennesker.

Brutaliteten råder der Kristus forvises. Godhet og overbærenhet 
råder der Kristus anerkjennes og hans lære blir fulgt.

Hva skal vi så gjøre med Jesus, som kalles Messias? “Han har sagt 
deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten 
at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med 
din Gud?” (Mika 6:8.)

“Derfor sier jeg dere at dere skulle tilgi hverandre, for den som 
ikke tilgir sin bror hans overtredelser, står fordømt for Herren, for 
på ham hviler en større synd.” (L&p 64:9.) …

Hva skal vi så gjøre med Jesus, som kalles Messias? “For jeg 
var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å 
drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og 
dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, 
og dere kom til meg.” (Matteus 25:35- 36)…

Hva skal vi gjøre med Jesus, som kalles Messias?

Lære av ham. Granske Skriftene fordi det er de som vitner om ham. 
Tenke på det mirakel som hans liv og misjon er. Prøve litt hardere 
å følge hans eksempel og etterleve hans læresetninger.9

4
Vi ser hen til Jesus Kristus som vår frelses klippe, 

vår styrke, vår trøst og vår tros midtpunkt.

Vi vet ikke hva som ligger foran oss. Vi vet ikke hva de kommende 
dager vil bringe. Vi lever i en verden med usikkerhet. Noen vil utrette 
noe stort. Andre vil bli skuffet. Noen vil oppleve mye fryd og glede, 
god helse og et godt liv. Andre igjen, kanskje sykdom og dyp sorg. 
Vi vet ikke. Men én ting vet vi. I likhet med polarstjernen på himme-
len, uansett hva fremtiden bringer, står verdens Forløser der, Guds 
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Sønn, støtt og sikkert som et ankerfeste for vårt udødelige liv. Han 
er vår frelses klippe, vår styrke, vår trøst, selve fokuset for vår tro.

Vi ser hen til ham i solskinn og mørke, og han er der for å opp-
muntre oss og smile til oss.10

Han lever, min Forløser kjær,
han er Guds egen Sønn, min bror,
som seiret over sorg og død,
min konge, leder, Herre stor.

Min troens klippe lever enn,
det store håp for folk på jord,
et fyrtårn for en bedre vei,
gir lys til alle ved sitt ord.

Å, gi meg nå din gode Ånd,
den fred som kommer kun fra deg,
den tro jeg trenger for å gå
til deg på evighetens vei.11

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Gjennomgå president Hinckleys vitnesbyrd i del 1, og ta deg tid 

til å tenke over ditt eget vitnesbyrd om Jesus Kristus. Hvorfor 
er du takknemlig for Frelserens tjenestegjerning og forsoning? 
Hvilke beretninger og læresetninger fra Frelserens liv har spesiell 
betydning for deg?

• Tenk over hvert av spørsmålene i del 2. Hvordan påvirker svarene 
din hverdag? I samme del kan du gjennomgå president Hinckleys 
tre “enkle regler” for å kunne forstå “det som er av Gud”. Hvordan 
har disse prinsippene hjulpet deg å få større åndelig forståelse?

• President Hinckley spurte gjentatte ganger: “Hva skal vi gjøre 
med Jesus, som kalles Messias?” (del 3). Hva kan vi lære av sva-
rene hans? Tenk over hvordan du vil svare på dette spørsmålet. 
Hvordan ville livet ditt ha vært annerledes om du ikke kjente til 
Frelserens læresetninger og eksempel?

• President Hinckley understreket at Jesus Kristus er vårt anker i 
en verden full av usikkerhet (se del 4). Når har du følt Frelserens 
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styrke og trøst i en vanskelig situasjon? Tenk på hver linje av 
president Hinckleys salme i del 4. På hvilke måter er Kristus “det 
store håp”? Hvordan er han vårt “fyrtårn for en bedre vei”?

Aktuelle skriftsteder
Lukas 24:36–39; Johannes 1:1–14; Apostlenes gjerninger 4:10–12; 

2 Nephi 2:8; 25:26; Alma 5:48; L&p 110:3–4

Studiehjelpemidler
“Planlegg studieaktiviteter som vil bygge opp din tro på Frelse-

ren” (Forkynn mitt evangelium [2004], 22). Mens du studerer, kan 
du for eksempel tenke over spørsmål som de følgende: Hvordan 
kan disse læresetningene hjelpe meg å øke min forståelse av Jesu 
Kristi forsoning? Hvordan kan disse læresetningene hjelpe meg å 
bli mer lik Frelseren?

Noter
 1. “The Symbol of Christ,” Ensign, mai 

1975, 92, 94.
 2. “Fire hjørnestener i vår tro,” Liahona, 

feb. 2004, 2.
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 280.
 4. “He Is Not Here, but Is Risen,” Ensign, 

mai 1999, 71.
 5. “He Is Not Here, but Is Risen,” 71.
 6. “He Is Not Here, but Is Risen,” 71–72.

 7. “Be Not Faithless,” Ensign, april 1989, 2.
 8. I Conference Report, april 1966, 85- 87.
 9. “What Shall I Do Then with Jesus 

Which Is Called Christ?” Ensign, des. 
1983, 3- 5.

 10. “Vi ser hen til Kristus,” Liahona, juli 
2002, 101.

 11. “Han lever, min Forløser kjær,” Salmer, 
nr. 67; tekst: Gordon B. Hinckley.
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Den dyrebare gaven 
et vitnesbyrd er

“Vi snakker forskjellige språk. Vi lever i 
forskjellige omstendigheter. Men i hjertet av hver 

enkelt av oss banker et felles vitnesbyrd.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

“Den tidligste erindring jeg har om åndelige følelser,” sa president 
Gordon B. Hinckley, “er fra jeg var omkring fem år, en meget liten 
gutt. Jeg gråt fordi jeg hadde øreverk… Mor laget i stand en pose 
med salt og satte den på ovnen for å varme den. Far la hendene 
sine varsomt på hodet mitt og ga meg en velsignelse mot smerten 
og sykdommen i kraft av Det hellige prestedømme og i Jesu Kristi 
navn. Så tok han meg ømt i armene sine og la posen med varmt salt 
ved øret mitt. Smerten avtok og forsvant. Jeg falt i søvn i min fars 
trygge armer. Idet jeg sovnet, strømmet ordene i hans velsignelse 
gjennom mitt sinn. Det er den tidligste erindringen jeg har om utø-
velse av prestedømsmyndighet i Herrens navn.

Senere i min ungdom sov min bror og jeg i et uoppvarmet sove-
rom om vinteren… Før vi la oss i en varm seng, knelte vi ned for å 
holde bønn. Vi ga uttrykk for enkel takknemlighet… Jeg husker jeg 
skyndte meg opp i sengen etter å ha sagt amen, trakk teppet opp 
under haken og tenkte på hva jeg nylig hadde gjort da jeg snakket 
til min himmelske Fader i hans Sønns navn. Jeg hadde ikke så mye 
kunnskap om evangeliet. Men det lå en slags varig fred og trygghet 
i å kommunisere med himmelen gjennom den Herre Jesus …

Dette vitnesbyrdet vokste i mitt hjerte som misjonær når jeg leste i 
Det nye testamente og Mormons bok, som bar ytterligere vitnesbyrd 
om ham. Denne kunnskapen ble mitt livsfundament, og det hvilte på 
barndommens besvarte bønner. Siden da har min tro stadig vokst. 
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som siste- dagers- hellige er vi forenet i vårt vitnesbyrd om Jesus kristus.
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Jeg har blitt hans apostel, utpekt til å gjøre hans vilje og forkynne 
hans ord. Jeg har blitt hans vitne til verden.” 1

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Vitnesbyrd er Kirkens store styrke 
og kilden til tro og aktivitet.

Vi har blitt som en stor familie som er spredt ut over denne store 
verden. Vi snakker forskjellige språk. Vi lever under forskjellige 
omstendigheter. Men i hjertet av hver enkelt av oss banker et felles 
vitnesbyrd: Dere og jeg vet at Gud lever og står ved roret for dette sitt 
hellige verk. Vi vet at Jesus er vår Forløser, som står som overhode 
for denne kirken som bærer hans navn. Vi vet at Joseph Smith var 
en profet, og er en profet som står i spissen for denne evangelieut-
deling i tidenes fylde. Vi vet at prestedømmet ble gjengitt til ham, 
og at det har kommet ned til oss i dag i en ubrutt linje. Vi vet at 
Mormons bok er et sant vitnesbyrd om at vår Herre Jesus Kristus 
lever og er guddommelig.2

Dette som vi kaller vitnesbyrd, er Kirkens store styrke. Det er 
kilden til tro og aktivitet… Det er… like reelt og mektig som noen 
kraft på jorden. Herren beskrev det da han talte til Nikodemus og 
sa: “Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke 
hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver 
den som er født av Ånden” ( Johannes 3:8). Det som vi kaller et 
vitnesbyrd, er vanskelig å definere, men dets frukter er lette å se. 
Det er Den hellige ånd som vitner gjennom oss.3

2
Vitnesbyrd er en fredelig, oppmuntrende 

stemme som holder oss oppe når vi vandrer 
i tro, og som får oss til å handle.

Et personlig vitnesbyrd er den faktor som forandrer folks leve-
måte når de kommer inn i denne kirken. Dette er elementet som 
motiverer medlemmene til å forsake alt i Herrens tjeneste. Dette er 
den stillferdige, oppmuntrende røst som uten stans oppholder dem 
som vandrer i tro, helt til deres livs siste dager.
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Det er noe gåtefullt og enestående, en gave fra Gud til mennesket. 
Det har forrang fremfor rikdom eller fattigdom, når man blir kalt til 
tjeneste. Dette vitnesbyrdet som vårt folk bærer i sitt hjerte, moti-
verer og driver dem til å utføre sin plikt. Unge og gamle har det. 
Seminar- eleven har det, og det samme har misjonæren, biskopen og 
stavspresidenten, misjonspresidenten, søstrene i Hjelpeforeningen og 
hver eneste generalautoritet. Det høres fra dem som ikke har noe 
annet embede enn medlemskapet. Det ligger i grunnvollen til dette 
verk. Det er det som driver Herrens verk fremover over hele verden. 
Det tilskynder til handling. Det krever at vi gjør det vi blir bedt om 
å gjøre. Det fører med seg en forsikring om at livet har en hensikt, 
at enkelte ting er av langt større betydning enn andre, at vi befinner 
oss på en evig reise, at vi er ansvarlige overfor Gud …

Det er dette elementet, til å begynne med svakt og famlende, som 
får hver enkelt undersøker til å gå frem til omvendelse. Det bringer 
alle konvertitter trygt fremover til en sikker tro …

Overalt hvor denne kirken er organisert, føles denne kraft. Vi 
står på våre føtter og sier at vi vet… Det enkle faktum er at vi vet at 
Gud lever, at Jesus er Kristus, og at dette er deres sak og deres rike. 
Ordene er enkle, uttrykket kommer fra hjertet. Det er i virksomhet 
overalt hvor Kirken er organisert, overalt hvor det finnes misjonæ-
rer som forkynner evangeliet, overalt hvor det er medlemmer som 
forteller andre om sin tro.

Det er noe som ikke kan motbevises. Motstandere kan sitere 
skriftsteder og diskutere læresetninger i det uendelige. De kan være 
dyktige og overbevisende. Men når man sier: “Jeg vet,” kan de ikke 
argumentere videre. De godtar kanskje ikke det vi sier, men hvem 
kan motbevise eller fornekte den stille røst fra vår indre sjel som 
taler med personlig overbevisning? 4

“lys inn i vårt liv”

[David Castañeda], hans hustru Tomasa og deres barn bodde på 
en tørr og nedslitt liten ranch nær Torreón [i Mexico]. De hadde 
30 høner, 2 griser og en mager hest. Hønene la noen egg som de 
kunne spise, og som gjorde det mulig å tjene en peso nå og da. 
De var fattige. Så kom misjonærene til dem. Søster Casteñada sa: 
“Eldstene tok skylappene bort fra øynene våre og brakte lys inn i 
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vårt liv. Vi visste ingenting om Jesus Kristus. Vi visste ikke noe om 
Gud før de kom.”

Hun hadde to års skolegang, hennes mann ingenting. Eldstene 
underviste dem, og til slutt ble de døpt… Gradvis bygde de opp en 
fremgangsrik forretning der faren og hans fem sønner arbeidet. Med 
enkel tro betalte de tiende. De satte sin lit til Herren. De etterlevde 
evangeliet. De tjenestegjorde når som helst de ble kalt til det. Fire av 
sønnene og tre av døtrene reiste på misjon… De har blitt spottet av 
folk som kritiserer dem. Deres svar er et vitnesbyrd om Herrens kraft.

Ca. 200 av deres familie og venner har sluttet seg til Kirken på 
grunn av deres innflytelse. Over 30 sønner og døtre av familie og ven-
ner har vært på misjon. De ga Kirken tomten der møtehuset nå står.

Barna, som nå er voksne, og foreldrene reiser etter tur til Mexico 
City hver måned for å arbeide i templet der. De står som et levende 
vitnesbyrd om den store kraft dette Herrens verk har til å oppløfte 
og forandre mennesker. De er eksempler på de mange tusener over 
hele verden som opplever mormonismens mirakel som et vitnesbyrd 
om det guddommelige verk som de får del i.5

“det er jo sant, er det ikke? Hvilken rolle spiller da alt annet?”

Jeg møtte en offiser i Sjøforsvaret i et land langt borte, en frem-
ragende ung mann som hadde blitt sendt til De forente stater for 
videreopplæring. Noen av hans kolleger i Sjøforsvaret som hadde 
en oppførsel som tiltalte ham, lot ham – på hans egen anmodning 
– få del i sin trosoppfatning. Han var ikke selv kristen, men han var 
interessert. De fortalte ham om verdens Frelser, om Jesus Kristus 
som ble født i Betlehem, og som ga sitt liv for hele menneskeheten. 
De fortalte ham at Gud, den evige Fader, og den oppstandne Herre 
hadde vist seg for den unge Joseph Smith. De snakket om profeter i 
vår tid. De lærte ham Mesterens evangelium. Ånden rørte ved hans 
hjerte, og han ble døpt.

Han ble presentert for meg like før han skulle reise tilbake til sitt 
fødeland. Vi snakket om disse tingene, og så sa jeg: “Ditt folk er 
ikke kristne. Hva vil skje når du kommer hjem som kristen og dertil 
som en siste- dagers- hellig?”
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Hans ansikt mørknet, og han svarte: “Familien min vil bli skuffet. 
De vil kanskje kaste meg ut og anse meg som død. Når det gjelder 
min fremtid og min karriere, vil kanskje alle muligheter være stengt 
for meg.”

Jeg spurte: “Er du villig til å betale en så høy pris for evangeliet?”

Hans mørke, tårevåte øyne strålte i det vakre, brune ansiktet da 
han svarte: “Det er jo sant, er det ikke?”

Skamfull over å ha stilt spørsmålet, sa jeg: “Jo, det er sant.”

Og så kom det fra ham: “Hvilken rolle spiller da alt annet?”

Dette er spørsmål jeg vil stille dere: “Det er jo sant, er det ikke? 
Hvilken rolle spiller da egentlig alt annet?” 6

et nytt syn på livet

Jeg hørte en gang en ingeniør fortelle om hvordan han hadde 
blitt medlem av Kirken. Misjonærene hadde ringt på døren hans, 
og hans hustru hadde invitert dem inn. Hun hadde reagert med 
iver på deres budskap, mens han følte at han ble trukket inn i det 
mot sin vilje. En kveld antydet hun at hun ønsket å bli døpt. Han 
ble rasende. Visste hun ikke hva dette ville innebære? Det ville 
innebære tid. Det ville innebære å betale tiende. Det ville innebære 
å gi avkall på venner. Det ville innebære å slutte å røyke. Han tok 
på seg jakken og gikk ut i natten, idet han smalt igjen døren bak 
seg. Han gikk rundt i gatene og forbannet sin hustru, forbannet 
misjonærene og forbannet til og med seg selv fordi han hadde latt 
seg bli undervist. Etter hvert som han ble trett, roet sinnet seg, og 
på en eller annen måte kom bønnens ånd inn i hans hjerte. Han ba 
mens han gikk. Han bønnfalt Gud om svar på sine spørsmål. Og så 
kom en tilskyndelse, klar og utvetydig, nesten som om en stemme 
hadde talt med ord som sa: “Det er sant.”

“Det er sant,” sa han til seg selv om og om igjen. “Det er sant.” 
Han begynte å føle fred. Mens han gikk hjemover, begynte restrik-
sjonene, betingelsene og kravene som hadde gjort ham så rasende, 
å fortone seg som muligheter. Da han åpnet døren, fant han sin 
hustru på kne i bønn…

Foran forsamlingen som han fortalte dette til, talte han om den 
glede som hadde kommet inn i deres liv. Tiende var ikke noe 
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problem. Å dele deres midler med Gud, som hadde gitt dem alt, 
virket lite nok. Tid til å utføre tjeneste var ikke noe problem. Det 
krevde bare litt omhyggelig budsjettering av ukens timer. Ansvaret 
var ikke noe problem. Det ga vekst og et nytt syn på livet. Så bar 
denne forstandige og utdannede mannen, denne ingeniøren som 
var vant til å forholde seg til fakta i den fysiske verden vi lever i, 
høytidelig vitnesbyrd med tårevåte øyne om det mirakel som hadde 
kommet inn i livet hans.7

“det mest dyrebare jeg har”

For noen år siden talte en begavet og høyt utdannet ung kvinne 
i Berchtesgaden i Tyskland, til en konferanse for militært personell 
som var medlem av Kirken. Jeg var der og hørte henne. Hun var 
major i Hæren, lege, en høyt respektert spesialist på sitt felt. Hun sa:

“Mer enn noe annet i verden ønsket jeg å tjene Gud. Men uansett 
hvor mye jeg prøvde, kunne jeg ikke finne ham. Miraklet var at han 
fant meg. En lørdag ettermiddag i september 1969 var jeg hjemme 
i Berkeley i California, da jeg hørte dørklokken ringe. Der sto det 
to unge menn, kledd i dress, med hvit skjorte og slips. Håret var 
pent kjemmet. Jeg ble så imponert over dem at jeg sa: ‘Jeg vet ikke 

“Hvem kan motbevise eller fornekte den stille røst fra vår 
indre sjel som taler med personlig overbevisning?”
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hva dere selger, men jeg vil kjøpe det.’ Én av de unge mennene sa: 
‘Vi selger ingenting. Vi er misjonærer for Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige, og vi vil gjerne snakke med deg.’ Jeg inviterte dem 
inn, og de snakket om sin tro.

Dette var starten på mitt vitnesbyrd. Jeg er ubeskrivelig takknemlig 
for privilegiet og æren å være medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Den glede og fred som dette glade evangelium har 
gitt meg, er himmelen på jorden. Mitt vitnesbyrd om dette arbeidet 
er det mest dyrebare jeg har, en gave fra min himmelske Fader som 
jeg vil være evig takknemlig for.” 8

Slik er det med mange hundre tusen i mange land – dyktige og 
velutdannede menn og kvinner i forretnings-  og yrkeslivet, nøkterne 
og praktiske [mennesker] som utretter mye i verden, i hvis hjerte 
brenner et stille vitnesbyrd om at Gud lever, at Jesus er Kristus, at 
dette verk er guddommelig, at det ble gjengitt til jorden til velsignelse 
for alle som vil ta del i dets muligheter.9

3
Vi kan alle få et vitnesbyrd om Gud og hans elskede 

Sønn, og om gjenopprettelsen av deres verk.

Dette vitne, dette vitnesbyrd, kan være den mest dyrebare av alle 
Guds gaver. Det er en begavelse fra himmelen når det legges riktig 
innsats i å oppnå det. Alle menn og kvinner i denne kirken har 
anledning til, og er ansvarlige for selv å skaffe seg en overbevisning 
om sannheten i dette store siste- dagers- verk og om dem som står i 
spissen for det, nemlig den levende Gud og vår Herre, Jesus Kristus.

Jesus viste hvordan man skaffer seg et slikt vitnesbyrd da han sa: 
“Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg.

Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av 
Gud, eller om jeg taler av meg selv” ( Johannes 7:16–17).

Vi vokser i tro og kunnskap når vi yter tjeneste, når vi studerer 
og når vi ber.

Da Jesus mettet de 5000, erkjente de miraklet han hadde utført, 
og undret seg over det. Noen kom tilbake etterpå. For dem forkynte 
han læren om sin guddommelighet, og om seg selv som Livets brød. 
Han anklaget dem for ikke å være interessert i læren, men bare i å 
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stille sin legemlige sult. Enkelte sa når de hørte ham og hans lære: 
“Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem?” ( Johannes 6:60). Hvem 
kan tro det denne mann forkynner?

Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, og gikk ikke 
lenger omkring med ham.

Jesus sa da til de tolv [litt skuffet, tror jeg]: Vil også dere gå bort?

Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det 
evige livs ord,

og vi tror og vet at du er Guds Hellige” ( Johannes 6:66–69).

Dette er det store spørsmål, og svaret på det, som vi alle må ta 
stilling til. “Hvis ikke til deg, Herre, hvem skal vi da gå til? Du har 
det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!

Det er denne overbevisning, denne harmoniske indre forsikring 
om at Gud virkelig lever, om at hans elskede Sønn er Gud, om at 
deres verk er gjengitt i vår tid og om de enestående tilkjennegivelser 
som for hver enkelt av oss blir grunnlaget for vår tro. De blir vårt 
vitnesbyrd…

Jeg har nylig vært i Palmyra i New York [i nærheten av der Joseph 
Smith mottok det første syn]. Om begivenhetene som skjedde i dette 
området, fristes man til å si: “Enten skjedde det, eller så skjedde det 
ikke. Det kan ikke være noen gråsone, noe midt imellom.”

Og så hvisker troens røst: “Det skjedde. Det skjedde akkurat slik 
som han sa det skjedde.”

Like ved ligger høyden Cumorah. Herfra kom den gamle oppteg-
nelsen som Mormons bok ble oversatt fra. Man må enten godta eller 
forkaste dens guddommelige opprinnelse. Veiing av bevisene må 
lede alle menn og kvinner som har lest med tro, til å si: “Det er sant.”

Og slik er det også med andre elementer i dette mirakuløse som 
vi kaller gjengivelsen av det gamle evangelium, det gamle preste-
dømme og den gamle kirken.

Dette vitnesbyrd er nå, som det alltid har vært, en erklæring, en 
direkte forsikring om sannheten slik vi kjenner den.10
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4
Vi må leve opp til vårt vitnesbyrd og dele det med andre.

Paulus sa til Timoteus: “Gi akt på deg selv” – hør på dette – “og 
på læren! Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse både 
deg selv og dem som hører deg” (1 Timoteus 4:16). For en fantastisk 
veiledning Paulus ga den unge Timoteus.

Han fortsatte: “For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts 
og kjærlighets og sindighets ånd” (2 Timoteus 1:7). Gud ga oss ikke 
motløshets ånd, men krafts ånd – kraften i budskapet, og kjærlighets 
ånd – kjærlighet til menneskene, kjærlighet til det vi har å tilby; 
sindighets ånd – de enkle og forståelige prinsippene i Jesu Kristi 
evangelium.

“Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre” (2 Timoteus 
1:8). Mine brødre og søstre, dere må aldri skamme dere over vit-
nesbyrdet om vår Herre… Her er en stor befaling og et påbud som 
er gitt oss: “For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og 
kjærlighets og sindighets ånd. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet 
om vår Herre.” 11

Dette er Guds hellige verk. Dette er hans kirke og rike. Synet 
som fant sted i Den hellige lund var nøyaktig det Joseph sa det 
var. Jeg har en sann forståelse av betydningen av det som hendte 
der. Mormons bok er sann. Den vitner om Herren, Jesus Kristus. 
Hans prestedømme har blitt gjengitt og finnes blant oss. Dette 
prestedømmets nøkler, som har kommet fra himmelske personer, 
utøves til evig velsignelse for oss. Dette er vårt vitnesbyrd – ditt 
og mitt – et vitnesbyrd som vi må leve opp til og som vi må dele 
med andre. Jeg gir dere alle dette vitnesbyrdet, min velsignelse 
og min kjærlighet og innbyr dere til fortsatt å være en del av dette 
store mirakel i de siste dager, som er Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige.12
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• På hvilke måter bidrar ditt personlige vitnesbyrd til Kirkens styrke? 

(Se del 1.)

• President Hinckley understreker at vitnesbyrdet styrker oss og “får 
[oss] til å handle” (del 2). Hvordan har ditt vitnesbyrd styrket deg? 
Hvordan har ditt vitnesbyrd påvirket dine handlinger? Hvordan 
kan du anvende historiene i del 2 på deg selv?

• Hva kan vi lære av president Hinckleys læresetninger om å få et 
vitnesbyrd? (Se del 3.) Hvilke erfaringer har hjulpet deg å få ditt 
vitnesbyrd? Hva kan vi gjøre for å styrke vårt vitnesbyrd?

• Hvorfor tror du vårt vitnesbyrd blir sterkere når vi deler det med 
andre? Hvordan har du overvunnet frykt med hensyn til å dele 
ditt vitnesbyrd med andre? Hvordan har du blitt velsignet ved 
andres vitnesbyrd? (Se del 4.)

Aktuelle skriftsteder
1 Korinterbrev 12:3; 1 Peter 3:15; Alma 5:43–46; 32:26–30; Moroni 

10:3–5; L&p 8:2–3; 80:3–5

Hjelp til undervisningen
“Etter hvert som du blir kjent med og forstår hver enkelt, vil du 

være mer rede til å undervise i leksjoner som har tilknytning til den 
enkeltes situasjon. Med en slik forståelse vil du finne utveier til å 
hjelpe den enkelte til å delta i diskusjonene og andre læringsakti-
viteter” (Undervisning, intet større kall [1999], 34).

Noter
 1. “Mitt vitnesbyrd,” Liahona, juli 2000, 82.
 2. “Listen by the Power of the Spirit,” 

Ensign, nov. 1996, 5.
 3. “Testimony,” Ensign, mai 1998, 69.
 4. “Testimony,” 69–70.
 5. “Testimony,” 70.
 6. “Det er jo sant, er det ikke?” Liahona, 

okt. 1993, 3.

 7. “Det er jo sant, er det ikke?” 5.
 8. “Det er jo sant, er det ikke?” 6.
 9. “Det er jo sant, er det ikke?” 5.
 10. “Testimony,” 70- 71.
 11. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, bind 2: 2000- 2004 (2005), 369.
 12. “A Perfect Brightness of Hope: To New 

Members of the Church,” Ensign, okt. 
2006, 5.
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President og søster Hinckley hadde et lykkelig og kjærlig ekteskap, og det ble 
styrket av “en fredfylt og sikker forvissning om gjenforening og evig samvær”.
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Gi næring til ekteskapets 
evige partnerskap

“Livets edleste følelser, det menneskelige hjertes 
mest generøse og tilfredsstillende impulser 

finner uttrykk i et ekteskap som hever seg rent 
og ubesudlet over verdens ondskap.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

En kveld da president og søster Hinckley satt stille sammen, sa 
søster Hinckley: “Du har alltid gitt meg vinger så jeg kunne fly, og 
jeg har elsket deg for det.” 1 Om denne uttalelsen fra sin hustru, sa 
president Hinckley: “Jeg har prøvd å anerkjenne [hennes] individu-
alitet, hennes personlighet, hennes ønsker, hennes bakgrunn og 
hennes ambisjoner. La henne fly. Ja, la henne fly! La henne utvikle 
sine egne talenter. La henne gjøre ting på sin egen måte. Ikke stå i 
veien for henne og bli forundret over hva hun gjør.” 2 Søster Hinckley 
støttet også sin ektemann – som far, i hans personlige interesser, og 
i hans omfattende tjeneste i Kirken.

Gjennom det meste av sin oppvekst bodde Gordon B. Hinckley 
og Marjorie Pay i samme menighet, og i mange år bodde de over 
gaten fra hverandre. “Jeg så henne første gang i Primær,” fortalte 
president Hinckley senere. “Hun hadde en opplesning. Jeg vet ikke 
hva den gjorde med meg, men jeg glemte den aldri. Så vokste hun 
seg eldre og ble en vakker ung kvinne, og jeg var fornuftig nok til 
å gifte meg med henne.” 3

De hadde sitt første stevnemøte – en kirkedans – da han var 19 
og hun var 18. “Denne unge mannen kommer til å gjøre det bra i 
livet,” sa Marjorie til moren sin etterpå.4 Forholdet fortsatte å vokse 
mens Gordon studerte ved University of Utah. I 1933, året etter at 
han ble uteksaminert, ble han kalt på misjon til England. Da han 
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kom tilbake i 1935, gjenopptok de forholdet, og i 1937 giftet de 
seg i Salt Lake tempel. Om den første delen av ekteskapet sa søster 
Hinckley følgende:

“Det var smått med penger, men vi var fylt av håp og optimisme. 
Denne tidlige perioden var ikke bare lykksalig, men den bar preg 
av besluttsomhet og et sterkt ønske om å skape et lykkelig hjem. Vi 
var glad i hverandre, det var ingen tvil om det. Men vi måtte også bli 
vant til hverandre. Jeg tror alle ektepar må venne seg til hverandre.

Jeg skjønte tidlig at det ville være bedre om vi arbeidet hardere 
med å venne oss til hverandre enn med hele tiden å prøve å foran-
dre hverandre – noe jeg snart fant ut var umulig… Man må gi og ta 
litt, og man trenger mye fleksibilitet for å skape et lykkelig hjem.” 5

President Hinckley ble kalt som generalautoritet i 1958, og i de 
første årene av hans tjeneste var søster Hinckley stort sett hjemme 
for å ta seg av deres fem barn mens han reiste på oppdrag for Kir-
ken. Etter at barna ble voksne, reiste president og søster Hinckley 
ofte sammen – noe de verdesatte høyt. I april 1977 hadde de sin 
40. bryllupsdag mens de var på en lang reise for å møte de hellige i 
Australia. Den dagen reflekterte president Hinckley i dagboken sin:

“Vi befinner oss i dag i Perth i Australia, og det i seg selv er typisk 
for hva årene har gitt oss. Vi har tilbragt dagen med å møte misjo-
nærer i Australia Perth misjon. Det har vært en fantastisk dag med 
vitnesbyrd og undervisning. Misjonærene ga Marjorie en pyntebu-
kett, noe jeg ikke hadde hatt tid til kjøpe til henne selv.

Vi kunne ha skrevet litt av en bok om de siste 40 årene… Vi har 
hatt våre kamper og våre problemer. Men i det store og det hele 
har livet vært godt. Vi har blitt velsignet på forunderlig vis. I denne 
alderen begynner man å ane betydningen av evigheten og verdien av 
en evig ledsager. Hadde vi vært hjemme i kveld, ville vi sannsynligvis 
ha hatt en slags familiemiddag. Vi er imidlertid langt hjemmefra i 
tjeneste for Herren, og det er en god opplevelse.” 6

22 år senere, da han var Kirkens president, skrev president 
Hinckley et brev til søster Hinckley hvor han uttrykte sine følelser 
etter mer enn 60 års ekteskap. “For en skattet ledsager du har vært,” 
sa han. “Nå har vi blitt gamle sammen, og det har vært en god opp-
levelse… Når dødens hånd en gang i fremtiden varsomt berører den 
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ene eller den andre av oss, vil det bli tårer, ja, men det vil også bli 
en fredfylt og sikker forvissning om gjenforening og evig samvær.” 7

I begynnelsen av 2004 var president og søster Hinckley på vei 
hjem fra innvielsen av Accra Ghana tempel, da søster Hinckley kol-
lapset av utmattelse. Hun gjenvant aldri sin styrke, og gikk bort 6. 
april 2004. Seks måneder senere, på generalkonferansen i oktober, 
sa president Hinckley:

“Mens jeg holdt henne i hånden og så at det jordiske liv rant ut 
av fingrene hennes, må jeg tilstå at jeg ga meg over. Før vi giftet oss, 
hadde hun vært min drømmejente… Hun var min kjære ledsager i 
mer enn to tredjedeler av et århundre, min likestilte i Herrens øyne, 
men i virkeligheten overgikk hun meg. Og nå i min alderdom har 
hun på nytt blitt min drømmejente.” 8

I sin sorg fant president Hinckley styrke i vissheten om at han 
og Marjorie var blitt beseglet for evigheten. “Å miste en høyt elsket 
partner som man lenge har vandret sammen med gjennom sol og 
skygge, er helt overveldende,” sa han. “Det er en tærende ensomhet 
som øker i intensitet. Den gnager smertelig på ens sjel. Men i nattens 
stillhet kan jeg høre en stille hvisken som sier: ‘Alt er vel. Alt er vel.’ 
Og denne røsten fra det ukjente gir fred og trygghet og urokkelig 
visshet om at døden ikke er slutten, at livet går videre, med arbeid 
å gjøre og seire å vinne. Denne røsten gir i stillhet, ja, uten å kunne 
høres av jordiske ører, en visshet om at like sikkert som det har vært 
en adskillelse, vil det bli en gledelig gjenforening.” 9

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Vår himmelske Fader tilrettela ekteskapet fra begynnelsen.

Så skjønt ekteskapet er i vår evige Faders plan, en plan som er 
gitt i hans guddommelige visdom for hans barns lykke og sikkerhet 
og for slektens fortsettelse.

Han er vår Skaper, og han planla ekteskap fra begynnelsen. Da 
Eva ble skapt, sa Adam: “Denne gang er det ben av mine ben og 
kjøtt av mitt kjøtt… Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor 
og skal holde seg til sin hustru, og de skal være ett kjød.” (1 Mose-
bok 2:23- 24.)
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Paulus skrev til korinterne: “I Herren er hverken kvinnen noe uten 
mannen eller mannen noe uten kvinnen.” (1 Korinterbrev 11:11.)

I nyere åpenbaring har Herren har sagt: “Og videre, sannelig sier 
jeg dere, at den som forbyr ekteskap, er ikke ordinert av Gud, for 
ekteskapet er gitt til mennesket av Gud.” (L&p 49:15.) …

Ingen som leser Skriftene, fra fordums eller nyere tid, kan tvile på 
den guddommelige oppfatning av ekteskapet. Livets edleste følel-
ser, menneskehjertets mest generøse og tilfredsstillende impulser, 
finner uttrykk i et ekteskap som hever seg rent og ubesudlet over 
verdens ondskap.

Jeg tror at det er et slikt ekteskap menn og kvinner overalt ønsker 
– og det er et slikt de håper på, lengter etter og ber om.10

2
I templet kan mann og hustru bli beseglet 

som familie for tid og evighet.

Templene… tilbyr velsignelser som ikke finnes noe annet sted. Alt 
som finner sted i disse hellige hus, angår menneskets evige natur. 
Her blir ektemenn og hustruer og barn beseglet som familier for all 
evighet. Ekteskap er ikke “til døden skiller dere ad”. Det er for evig 
hvis partene lever verdig til velsignelsen.11

Har det noen gang eksistert en mann som virkelig elsket en 
kvinne, eller en kvinne som virkelig elsket en mann, som ikke har 
bedt om at deres forhold måtte fortsette etter døden? Finnes det for-
eldre som har begravet et barn, som ikke lengtet etter en forsikring 
om at deres kjære barn en gang skulle tilhøre dem også i det neste 
liv? Kan noen som tror på evig liv, tvile på at himmelens Gud vil gi 
sine sønner og døtre livets mest dyrebare egenskap, den kjærlig-
het som finner sitt mest meningsfylte uttrykk i familieforhold? Nei, 
fornuften tilsier at familiebåndene skal fortsette også etter døden. 
Menneskehjertet lengter etter dette, og himmelens Gud har gjennom 
åpenbaring vist hvordan dette kan sikres. De hellige ordinansene i 
Herrens hus sørger for det.12

Vidunderlig er den visshet, og betryggende er den fred, som 
kommer ved kunnskap om at hvis vi gifter oss riktig og lever riktig, 
vil vårt forhold fortsette, til tross for vissheten om døden og tidens 
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gang. Menneskene kan skrive kjærlighetssanger og synge dem. De 
kan lengte og håpe og drømme. Men alt dette blir bare en romantisk 
lengsel, med mindre det utøves myndighet som overgår tidens og 
dødens krefter.13

3
Mann og hustru går side om side på en evig reise.

I sin store plan, da Gud skapte mennesket, skapte han to kjønn 
som er likeverdige. Det opphøyde uttrykk for denne dualiteten 
finnes i ekteskapet. Den ene utfyller den andre.14

I det ekteskapelige forhold er ingen hverken underlegen eller 
overlegen den annen. Kvinnen går ikke foran mannen, heller ikke 
går mannen foran kvinnen. De vandrer ved siden av hverandre som 
en Guds sønn og datter på en evig reise.15

Ekteskap i den sanneste forstand er et partnerskap mellom like-
verdige, hvor ingen av dem utøver herredømme over den andre, 
men begge snarere oppmuntrer og hjelper hverandre i de ansvar 
og ambisjoner han eller hun måtte ha.16

Hustruer, betrakt deres ektemann som deres dyrebare ledsager, 
og lev verdig til dette forholdet. Ektemenn, betrakt deres hustru 
som det mest dyrebare dere har i tid og evighet, som er en Guds 
datter, en partner som dere kan vandre hånd i hånd med i solskinn 
og storm, gjennom alle livets vanskeligheter og seire.17

Jeg tenker på to [venner] jeg kjente… på videregående skole og 
universitet. Han var en gutt fra et landlig tettsted, med et alminne-
lig utseende, uten penger eller noen åpenbare forventninger. Han 
hadde vokst opp på en gård, og om han hadde noen egenskap 
som var tiltrekkende, var det evnen til å arbeide… Men på tross 
av sitt bondske utseende, hadde han et smil og en personlighet 
som syntes å synge om godhet. Hun var en byjente som kom fra et 
komfortabelt hjem …

Noe magisk fant sted mellom dem. De forelsket seg i hverandre… 
[De] lo og danset og studerte sammen gjennom disse årene. De 
giftet seg da andre lurte på hvordan de noensinne kunne tjene nok 
til å holde seg i live. Han kjempet seg gjennom sin yrkesskole og 
fullførte som en av de beste i sin klasse. Hun spinket og sparte, og 
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arbeidet og ba. Hun oppmuntret og støttet, og når det virkelig var 
vanskelig, sa hun lavmælt: “På et eller annet vis skal vi klare oss.” 
Oppmuntret av hennes tro på ham, holdt han det gående gjennom 
de vanskelige årene. Deres barn kom, og sammen elsket de dem 
og oppfostret dem og ga dem den trygghet som kom av deres eget 
eksempel på kjærlighet og lojalitet til hverandre. Nå har det gått 
over 45 år. Barna er voksne, og gjør ære på dem, på Kirken og på 
samfunnene de lever i.

På et fly fra New York nylig, gikk jeg gjennom midtgangen i halv-
mørket og så en hvithåret kvinne, sovende med hodet på sin manns 
skulder, mens han holdt hånden varmt rundt hennes. Han var våken, 
og gjenkjente meg. Hun våknet da vi begynte å snakke sammen. 
De var også på vei hjem fra New York, hvor han hadde presentert 
en avhandling for en av landets store kunnskapsforeninger. Han sa 
ikke stort om det, men hun snakket stolt om hedersbevisningene 
han hadde mottatt …

Jeg tenkte på dette da jeg kom tilbake til min plass på flyet. Jeg 
tenkte med meg selv at vennene deres den gangen bare hadde 
sett en bondegutt fra landet og en smilende jente med fregner på 
nesen. Men disse to så kjærlighet, lojalitet, fred, tro og fremtiden 
i hverandre. Kall det kjemi om du vil. Kanskje var det litt av det, 
men det var mye mer. Det var snarere en oppblomstring av noe 
guddommelig, plantet der av den Far som er vår Gud. I sine sko-
ledager hadde de levd verdig til denne blomstringen. De hadde 
levd med dyd og tro, med takknemlighet og respekt for seg selv 
og hverandre. Gjennom årene med vanskelige yrkesmessige og 
økonomiske kamper, hadde de funnet sin største jordiske styrke i 
sitt vennskap. I sine eldre år var de nå i ferd med å finne sin fred, 
sin fredelige tilfredshet sammen. I tillegg var de sikret en evighet 
av gledesfylt fellesskap i henhold til pakter de hadde inngått og 
løfter de hadde gitt i Herrens hus for lenge siden.18

4
Gud vil ikke holde tilbake noen velsignelser 

fra verdige personer som ikke er gift.

Av en eller annen grunn har vi satt et merke på en svært viktig 
gruppe i Kirken. Det står “Enslige”. Jeg skulle ønske vi ikke gjorde 
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det. Dere er enkeltpersoner, menn og kvinner, sønner og døtre av 
Gud, ikke en masse som ser like ut eller gjør alt likt. Selv om dere 
tilfeldigvis ikke er gift, gjør ikke dette at dere er vesensforskjellig fra 
andre. Vi er alle ganske like i utseende og følelsesmessige reaksjoner, 
i vår evne til å tenke og resonnere, til å være ulykkelige, til å være 
lykkelige, til å elske og bli elsket.

Dere er akkurat like viktige som alle andre i vår himmelske Faders 
plan, og ved hans barmhjertighet vil ingen velsignelse som dere 
ellers ville ha rett til, for alltid bli holdt tilbake fra dere.19

Tillat meg nå å si noen ord til dem som aldri har fått anledning 
til å gifte seg. Jeg kan forsikre dere om at vi er oppmerksomme på 
den ensomhet som mange av dere føler. Ensomhet er en bitter og 
smertefull ting. Jeg antar at alle har følt det på et eller annet tidspunkt. 
Vi føler stor forståelse og kjærlighet for dere …

Denne perioden av livet kan være herlig. Dere har modenhet. 
Dere har dømmekraft. De fleste av dere har utdannelse og erfaring. 
Dere har fysisk, mental og åndelig styrke til å løfte og hjelpe og 
oppmuntre.

Det er så mange der ute som trenger dere… Hold deres åndelige 
batterier fulladet, og tenn andres lamper.20

Til dere som ikke er gift… Gud har gitt dere talenter av et eller 
annet slag. Han har gitt dere evne til å dekke andres behov og være 
til velsignelse for dem med deres vennlighet og omtanke. Rekk ut 
en hjelpende hånd til en som trenger det …

Legg kunnskap til kunnskap. Utvikle deres sinn og deres ferdighe-
ter på et ønsket område. Det finnes enorme muligheter for dere hvis 
dere er beredt til å dra nytte av dem. Føl ikke at Gud har sviktet dere 
fordi dere er enslige. Verden trenger dere. Kirken trenger dere. Så 
mange mennesker og saker trenger deres styrke, visdom og talenter.

Be ofte, og ikke mist håpet… Lev så godt dere kan, så vil Herren 
i sin større visdom og sitt evige tidsperspektiv gi dere svar på deres 
bønner.21

Dere som er skilt, husk at vi ikke ser ned på dere som mislykket 
fordi om et ekteskap raknet… Vi er ikke kommet for å fordømme, 
men for å tilgi og glemme, for å løfte og for å hjelpe. I deres tunge 
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stunder, vend dere til Herren, som sa: “Kom til meg, alle som strever 
og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! For mitt åk er gagnlig, 
og min byrde er lett.” (Matteus 11:28, 30.)

Herren vil ikke nekte dere noe eller sende dere bort. Svarene blir 
kanskje ikke oppfattet umiddelbart eller kanskje ikke engang verd-
satt. Men tiden vil komme da dere vil vite at dere er blitt velsignet.22

5
Lykke i ekteskapet kommer ved å vise kjærlig 

omtanke for ledsagerens velbefinnende.

Dyrk deres ekteskap og gi det næring. Vern om det og arbeid 
for å holde det sterkt og vakkert… Ekteskapet er en kontrakt, det 
er en pakt, det er et forbund mellom en mann og en kvinne under 
Den allmektiges plan. Det kan være skjørt. Det krever næring og 
stor innsats.23

Etter å ha behandlet hundrevis av skilsmissesaker opp gjennom 
årene, er jeg overbevist om at én enkelt praksis ville utrette mer enn 
noe annet for å løse dette alvorlige problemet.

Hvis enhver mann og enhver hustru alltid ville gjøre det som 
måtte være mulig for å sikre sin ektefelles ve og vel og lykke, ville 
det bli svært få, om noen, skilsmisser. Krangel ville ikke forekomme. 
Beskyldninger ville aldri bli uttalt. Raseriutbrudd ville ikke fore-
komme. Isteden ville kjærlighet og omtanke erstatte overgrep og 
smålighet …

Botemidlet mot de fleste ekteskapelige problemer er ikke skils-
misse. Det er omvendelse og tilgivelse, uttrykk for vennlighet og 
omtanke. Det er anvendelse av den gylne regel.

Det er vakkert å se en ung mann og en ung kvinne ta hverandre 
i hendene ved alteret i en pakt for Gud om at de vil ære og elske 
hverandre. Og hvor dystert er ikke bildet noen måneder senere, eller 
noen år senere, når det kommer krenkende bemerkninger, smålige, 
skarpe ord, høye røster og bitre beskyldninger.

Det trenger ikke være slik, mine kjære brødre og søstre. Vi kan 
heve oss over slike “svake og fattige” elementer i livet (se Galaterne 
4:9). Vi kan se etter og anerkjenne hverandres guddommelige natur, 
som kommer til oss som barn av vår Fader i himmelen. Vi kan leve 
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sammen i det gudgitte ekteskapsmønster ved å gjøre det vi er i 
stand til å gjøre, hvis vi vil utøve selvdisiplin og avstå fra å prøve å 
disiplinere vår ektefelle.24

Ethvert ekteskap blir utsatt for stormer fra tid til annen. Men med 
tålmodighet, gjensidig respekt og en velvillig innstilling kan vi ri av 
disse stormene. Der feil er blitt begått, kan det vanke unnskyldnin-
ger, omvendelse og tilgivelse. Men begge parter må være villige til 
å gjøre det …

Jeg har lært at det viktigste for lykke i ekteskapet… er oppriktig 
omtanke for ledsagerens trivsel og velvære. Hvis vi bare tenker på 
oss selv og å tilfredsstille personlige ønsker, bygger vi hverken tillit, 
kjærlighet eller lykke. Bare når det er uselviskhet, vil kjærligheten 
og dens medfølgende egenskaper trives og blomstre.25

Mange av oss må slutte å lete etter feil, og begynne å lete etter 
gode egenskaper… Dessverre ønsker noen kvinner å forandre sin 
mann etter eget forgodtbefinnende. Noen menn mener de har rett til 
å tvinge sin hustru til å tilpasse seg deres oppfatning av hva som er 
idealet. Det går aldri bra. Det fører bare til strid, misforståelse og sorg.

“dyrk deres ekteskap og gi det næring. vern om det 
og arbeid for å holde det sterkt og vakkert.”
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Vi må ha respekt for hverandres interesser. Det må gis anledninger 
og oppmuntring når det gjelder å utvikle individuelle talenter og gi 
uttrykk for dem.26

Vær fullstendig sann og trofast mot din valgte ledsager. I tid og 
evighet vil hun eller han være det mest verdifulle dere noensinne 
vil ha. Hun eller han vil fortjene det aller beste dere har å gi.27

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• President Hinckley sa at vår himmelske Fader tilrettela ekteskap 

mellom en mann og en kvinne “for hans barns lykke og sikker-
het” (del 1). Hvordan kan denne kunnskapen påvirke forholdet 
mellom mann og hustru? Hvordan kan en mann og hustru holde 
ekteskapet “rent og ubesudlet over verdens ondskap”?

• Hvilke velsignelser følger et evig ekteskap i dette liv og i evig-
heten? (Se del 2.) Hvilke erfaringer har hjulpet deg å sette større 
pris på evige forhold? Hvordan kan vi lære barn betydningen av 
evig ekteskap?

• Hvorfor må ekteskap være “et partnerskap mellom likeverdige”? 
(Se del 3.) Hva lærer du av historien i del 3? Hvordan kan en 
mann og en hustru utvikle den slags styrke i ekteskapet?

• Hvordan kan president Hinckleys løfter og råd i del 4 hjelpe noen 
som ikke er gift? Hvordan angår læresetningene i denne delen 
alle mennesker? Hvorfor er det viktig å bruke våre talenter og 
ferdigheter til å tjene andre?

• Hvordan kan en mann og en hustru dyrke og gi næring til sitt 
ekteskap? (Se del 5.) Hva har du lært om hvordan en mann og en 
hustru kan overvinne utfordringer og finne større lykke sammen? 
Hvilke eksempler har du sett?

Aktuelle skriftsteder
1 Korinterbrev 11:11; Matteus 19:3–6; L&p 42:22; 132:18–19; Moses 

2:27–28; 3:18, 21–24

Studiehjelpemidler
“Hvis dere vier tid hver dag, personlig og sammen med familien, 

til å studere Guds ord, vil fred råde i deres liv. Denne freden kommer 
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ikke fra verden utenfor. Den vil komme fra deres hjem, fra familien, 
fra deres eget hjerte” (Richard G. Scott, “Gjør utøvelse av tro til din 
førsteprioritet,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 93).

Noter
 1. I “Kvinnene i vårt liv,” Ensign eller 

Liahona, nov. 2004, 85.
 2. I “Hjemme hos familien Hinckley,” 

Liahona, okt. 2003, 32.
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don B. Hinckley – tapper og kjekt han 
står,” Lys over Norge, juni 1995, 17.
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Pearce (1999), x.
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“vi anmoder foreldre om å gjøre sitt aller beste 
for å undervise og oppdra sine barn.”
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Hjemmet – grunnlaget 
for et rettskaffent liv

“Jo bedre du oppdrar dine barn i samsvar med 
Jesu Kristi evangelium, med kjærlighet og høye 
forventninger, desto større er sannsynligheten 

for at de vil ha fred med seg selv.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

I slutten av 1973 besluttet Gordon og Marjorie Hinckley vemodig 
å flytte fra sitt hjem i East Mill Creek i Utah, slik at de kunne bo 
nærmere Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City. President Hinckley, 
som da var medlem av De tolv apostlers quorum, tok seg tid på 
nyttårsaften det året til å skrive om deres hjem. Det han skrev, sa 
mye om hans følelser for stedet, men det sa enda mer om det han 
følte med hensyn til en kjærlig familie.

“Vi er virkelig sentimentale og triste fordi vi skal dra,” skrev han. 
Han mintes familiens anstrengelser for å bygge hjemmet og oppar-
beide den omkringliggende eiendommen. Så gikk tankene hans til 
samhørighet – til hverandre og til Gud:

“Her har vi lekt sammen gjennom barnas oppvekst, og her har vi 
bedt sammen. Her har vi og våre barn blitt kjent med vår himmelske 
Fader og fått visshet om at han lever og lytter og svarer.

Jeg kunne ha fortsatt og skrevet en bok… ikke til verden, men 
til de fem barna, deres ektefeller og etterkommere. Og hvis jeg 
kan sette ord på historien om dette hjemmet, vil det være tårer og 
latter og en storartet, fredfull og gjennomtrengende kjærlig ånd 
som vil påvirke dem som leser, for de som bodde og vokste der, 
elsket hverandre, de elsket sine naboer, de elsket sin Gud og vår 
Herre Jesus Kristus.” 1
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Gjennom hele sitt virke vitnet president Hinckley om hvor viktig 
en kjærlig og trofast familie er. Under hans ledelse utstedte Det 
første presidentskap og De tolv apostlers quorum “Familien – En 
erklæring til verden,” som eldste M. Russell Ballard i De tolv beskrev 
som “et opprop om å beskytte og styrke familier”.2 Etter å ha lest 
erklæringen på Hjelpeforeningens hovedmøte i september 1995, 
sa president Hinckley: “Enhver nasjons styrke er rotfestet innenfor 
veggene i dens hjem. Vi ber inntrengende våre medlemmer overalt 
om å styrke sin familie i overensstemmelse med disse velprøvde 
verdinormene.” 3

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Familieforhold er de helligste av alle forhold.

Familien er guddommelig. Den ble innstiftet av vår himmelske 
Fader. Den omfatter det helligste av alle forhold. Kun gjennom dens 
organisasjon kan Herrens hensikter bli oppfylt.4

Vi er en kirke som bærer vitnesbyrd om familiens betydning – 
far, mor og barn – og om det faktum at vi alle er barn av Gud vår 
evige Fader. Foreldre som bringer barn til verden, har ansvar for å 
elske disse barna, oppdra dem, ha omsorg for dem og lære dem 
de verdinormer som vil være til velsignelse for dem slik at de kan 
vokse og bli gode borgere i samfunnet… Jeg vil understreke det 
som allerede er kjent for dere, og det er hvor viktig det er å knytte 
våre familier sammen i kjærlighet og velvilje, med takknemlighet 
og respekt, og med undervisning i Herrens veier, slik at barna kan 
vokse i rettferdighet og unngå de tragedier som overvinner så mange 
familier over hele verden.5

Først og fremst er det tvingende nødvendig at dere ikke forsøm-
mer deres familie. Ingenting dere har, er mer dyrebart.6

2
Fedre og mødre har det privilegium å ha omsorg for 
sine barn og undervise dem i Jesu Kristi evangelium.

Vi anmoder foreldre om å gjøre sitt aller beste for å undervise og 
oppdra sine barn i evangeliets prinsipper, og derved holde dem nært 
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knyttet til Kirken. Hjemmet er grunnleggende for en rettferdig livsfør-
sel, og intet annet kan erstatte det eller ivareta dets helt nødvendige 
funksjon når det gjelder å utføre denne gudgitte ansvarsoppgaven.7

Jeg er overbevist om at ingenting vil sikre større fremgang i det 
farefulle foretak som barneoppdragelse er, enn et program for fami-
lielivet som kommer fra evangeliets storartede læresetninger – at 
far i hjemmet kan inneha Guds prestedømme, at det er hans pri-
vilegium og plikt som forvalter av vår himmelske Faders barn, å 
dekke deres behov, at han skal lede i hjemmet i prestedømmets ånd 
“ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet 
og ved oppriktig kjærlighet” (L&p 121:41- 42), at mor i hjemmet er 
en Guds datter, en sjel med intelligens, hengivenhet og kjærlighet 
som kan bli ikledd Guds ånd, at det er hennes privilegium og plikt 
som forvalter av vår himmelske Faders barn, å oppdra disse barna 
og ivareta deres daglige behov, og at hun, sammen med sin mann, 
også skal lære sine barn å “å forstå læren om omvendelse, tro på 
Kristus den levende Guds Sønn, og om dåp og Den hellige ånds 
gave ved håndspåleggelse… [og] å be og vandre rettskaffent for 
Herren”. (L&p 68:25, 28.)

I et slikt hjem er foreldre elsket og verdsatt, ikke fryktet. Og barn 
betraktes som gaver fra Herren, som skulle tas vare på, oppdras, 
oppmuntres og veiledes.

Det kan oppstå uenighet fra tid til annen. Det hender at man 
krangler litt. Men hvis det er bønn, kjærlighet og omtanke i familien, 
vil det være et overskudd av hengivenhet som vil stå fast for evig 
og en lojalitet som alltid vil være styrende.8

Så noen ord til enslige forsørgere… [Dere] bærer utmattende 
byrder når dere utkjemper de daglige kampene som følger med å 
oppdra barn og se til at deres behov blir dekket. Dette er en ensom 
plikt. Men dere trenger ikke være helt alene. Det er svært mange i 
denne kirken som ønsker å hjelpe dere, med følsomhet og forstå-
else. De ønsker ikke å trenge seg på der de ikke er ønsket. Men 
interessen er ekte og oppriktig, og de hjelper også seg selv når de 
hjelper dere og deres barn. Ta imot deres hjelp. De trenger å gi den 
både for sin egen og deres skyld.
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Vi har tusenvis av gode biskoper i denne kirken. Vi har tusenvis 
av gode quorumsledere. Vi har tusenvis av fantastiske kvinner i 
Hjelpeforeningen. Vi har hjemmelærere og besøkende lærerinner. 
De er deres venner, satt der av Herren for å gi av sin styrke, for å 
hjelpe dere. Og glem aldri at Herren selv er en kilde til styrke som 
er større enn noen annen. Jeg ble rørt av noe… en alenemor som 
oppdro syv barn fortalte, da hun ba til sin himmelske Fader om at 
hun måtte få lov til å komme til ham, om så bare for en natt, for å 
finne trøst og styrke til å takle morgendagens prøvelser. Her er det 
milde svaret som kom til hennes sinn nesten som en åpenbaring: 
“Du kan ikke komme til meg, men jeg vil komme til deg.” 9

Jo bedre du oppdrar dine barn i samsvar med Jesu Kristi evan-
gelium, med kjærlighet og høye forventninger, desto større er sann-
synligheten for at de vil ha fred med seg selv.10

3
Ved hjelp av familiebønn vokser barn 

i tro på den levende Gud.

Se deres små. Be sammen med dem. Be for dem og velsign dem. 
Den verden de skal inn i, er en floket og vanskelig verden. De vil 
møte motgangens høye bølger. De trenger all den styrke og all den 
tro dere kan gi dem mens de fremdeles er nær dere. Men de trenger 
også en større kraft som kommer fra en høyere makt. De må gjøre 
mer enn å klare seg med det de finner. De må forbedre verden, og 
den eneste hjelp de vil ha, er sitt eget eksempel og den overbevi-
sende kraft som følger deres vitnesbyrd og deres kunnskap om det 
som hører Gud til. Dere vil trenge Herrens hjelp. Be sammen med 
dem mens de er unge, slik at de kan lære å kjenne denne kilden til 
styrke som alltid skal være tilgjengelig i vanskelige stunder.11

Jeg vet ikke om noen annen skikk som vil ha en så positiv inn-
virkning på deres liv som det å knele ned sammen i bønn. Bare 
ordene “kjære himmelske Fader” har en enorm virkning. Man kan 
ikke uttale dem oppriktig og i erkjentlighet uten å ha en følelse av 
at man er ansvarlig overfor Gud …

Deres daglige samtaler med ham vil bringe en fred i hjertet og 
en glede i livet som ikke kan komme fra noen annen kilde… Deres 
kjærlighet vil styrkes. Dere vil sette stadig større pris på hverandre.
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Barna vil bli velsignet med en følelse av trygghet som man får 
ved å bo i et hjem der Guds Ånd dveler. De vil kjenne og elske sine 
foreldre som respekterer hverandre, og en respektfull ånd vil vokse 
i deres eget hjerte. De vil oppleve tryggheten ved vennlige ord som 
blir uttalt med dempet røst. De vil bli tatt vare på av en far og mor 
som, fordi de er ærlige overfor Gud, er ærlige overfor hverandre og 
sin neste. De vil vokse opp med en takknemlig holdning fordi de har 
hørt sine foreldre i bønn gi uttrykk for takknemlighet for store og 
små velsignelser. De vil vokse opp med tro på den levende Gud.12

4
Familiens hjemmeaften kan bringe foreldre og 

barn sammen for å lære om Herrens veier.

Jeg husker da jeg var liten gutt, fem år gammel, at president Joseph 
F. Smith bekjentgjorde for hele Kirken at de skulle samle familien til 
familiens hjemmeaften. Min far sa: “Kirkens president har bedt oss 
om å gjøre det, og vi kommer til å gjøre det.”

Så vi hadde familiens hjemmeaften. Det var morsomt. Han sa: “Vi 
skal synge en sang.” Vi var ikke sangere… Vi prøvde bare å synge, 
og lo av hverandre. Det samme gjorde vi med mye annet. Men av 
denne erfaringen kom det etter hvert noe som var fantastisk – en 
vane som hjalp oss, som samlet oss som familie, som styrket oss, 
og det vokste i vårt hjerte en overbevisning om verdien av familiens 
hjemmeaften.13

Jeg er takknemlig for at vi som kirke har en ukentlig familiens 
hjemmeaften som en grunnleggende del av vårt program. Det er 
ganske betydningsfullt at tusenvis på familier over hele verden i 
vår travle tid gjør en oppriktig innsats for å vie en kveld i uken til 
å synge sammen, til å undervise hverandre om Herrens veier, til 
å knele i bønn, for der å takke Herren for hans barmhjertighet og 
nedkalle hans velsignelser over vårt liv, vårt hjem, vårt arbeid og 
vårt land. Jeg tror knapt vi kan anslå den enorme verdien som vil 
komme av dette programmet.14

Hvis dere er i tvil om hvorvidt familiens hjemmeaften hjelper, prøv 
det! Samle barna rundt dere, undervis dem, bær vitnesbyrd for dem, 
les Skriftene sammen, og ha det hyggelig sammen.15
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5
Foreldre bør begynne å undervise 

barna når de er svært små.

Ikke lenge etter at vi hadde giftet oss, bygget vi vårt første hjem. 
Vi hadde lite penger, og jeg gjorde mye av arbeidet. Hagearbeidet 
var helt og holdent mitt ansvar. Det første av mange trær jeg plantet, 
var en korstorn uten torner, og jeg så for meg dagen da skyggen 
fra treet ville bidra til å kjøle ned huset om sommeren. Jeg plantet 
det på hjørnet, der vinden fra juvet i øst blåste hardest. Jeg gravde 
et hull, satte den nakne roten nedi, spadde jord rundt den, helte 
på vann, og mer eller mindre glemte den. Det var bare en flis av 
et tre, kanskje 2 centimeter i diameter. Det var så mykt at jeg uten 
vanskelighet kunne bøye det i alle retninger. Etter hvert som årene 
gikk, viet jeg det lite oppmerksomhet. Så en vinterdag da treet var 
uten blader, så jeg det tilfeldigvis gjennom vinduet. Jeg la merke 
til at det sto lent mot vest, misformet og ute av balanse. Jeg kunne 
nesten ikke tro det. Jeg gikk ut og presset meg mot det som for å 
rette det opp. Men stammen var nå nesten 30 centimeter i diameter. 
Min styrke var ingenting imot det. I redskapsskjulet fant jeg en talje, 
festet den ene enden til treet og den andre til en solid stolpe. Jeg 
trakk i tauet. Trinsene beveget seg litt, og trestammen skalv litt. Men 
det var alt. Det syntes å si til meg: “Du kan ikke rette meg opp. Det 
er for sent. Jeg har vokst på denne måten på grunn av din forsøm-
melse, og jeg vil ikke bøye meg.”

I fortvilelse tok jeg til slutt sagen og kappet av den store, tunge 
grenen på vestsiden. Jeg tok noen skritt tilbake og så på det jeg 
hadde gjort. Jeg hadde kappet av en stor del av treet og etterlatt 
et stort arr på 20 centimeter i diameter, og bare en liten gren som 
vokste oppover…

For ikke lenge siden så jeg på treet igjen. Det er stort, formen er 
bedre, og det er verdifullt for hjemmet. Men hvor alvorlig var ikke 
traumet i dets ungdom, og hvor smertefull var ikke behandlingen 
jeg hadde brukt for å rette det opp. Da treet ble plantet, ville en tynn 
taubit ha holdt det på plass mot vindens kraft. Jeg kunne og burde 
ha festet den taubiten med svært lite innsats, men gjorde det ikke. 
Og det bøyde seg for kreftene som kom mot det.
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Barn er som trær. Når de er unge, kan livet formes og veiledes, 
vanligvis med svært lite innsats. Ordspråkenes forfatter sa: “Lær 
den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han 
blir gammel” [Ordspråkene 22:6]. Denne opplæringen finner sine 
røtter i hjemmet.16

Jesaja sa: “Alle dine barn skal være undervist av Herren, og stor 
skal dine barns fred være” ( Jesaja 54:13).

Led deres sønner og døtre slik, led og veiled dem helt fra de er 
små, undervis dem om Herrens veier, slik at de kan være ledsaget 
av fred gjennom livet.17

6
Hvis barn er opprørske, skulle foreldrene fortsette 
å be for dem, vise dem kjærlighet og hjelpe dem.

Jeg vet at det er foreldre som til tross for at de overøser barna 
med kjærlighet og flittig og trofast forsøker å undervise dem, ser 
sine barn vokse opp stikk i strid med dette, og som gråter fordi 
deres villfarne sønner og døtre bevisst følger en kurs som fører til 
tragiske konsekvenser. Jeg har stor medfølelse med slike, og for 

“samle barna rundt dere, undervis dem, bær vitnesbyrd for 
dem, les skriftene sammen og ha det hyggelig sammen.”
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dem vil jeg gjerne sitere Esekiels ord: “En sønn skal ikke bære sin 
fars misgjerning, og en far skal ikke bære sin sønns misgjerning” 
(Esekiel 18:20).18

En gang iblant, til tross for alt dere prøver å gjøre, er det et opp-
rørsk barn. Men bare fortsett å prøve. Gi aldri opp. Du har aldri tapt 
så lenge du prøver. Bare fortsett! 19

Hvis noen av dere har et barn eller en dere er glad i, som er i den 
tilstanden [av opprørskhet], må dere ikke gi opp. Be for dem, vær 
glad i dem og hjelp dem! 20

Noen ganger kan det virke som om det er for sent… Husk imid-
lertid korstorntreet mitt uten torner [se side 171- 72]. Kirurgi og lidelse 
tilveiebragte noe vakkert, som senere i livet har gitt kjærkommen 
skygge for dagens hete.21

7
Vi styrker vår familie når vi søker himmelens hjelp, og 
skaper en ånd av kjærlighet og respekt for hverandre.

Det er ikke alltid lett [å oppdra barn]. Det kan bære preg av skuf-
felser og utfordringer. Det vil kreve mot og tålmodighet… Kjærlighet 
kan gjøre forskjellen – kjærlighet som gis rikelig i barndommen 
og gjennom de vanskelige ungdomsårene. Det vil oppnå det som 
penger ødslet på barn, aldri vil oppnå.

– Og tålmodighet, en varsom tunge og selvbeherskelse over 
sinne …

– Og oppmuntring som er snar til å rose og sen til å kritisere.

Dette, kombinert med bønn, vil utrette underverker. Dere kan 
ikke forvente å klare det alene. Dere trenger himmelens hjelp til å 
oppdra vår himmelske Faders barn – deres barn, som også er barn 
av sin himmelske Fader.22

Hvert barn, med noen få unntak, er et produkt av et hjem, uan-
sett hvordan hjemmet er, godt, dårlig eller hverken det ene eller det 
andre. Når barn vokser opp, blir deres liv i stor grad en forlengelse 
og en refleksjon av deres oppdragelse i familien. Hvis de får opp-
leve ufølsomhet, overgrep, ukontrollert sinne, illojalitet, vil fruktene 
av dette være sikre og identifiserbare, og etter all sannsynlighet bli 
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gjentatt av generasjonen som følger. Hvis de på den annen side 
får oppleve mildhet, tilgivelse, respekt, hensynsfullhet, vennlighet, 
barmhjertighet og medlidenhet, vil også fruktene i dette tilfelle følge 
av seg selv, og de vil gi evig belønning. De vil bli positive og søte 
og gode. Når foreldre viser og belærer om barmhjertighet, vil dette 
bli gjentatt i den neste generasjonens liv og handlinger.

Jeg taler til fedre og mødre overalt med en bønn om at vi må 
legge ufølsomhet bak oss, holde vårt sinne i tømme, dempe vår røst 
og behandle hverandre med barmhjertighet, kjærlighet og respekt 
i vårt hjem.23

Det ble sagt i fordums tid at “mildt svar demper harme”. (Ord-
språkene 15:1.) Vi havner sjelden i vanskeligheter når vi snakker 
lavt. Det er først når vi hever stemmen at gnistene flyr og små mygg 
blir til store elefanter i form av stridighet… Himmelens røst er en 
stille susen [se 1 Kongebok 19:11- 12]. På samme vis er det en rolig 
stemme som skaper fred i hjemmet.24

Det er selvfølgelig behov for disiplin i familien. Men disiplin 
med alvorlig straff, hårdhendt disiplin, fører uunngåelig til at feilen 
ikke rettes, men snarere til motvilje og bitterhet. Det løser ingen 
problemer, men gjør dem heller større. Det virker mot sin hensikt.25

Det finnes ingen disiplin i hele verden som kjærlighetens disiplin. 
Den har noe magisk ved seg.26

La oss uopphørlig arbeide for å styrke våre familier. La ektemenn 
og hustruer fremelske en ånd av absolutt lojalitet mot hverandre. 
La oss ikke ta hverandre for gitt, men la oss stadig arbeide for å bli 
fylt av kjærlighet og respekt for hverandre.27

O Gud, du evige Fader, velsign foreldrene så de kan undervise med 
kjærlighet, tålmodighet og oppmuntring overfor dem som er de mest 
verdifulle, de barn som har kommet fra deg, slik at de sammen kan 
bli beskyttet og ledet til det gode og, på grunn av sin vekst, bringe 
velsignelser til den verden som de vil være en del av.28
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• President Hinckley sa at familien “omfatter det helligste av alle 

forhold” (del 1). Hvordan kan denne sannheten påvirke vårt for-
hold til familiemedlemmer? Hvordan kan det påvirke hvordan vi 
prioriterer vår tid og våre aktiviteter?

• Hvorfor skulle foreldre “gjøre sitt aller beste for å undervise og 
oppdra sine barn i evangeliets prinsipper”? (Se del 2.) Hvordan 
har undervisning i evangeliet i hjemmet vært til velsignelse for 
din familie? Hvordan kan foreldre forbedre sin innsats for å hjelpe 
sine barn å etterleve evangeliet?

• Studer president Hinckleys læresetninger om velsignelsene ved 
familiebønn (se del 3). Hvorfor tror du familiebønn gir velsig-
nelser? Hvilke velsignelser har du opplevd ved å ha regelmessig 
familiebønn? Hva mister vi hvis vi forsømmer familiebønn?

• Hva kan vi lære av Gordon B. Hinckleys erfaring med familiens 
hjemmeaften som ung gutt? (Se del 4.) Hvilke velsignelser har 
din familie mottatt på grunn av familiens hjemmeaften?

• Gjennomgå president Hinckleys historie om korstorntreet (se 
kapittel 5). Hvordan kan du anvende denne historien på deg selv?

• Hvordan kan president Hinckleys læresetninger i del 6 hjelpe 
foreldre til et barn som er egensindig? Hvordan kan foreldre og 
andre strekke seg ut i kjærlighet?

• Hvorfor er det viktig at foreldre disiplinerer sine barn med kjær-
lighet istedenfor sinne? Hva kan foreldre gjøre for å disiplinere 
med kjærlighet? Hvordan kan familiemedlemmer etterstrebe en 
ånd av kjærlighet og respekt for hverandre? (Se del 7.)

Aktuelle skriftsteder
5 Mosebok 11:19; Enos 1:1–5; Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3 Nephi 18:21; se også “Familien – En erklæring til verden,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2010, 129

Hjelp til undervisningen
“Du kan føle at du mangler forståelse av visse prinsipper som du 

forbereder å undervise om. Men når du studerer disse med en bønn 
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i hjertet, går inn for å etterleve dem, forbereder deg til å undervise 
om dem, og så deler dette med andre, vil ditt vitnesbyrd bli styrket 
og mer dyptgående” (Undervisning, intet større kall [1999], 19).
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nephis eksempel på lydighet inspirerte unge gordon B. Hinckley.
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Lydighet: Etterlev ganske 
enkelt evangeliet

“Evangeliets vei er en enkel vei… Ydmyk 
dere, og vandre i lydighet.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Da Gordon B. Hinckley var ca 14 år gammel, opplevde han noe i 
Salt Lake tabernakel som motiverte ham til å ta en viktig beslutning. 
Han fortalte senere:

“Jeg [hørte] president Heber J. Grant fortelle om sin opplevelse 
av å lese Mormons bok da han var ung gutt. Han talte om Nephi og 
den store innflytelsen han hadde på hans liv. Og så, med en stemme 
som var full av overbevisning, og som jeg aldri kommer til å glemme, 
siterte han de store ordene fra Nephi: ‘Jeg vil gå og gjøre det som 
Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn 
noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre 
det han befaler dem’ (1 Nephi 3:7).

Det var da jeg bestemte meg for å gjøre det Herren har befalt.” 1

Gordon B. Hinckley sto alltid fast ved denne beslutningen. Mange 
år senere, da han var Kirkens president, kom han i sin undervisning 
inn på budskapet han hadde hørt som ung mann. Da han talte til 
en gruppe siste- dagers- hellige på en regionalkonferanse, sa han:

“Jeg har blitt intervjuet av mange journalister. Det eneste de sier 
er: ‘Hva kommer du til å ha som tema i din presidentperiode?’ Jeg 
sier ganske enkelt: ‘Det samme tema som jeg har hørt gjentatt av 
Kirkens presidenter og apostler så lenge jeg kan huske: Etterlev 
ganske enkelt evangeliet, og hver den som gjør det, vil få en indre 
overbevisning om at det han etterlever, er sant.’” 2
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På sin første generalkonferanse som Kirkens president, oppfordret 
president Hinckley alle til å prøve hardere å etterleve evangeliet:

“Nå, mine brødre og søstre, har tiden kommet for oss til å rette 
oss opp, løfte vårt blikk og strekke vårt sinn til en større forståelse av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges store tusenårige misjon. Det 
gjelder å være sterk. Det er en tid da vi må gå fremover uten å nøle, 
idet vi er fullt klar over vår misjons mening, omfang og betydning. 
Det er en tid da vi må gjøre det som er rett uansett konsekvensene 
som måtte følge. Det er en tid da vi må bli funnet å holde budene. 
Det er en tid da vi må strekke oss ut i godhet og kjærlighet til de 
nødstedte og de som vandrer i mørke og smerte. Det er en tid da vi 
må være hensynsfulle og gode, anstendige og høflige mot hverandre 
i alle situasjoner. Med andre ord, bli mer Kristus- lik.” 3

President Hinckley fortsatte å understreke dette budskapet. Ti år 
senere gjentok han disse ordene på generalkonferansen, og fulgte 
opp med å si: “Dere må vurdere hvor langt vi har kommet med 
hensyn til å følge den oppfordringen jeg ga for 10 år siden.” 4

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Vi er et paktsfolk, og store forpliktelser 
følger med denne pakten.

Vi er et paktsfolk, og det er en svært alvorlig sak. Da dette verk 
ble gjenopprettet og Herren fremla hensikten med denne gjenopp-
rettelsen, sa han at én grunn til gjenopprettelsen var at hans evige 
pakt kunne bli gjenopprettet. Denne pakten… ble inngått mellom 
Abraham og Jehova da den mektige Jehova ga et stort og høytidelig 
løfte til Abraham. Han sa at hans ætt skulle bli som sandkornene 
ved havets bredd, og at alle nasjoner skulle bli velsignet gjennom 
ham. Han sluttet denne pakten med ham, at han skulle være deres 
Gud, og at de skulle være hans folk… Dermed ble det opprettet et 
forhold som var av evig betydning for alles evige liv som ville inngå 
den. Konsekvensene av den er fantastiske: Hvis vi vil handle slik 
som Guds barn skulle handle, vil han være vår Gud og velsigne oss, 
elske oss, lede oss og hjelpe oss.
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I denne evangelieutdeling har denne evige pakt blitt bekreftet. 
Vi inngikk i bunn og grunn denne pakten da vi ble døpt. Vi ble en 
del av hans guddommelige familie, for å si det slik. Alle Guds barn 
er av hans familie, men på en spesiell og fantastisk måte er det et 
spesielt forhold mellom Gud og barn av hans pakt. Da vi kom inn 
i Kirken… ble vi en del av et paktsfolk, og hver gang vi tar del i 
nadverden, gjør vi det ikke bare til minne om Guds Sønns offer, han 
som ga sitt liv for hver enkelt av oss, men i tillegg påtar vi oss Jesu 
Kristi navn og forplikter oss til å holde hans bud, og han lover oss 
at han vil velsigne oss med sin hellige Ånd.

Vi er et paktsfolk, og store forpliktelser følger med denne pakten. 
Vi kan ikke være vanlige mennesker. Vi må heve oss over massene. 
Vi må stå litt rakere. Vi må være litt bedre, litt snillere, litt mer stor-
sinnede, litt mer høflige, litt mer gjennomtenkte, litt mer hjelpsomme 
overfor andre.5

Vi er et folk som har påtatt oss en høytidelig pakt og vår Herre 
Jesu Kristi navn. La oss anstrenge oss litt mer for å holde budene 
og leve slik Herren har bedt oss om å leve.6

“Hver gang vi tar del i nadverden… påtar vi oss Jesu 
kristi navn og forplikter oss til å holde hans bud.”
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2
Herren forventer at vi skal etterleve 

evangeliet på alle måter.

Vi lever i en tid med kompromisser og ettergivenhet. I situasjoner 
vi daglig opplever, vet vi hva som er riktig, men under press fra 
våre jevnaldrende og de forførende stemmene til dem som ønsker 
å overtale oss, kapitulerer vi. Vi inngår kompromisser. Vi samtykker. 
Vi gir etter, og vi skammer oss… Vi må utvikle styrke til å følge vår 
overbevisning.7

Evangeliets vei er en enkel vei. Noen av kravene kan fortone seg 
som elementære og unødvendige for dere. Men avvis dem ikke. 
Ydmyk dere, og vandre i lydighet. Jeg lover at resultatene som følger, 
vil være fantastiske å betrakte og givende å oppleve.8

Min store bønn er at vi alle må anstrenge oss litt mer for å leve 
opp til den guddommelighet som finnes i oss. Vi kan gjøre det bedre 
enn vi gjør. Vi kan bli bedre enn vi er. Hvis vi ville ha klart for oss 
den guddommelige arv, at Gud er vår Far og at menneskene er søs-
ken, som realiteter, ville vi være litt mer tolerante, litt mer vennlige, 
litt mer villige til å løfte og hjelpe og støtte andre rundt oss. Vi ville 
være mindre tilbøyelige til å synke ned til de tingene som helt klart 
er upassende [av] oss.9

Religionen dere tilhører, gjelder syv dager i uken, ikke bare på 
søndag… Den gjelder hele tiden – 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 
365 dager i året.10

Herren forventer at vi holder vårt liv i orden, at vi etterlever 
evangeliet på alle måter.11

3
Gud vil øse velsignelser over dem som 

vandrer i lydighet mot hans bud.

Herren ba Elijah gå og gjemme seg ved bekken Krit, og sa at 
han der skulle drikke av bekken og at han ville få mat av ravnene. 
Skriftstedet inneholder en enkel og storartet uttalelse om Elijah: “Så 
gikk han og gjorde som Herren hadde sagt” (1 Kongebok 17:5).
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Det var ingen krangel. Det var ingen unnskyldninger. Det var 
ingen utflukter. Elijah gikk ganske enkelt “og gjorde som Herren 
hadde sagt”. Og han ble reddet fra de forferdelige ulykkene som 
rammet dem som spottet og kranglet og tvilte.12

Hele historien i Mormons bok forteller om personer som, når de 
var rettferdige og trodde på Jesus Kristus, hadde fremgang i landet 
og ble rikelig velsignet av Herren. Når de syndet og kom på avveier 
og glemte sin Gud, falt de ned i elendighet og krig og vanskeligheter. 
Deres sikkerhet, fred og velstand er avhengig av deres lydighet mot 
Den allmektiges bud.13

“Hold alltid mine bud, og du skal motta en rettferdighetens krone.” 
[L&p 25:15.] Dette var Herrens løfte til Emma Hale Smith. Det er 
Herrens løfte til hver av dere. Lykke kommer ved å holde budene. 
En siste- dagers- hellig… kan bare oppnå elendighet ved å bryte 
disse budene. Og alle som overholder dem, er lovet en krone… av 
rettferdighet og evig sannhet.14

Sann frihet ligger i lydighet mot Guds råd. Det ble sagt i fordums 
tid at “budet er en lykt og læren et lys”. (Ordspråkene 6:23.)

Evangeliet er ikke en undertrykkende filosofi, slik så mange ser 
det. Det er en plan for frihet som gir disiplin til lyster og veiledning 
for adferd. Dets frukter er gode, og dets belønninger er mange …

“Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke 
igjen legge under trelldommens åk.” (Galaterne 5:1.)

“Der Herrens Ånd er, der er frihet.” (2 Korinterbrev 3:17.)15

Vår sikkerhet ligger i omvendelse. Vår styrke kommer gjennom 
lydighet til Guds bud… La oss stå fast mot det onde, både hjemme 
og ute. La oss leve verdig til himmelens velsignelser, forandre vårt liv 
i den grad det er nødvendig, og sette vår lit til ham, vår alles Fader.16

Vi har ingenting å frykte. Gud står ved roret. Han vil overstyre til 
beste for dette verk. Han vil øse velsignelser over dem som vandrer 
i lydighet mot hans bud. Dette har han lovet. Ingen av oss kan tvile 
på hans evne til å holde dette løftet.17
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4
Kirkens ledere viser vei og oppfordrer 
medlemmene til å etterleve evangeliet.

Det finnes dem som sier: “Kirken kan ikke diktere hva jeg skal 
mene om det ene eller det andre eller hvordan jeg skal leve mitt liv.”

Nei, svarer jeg, Kirken vil ikke diktere noen hva man skal mene 
eller hva man skal gjøre. Kirken vil peke ut veien og innby hvert 
medlem til å etterleve evangeliet og glede seg over de velsignelser 
som kommer ved det. Kirken vil ikke diktere noen, men den vi rett-
lede, den vil overtale, den vil oppfordre og den vil forvente lojalitet 
fra dem som hevder å være medlem av den.

Da jeg studerte ved universitetet, sa jeg ved en anledning til min 
far at jeg følte at generalautoritetene hadde gått utover sine rettighe-
ter når de tok til orde for en viss sak. Han var en meget klok og god 
mann. Han sa: “Kirkens president har belært oss, og jeg oppholder 
ham som profet, seer og åpenbarer, og jeg akter å følge hans råd.”

Jeg har… sittet i rådsforsamlinger på generalplan i denne kirken 
i [mange] år… Jeg ønsker å gi dere mitt vitnesbyrd om at selv om 
jeg bokstavelig talt har sittet i tusenvis av møter hvor Kirkens frem-
gangsmåter og programmer har blitt drøftet, har jeg aldri vært på 
ett hvor ikke Herrens veiledning ble søkt, og heller ingen hvor det 
fremkom noe ønske fra noen av de tilstedeværende om å ta til orde 
for eller gjøre noe som ville være til skade eller tvang for noen.18

Jeg sier til hver og en at vi [som sitter i Kirkens rådsforsamlinger] 
ikke har noen personlig agenda. Vi har bare Herrens agenda. Det 
finnes dem som kritiserer når vi gir en uttalelse til råd eller advarsel. 
Dere skal vite at våre oppfordringer ikke er motivert av noe egoistisk 
ønske. Dere skal vite at våre advarsler ikke er uten gehalt og grunn. 
Dere skal vite at beslutningene om å uttale oss om forskjellige saker, 
ikke tas uten overveielse, diskusjon og bønn. Dere skal vite at vår 
eneste ambisjon er å hjelpe hver enkelt av dere med deres problemer, 
deres kamper, deres familier, deres liv… Vi har ikke noe ønske om 
å undervise noe annet enn det Herren ville ha undervist …

Vi har det ansvar som Esekiel her forklarer: “Menneskesønn! Til 
vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min 
munn, skal du advare dem fra meg.” (Esekiel 3:17.)
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Vi har ingen egoistiske ønsker i noe av dette, annet enn ønsket om 
at våre brødre og søstre må være lykkelige, at fred og kjærlighet må 
finnes i hjemmet deres, at de må bli velsignet ved Den allmektiges 
kraft i sine forskjellige virksomheter i rettferdighet.19

Gud tilkjennegir stadig, på sin måte, sin vilje med hensyn til sitt 
folk. Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at lederne i denne Kirken aldri 
vil be oss om å gjøre noe som vi ikke kan utføre med Herrens hjelp. 
Vi kan føle oss uskikket. Det som vi blir bedt om å gjøre, vil kanskje 
ikke alltid falle i smak eller passe med våre oppfatninger. Men hvis 
vi vil prøve med tro og bønn og målbevissthet, kan vi klare det.

Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at de siste- dagers- helliges lykke, 
de siste- dagers- helliges fred, de siste- dagers- helliges utvikling, de 
siste- dagers- helliges velstand og dette folks evige frelse og opp-
høyelse ligger i å vandre i lydighet mot den rettledning som gis av 
Guds prestedømme.20

5
Små avgjørelser kan få enorme konsekvenser.

Jeg kan beskrive et prinsipp som… hvis det etterleves, vil øke 
sannsynligheten for at våre avgjørelser vil være riktige, og dermed 
at vår fremgang og lykke i livet vil være uendelig mye større. Dette 
store prinsippet er å bevare troen …

Jeg kan ikke fortelle dere i detalj hvordan dere skal avgjøre alt. 
Men jeg kan love at hvis dere vil ta avgjørelser i samsvar med evange-
liets normer og Kirkens læresetninger, og hvis dere vil bevare troen, 
vil deres liv bære frukt i form av mye godt, og dere vil oppleve mye 
lykke og store prestasjoner.21

For mange år siden arbeidet jeg for et jernbaneselskap… Det var 
på den tiden da nesten alle reiste med passasjertog. En morgen fikk 
jeg en telefon fra min kollega i Newark i New Jersey. Han sa: “Tog 
nr. sånn og sånn har kommet, men uten bagasjevogn. Et eller annet 
sted har 300 passasjerer mistet bagasjen, og de er rasende.”

Jeg satte straks i gang med å oppspore den. Jeg fant ut at den var 
blitt riktig lastet og koblet til riktig tog i Oakland, California. Den 
hadde blitt flyttet til vår jernbane i Salt Lake City [og hadde til slutt 
kommet til] St. Louis. Der skulle den overtas av en annen jernbane 
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som skulle frakte den til Newark, New Jersey. Men en tankeløs 
sporskifter i St. Louis flyttet et lite stykke stål, en sporveksel, bare 
7,5 centimeter og trakk så i spaken for å koble vognen fra. Vi fant ut 
at en bagasjevogn som hørte hjemme i Newark, New Jersey, faktisk 
befant seg i New Orleans, Louisiana – over 2400 kilometer fra sitt 
bestemmelsessted. En skjødesløs medarbeider som hadde beveget 
sporvekselen bare 7,5 centimeter i St. Louis, hadde fått den på feil 
spor og økt avstanden fra dens virkelige bestemmelsessted drama-
tisk. Slik er det også i vårt liv. Istedenfor å følge en stø kurs, trekker 
en feilaktig tanke oss i en annen retning. Bevegelsen bort fra vårt 
opprinnelige bestemmelsessted kan være svært så liten, men hvis vi 
fortsetter, blir den meget beskjedne bevegelsen en stor avstand, og vi 
befinner oss langt fra stedet vi skulle til… Det er de små hengslene 
som livet beveger seg på, som gjør så stort utslag for oss.22

En dag nærmet jeg meg en stor grind på en bondegård. Jeg løftet 
låsen og åpnet grinden. Bevegelsen ved hengslene var så liten at 
den knapt kunne merkes. Men den andre enden av grinden laget 
en stor bue med en radius på nesten fem meter. Om man bare så 
på hengslenes bevegelse, ville man aldri drømme om den store 
bevegelsen som ble resultatet av den lille bevegelsen.

President Hinckley sammenlignet våre beslutninger 
med hengsler på en gårdsgrind.
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Slik er det også med beslutningene i vårt liv. En liten tanke, et lite 
ord eller en liten handling kan få enorme konsekvenser.23

6
Ved å etterleve evangeliet styrker vi Kirken og 

hjelper Guds verk å vokse over hele verden.

Dere kan gjøre [Kirken] sterkere ved måten dere lever på. La 
evangeliet være deres sverd og deres skjold …

Hvor fantastisk fremtiden blir idet Den allmektige ruller frem sitt 
store verk, og påvirker alle som vil ta imot og etterleve hans evan-
gelium, til det bedre.24

Jeg ser en strålende fremtid i en meget usikker verden. Hvis vi vil 
holde fast ved våre verdinormer, hvis vi vil bygge på vår arv, hvis vi 
vil vandre i lydighet mot Herren, hvis vi ganske enkelt vil etterleve 
evangeliet, vil vi bli velsignet på en storartet og fantastisk måte. Vi vil 
bli ansett som et folk som har funnet nøkkelen til en spesiell lykke.25

La enhver mann og kvinne og ethvert barn bestemme seg for å 
gjøre Herrens verk bedre og sterkere og større enn det noensinne har 
vært. Det er vår livskvalitet som er avgjørende. Det er vår beslutning 
om å etterleve Jesu Kristi evangelium som er avgjørende. Dette er 
en individuell sak. Hvis vi alle ber, blir Kirken så mye sterkere. Og 
det samme gjelder alle prinsipper i evangeliet. La oss være en del 
av denne store fremadrettede sak som vokser over hele jorden. Vi 
kan ikke stå stille. Vi må gå videre. Det er tvingende nødvendig at 
vi gjør det. Den personlige overbevisning som bor i hver av oss, er 
Kirkens virkelige styrke. Uten den har vi svært lite av noe som helst. 
Med den har vi alt.26

Jeg innbyr hver eneste en av dere, hvor dere enn måtte være som 
medlemmer av denne kirken, til å stå på deres føtter og med en sang 
i hjertet bevege dere fremover, etterleve evangeliet, elske Herren og 
bygge opp riket. Sammen skal vi holde kursen og bevare troen, for 
Den allmektige er vår styrke.27
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor er det slik at vi, som Herrens paktsfolk, ikke kan “være 

vanlige mennesker”? (Se del 1.) Hvordan påvirker paktene du har 
inngått med Gud, din hverdag?

• President Hinckley sa at “vi må utvikle styrke til å følge vår over-
bevisning” (del 2). Hvordan kan vi noen ganger gå på akkord 
med våre overbevisninger? Hvordan kan vi styrke vår evne til å 
motstå fristelse?

• Hvordan kan vi anvende president Hinckleys fortelling om Elijah 
på oss selv? (Se del 3.) Hvordan vil du svare noen som føler at 
budene er for restriktive? Hvordan har du sett at det å adlyde 
budene gir frihet, sikkerhet og fred?

• Gjennomgå president Hinckleys forklaring på hvordan Kirkens 
ledere gir råd og advarsler (se del 4). Hvordan har du blitt vel-
signet ved å følge rådene fra Kirkens ledere?

• Hva kan vi lære av president Hinckleys historie om den bort-
komne bagasjevognen? (Se del 5.) Hvorfor kan små beslutninger 
eller handlinger gjøre så store utslag i livet? Hva er en liten avgjø-
relse som har gjort stort utslag i livet ditt? Hvordan kan vi bedre 
oppdage små avvik som kan føre oss bort fra Guds vei?

• Hvordan kan etterlevelse av evangeliet hjelpe oss å takle usikker-
heten i verden? (Se del 6.) Hvordan kan etterlevelse av evangeliet 
forenkle vårt liv? Tenk over hvordan du mer aktivt kan styrke 
Kirken og hjelpe Guds verk å vokse over hele jorden.

Aktuelle skriftsteder
5 Mosebok 4:39–40; Hebreerne 5:8–9; L&p 64:33–34; 93:26–28; 

98:22; Abraham 3:24–26; 3. trosartikkel

Studiehjelpemidler
“Å lese, studere og grunne er ikke det samme. Vi leser ordene 

og får mange ideer. Vi studerer og finner kanskje mønstre og sam-
menhenger i Skriftene. Men når vi grunner, søker vi åpenbaring ved 
Ånden. Det å grunne er for meg den ettertanke og bønn som foregår 
etter at jeg har lest og studert Skriftene omhyggelig” (Henry B. Eyring, 
“Tjen med Ånden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 60).
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“det finnes intet under himmelen som kan erstatte produktivt 
arbeid. det er den prosessen som virkeliggjør drømmer.”
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Fred og tilfredshet ved hjelp 
av timelig selvhjulpenhet

“Vi lærer selvhjulpenhet som et livsprinsipp, at vi 
skulle forsørge oss selv og dekke våre egne behov.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Som barn lærte Gordon B. Hinckley prinsipper for selvhjulpen-
het mens han arbeidet sammen med sine foreldre og søsken. Han 
fortalte senere:

“Vi bodde i det jeg syntes var et stort hus… Det var en stor plen 
med mange trær som felte millioner av blader og sørget for at det 
stadig var veldig mye arbeid å gjøre…

Vi hadde en ovn på kjøkkenet og en i spisestuen. Siden ble det 
installert en fyrkjele, og det var herlig. Men den hadde en glupsk 
appetitt på kull, og det var ingen automatisk påfylling. Kullet måtte 
skyfles inn i kjelen og omhyggelig etterfylles hver kveld.

Jeg lærte noe viktig av dette monstret av en fyrkjele: Hvis man 
ønsket å holde seg varm, måtte man arbeide med skyffelen.

Min far mente at hans gutter burde lære å arbeide, både sommer 
og vinter. Derfor kjøpte han en 20 mål stor gård, som etter hvert 
vokste til over 120 mål. Vi bodde der om sommeren og reiste til 
byen igjen når skolen begynte.

Vi hadde en svær frukthage, og trærne måtte beskjæres hver vår. 
Far tok oss med til demonstrasjoner av beskjæring utført av eksper-
ter fra landbrukshøyskolen. Vi lærte en stor sannhet – at man kan 
bestemme nokså nøyaktig hva slags frukt man vil plukke i septem-
ber, ved hvordan man beskjærer treet i februar.” 1

Med disse sannhetene som en del av sin personlige grunnvoll, 
lærte president Hinckley ofte praktiske lærdommer knyttet til 
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etterlevelse av evangeliet. Han vitnet om velsignelsene som kom-
mer ved hardt arbeid, og han oppfordret siste- dagers- hellige til å 
leve innenfor rammen av sine midler og forberede seg til katastrofer 
som kan komme i fremtiden.

I tillegg til å undervise disse i prinsippene, hjalp president Hinckley 
de hellige å finne måter å følge dem på. I april 2001 innførte han for 
eksempel Det vedvarende utdannelsesfond, som han sa var inspirert 
av Herren.2 Gjennom dette programmet kunne man bidra til et fond 
som skulle gi kortsiktige lån for å hjelpe kvalifiserte medlemmer av 
Kirken, for det meste hjemvendte misjonærer, å få utdannelse eller 
yrkesopplæring som ville føre til meningsfylt arbeid. Når disse lånene 
ble tilbakebetalt, skulle disse pengene inngå i fondet for å hjelpe 
fremtidige deltagere. Det vedvarende utdannelsesfond har hjulpet 
titusenvis av mennesker å bli selvhjulpne. Det gir, slik president 
Hinckley en gang sa det, “et lysende håp”.3

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Når vi arbeider med integritet, blir vi velsignet for evig.

Jeg tror på arbeidets evangelium. Det finnes intet under himme-
len som kan erstatte produktivt arbeid. Det er den prosessen som 
virkeliggjør drømmer. Det er gjennom denne prosessen uvirksomme 
visjoner blir dynamiske prestasjoner.4

Litt lek og litt dagdriveri er bra. Men det er arbeid som gjør for-
skjellen i livet til en mann eller en kvinne. Det er arbeid som skaffer 
til veie maten vi spiser, klærne vi går i, husene vi bor i. Vi kan ikke 
fornekte behovet for arbeid med dyktige hender og utdannede sinn 
hvis vi skal vokse og blomstre både enkeltvis og i fellesskap.5

Jeg har oppdaget at livet ikke er en rekke store og heltemodige 
handlinger. Livet på sitt beste handler om konsekvent vennlighet 
og sømmelighet, at man uten fanfare gjør det som må gjøres når 
det trenger å gjøres. Jeg har lagt merke til at det ikke er genier som 
er utslagsgivende i denne verden. Jeg har lagt merke til at verdens 
arbeid i stor grad utføres av alminnelig begavede menn og kvinner 
som har arbeidet på en spesiell måte.6
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Barn trenger å arbeide sammen med sine foreldre – ta oppvasken 
sammen med dem, moppe gulv sammen med dem, klippe plenen, 
beskjære trær og busker, male, pusse opp, rydde og gjøre hundrevis 
av andre ting som kan lære dem at arbeid er prisen for renslighet, 
fremgang og velstand.7

Arbeid er det geniale ved denne kirken. Alle arbeider. Man kan 
ikke utvikle seg uten å arbeide. Tro, et vitnesbyrd om sannheten, er 
akkurat som muskelen i armen min. Bruker man det, blir det sterkt. 
Legger man det i et fatle, blir det svakt og slapt. Vi setter folk i arbeid. 
Vi forventer store ting av dem, og det forunderlige og fantastiske er 
at de innfrir. De produserer.8

“Barn trenger å arbeide sammen med foreldrene… de vil lære 
at arbeid er prisen for renslighet og fremgang og velstand.”
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Ingenting skjer i denne kirken med mindre dere arbeider. Den 
er som en trillebår. Den beveger seg ikke før man tar tak i de to 
håndtakene og dytter. Hardt arbeid beveger Herrens verk fremover, 
og hvis dere har lært å arbeide med ekte integritet, vil det velsigne 
dere for alltid. Det mener jeg av hele mitt hjerte. Det vil velsigne 
dere for alltid.9

2
Vi har et ansvar for å hjelpe andre å 

løfte seg selv og bli selvhjulpne.

Det er et gammelt ordtak som sier at hvis man gir en mann en 
fisk, vil han ha mat for en dag. Men hvis man lærer ham å fiske, vil 
han ha noe å spise resten av livet …

Måtte Herren gi oss perspektiv og forståelse så vi kan gjøre dette 
som vil hjelpe våre medlemmer ikke bare åndelig, men også timelig. 
Det er en meget alvorlig forpliktelse som hviler på oss. President 
Joseph F. Smith sa… at en religion som ikke vil hjelpe et menneske 
i dette liv, sannsynligvis ikke vil gjøre mye for vedkommende i livet 
etter dette (se “The Truth about Mormonism,” tidsskriftet Out West, 
sep. 1905, 242).

Der det er utbredt fattigdom blant vårt folk, må vi gjøre alt vi 
kan for å hjelpe dem til å løfte seg selv, til å etablere sitt liv på den 
selvhjulpenhet som kommer av opplæring. Utdannelse er nøkkelen 
til muligheter …

Det er vår høytidelige plikt… å “styrk[e] de svake, løft[e] de hen-
gende hender, og gi kraft til de vaklende knær” (L&p 81:5). Vi må 
hjelpe dem å bli selvforsynte og til å lykkes.

Jeg tror ikke Herren ønsker å se sitt folk dømt til å leve i fattigdom. 
Jeg tror han vil at de trofaste skal nyte av det gode jorden byr på. 
Han vil at vi skal gjøre dette for å hjelpe dem.10

Den enkelte må selv gjøre alt han kan for seg selv. Når han har 
tømt sine ressurser, bør han vende seg til sin familie for å få hjelp. 
Når ikke familien kan hjelpe, overtar Kirken. Og når Kirken over-
tar, er det vårt store ønske først og fremst å dekke vedkommendes 
umiddelbare behov og så hjelpe ham så lenge som han trenger 
hjelp, men i denne prosessen hjelpe ham med utdannelse, med å 
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få arbeid, med å finne en utvei til å komme seg på bena igjen. Det 
er hele målet med [Kirkens] store velferdsprogram.11

De som har deltatt i dette programmet som mottakere, er blitt 
spart for “dovenskapens forbannelse og forsorgsvesenets onder”. 
Deres verdighet og selvrespekt er blitt bevart. Og de myriader av 
menn og kvinner som ikke har vært direkte mottakere, men som 
har deltatt i produksjonen og foredlingen av matvarene og i en lang 
rekke beslektede driftsoperasjoner, bærer vitnesbyrd om den glede 
man kan finne i uselvisk tjeneste for andre.

Ingen som er vitne til dette programmet og alt det innebærer, 
samt de fantastiske resultatene, kan med rimelighet betvile den 
åpenbaringens ånd som frembragte det, og som har forøket dets 
praktiske anvendelighet og styrke til det gode.12

Vi skal gå fremad i dette arbeidet. Det vil alltid finnes behov. Sult, 
nød og katastrofer vil alltid være blant oss. Det vil alltid finnes dem 
hvis hjerter har blitt berørt av evangeliets lys, som vil være villige 
til å tjene og arbeide for å hjelpe jordens trengende.

Som en koordinert innsats har vi etablert Det vedvarende utdan-
nelsesfond. Det er et resultat av deres generøse bidrag… Lån gis 
til verdige unge menn og kvinner til utdannelse. Ellers ville de ha 
vært fanget i den samme fattigdom som deres foreldre og forfedre 
har opplevd i mange generasjoner …

Herrens ånd veileder dette arbeidet. Denne velferdsaktiviteten 
er en verdslig aktivitet som kommer til uttrykk i ris og bønner, ull-
tepper og telt, klær og medisiner, i arbeid og utdannelse for bedre 
arbeid. Men dette såkalte verdslige arbeidet er bare et ytre uttrykk 
for en indre ånd, den Herres Ånd om hvem det ble sagt at han “gikk 
omkring og gjorde vel” (Apostlenes gjerninger 10:38).13

3
Profeter har oppmuntret oss til å forberede oss 
åndelig og timelig for katastrofer som kommer.

Vi lærer selvhjulpenhet som et livsprinsipp, at vi skulle forsørge 
oss selv og dekke våre egne behov. Derfor oppfordrer vi vårt folk til 
å sette noe til side, til å planlegge for fremtiden, ha… mat på lager, 
til om mulig å opprette en sparekonto til dårligere tider. Katastrofer 
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rammer noen ganger når det minst ventes – arbeidsledighet, syk-
dom, den slags.14

Denne verden er ikke fremmed for ulykker og katastrofer. De av 
oss som leser og tror på Skriftene, er oppmerksomme på profetenes 
advarsler om katastrofer som har funnet sted og som fortsatt skal 
finne sted …

Hvor illevarslende åpenbaringen i kapittel 88 i Lære og pakter 
er, om de ulykker som skulle komme etter eldstenes vitnesbyrd. 
Herren sier:

“For etter deres vitnesbyrd følger jordskjelvs vitnesbyrd så jorden 
skal jamre seg i sitt indre, og mennesker skal falle om på marken 
og skal ikke være i stand til å stå.

Og videre følger vitnesbyrdet fra tordenens røst og lynets røst 
og uværets røst, og fra røsten av havets bølger som skyller over 
sine bredder.

Og alle ting skal være i forvirring, og menneskenes hjerter skal 
i sannhet svikte dem, for frykt skal komme over alle folk” (L&p 
88:89- 91) …

Akkurat som det har vært ulykker før, kan vi vente oss flere i 
fremtiden. Hva gjør vi?

Noen har sagt at det ikke regnet da Noah bygget arken. Men han 
bygget den, og regnet kom.

Herren har sagt: “Hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte” 
(L&p 38:30).

De viktigste forberedelsene fremsettes også i Lære og pakter, 
hvor det står: “Derfor, stå på hellige steder og vær urokkelige inntil 
Herrens dag kommer” (L&p 87:8) …

Vi kan leve slik at vi kan be om Herrens beskyttelse og veiledning. 
Dette er første prioritet. Vi kan ikke forvente hans hjelp om vi ikke er 
villige til å holde hans bud. Vi i denne Kirken har bevis nok på straf-
fen for ulydighet både blant det jaredittiske og det nephittiske folk. 
Begge gikk fra storhet til total ødeleggelse på grunn av ugudelighet.

Vi vet naturligvis at regnet faller både på rettferdige og urettfer-
dige (se Matteus 5:45). Men selv om de rettferdige dør, går de ikke 
fortapt, men blir frelst gjennom Forløserens forsoning. Paulus skrev 
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til romerne: “For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, 
så dør vi for Herren” (Romerne 14:8) …

Våre medlemmer har… blitt rådet og oppfordret til å gjøre forbere-
delser som vil sikre at de overlever om en katastrofe skulle inntreffe.

Vi kan sette til side litt vann, basismatvarer, medisin og klær til å 
holde oss varme. Vi skulle også ha lagt til side litt penger i tilfelle 
vanskelige tider.15

Vi har et stort velferdsprogram med lagerhus til for eksempel korn 
i forskjellige områder. Det er viktig at vi gjør dette: Men det beste 
stedet hvor vi kan sette til side noe mat, er i vårt hjem, sammen 
med litt sparepenger. Det beste velferdsprogrammet er vårt eget 
velferdsprogram. Fem eller seks spann med hvete hjemme er bedre 
enn en skjeppe på velferdssenterets kornmølle …

Vi kan begynne svært beskjedent. Vi kan begynne med et lager 
for en uke og gradvis utvide det til en måned og så til tre måneder. 
Jeg snakker nå om mat som dekker grunnleggende behov. Som dere 
alle vet, er ikke dette noe nytt råd. Men jeg frykter at mange mener 
at et matlager for lang tid er så langt utenfor deres rekkevidde at de 
ikke gjør noen anstrengelse i det hele tatt.

Begynn i det små… og arbeid gradvis mot et rimelig mål. Spar 
litt penger regelmessig, så vil dere bli forbauset over hvordan 
beløpet øker.16

4
Vi nyter uavhengighet og frihet når vi unngår gjeld i den 
grad det er mulig, og setter av penger til vanskelige tider.

Vi har om og om igjen fått råd om å sørge for å være selvforsynt, 
om å unngå gjeld, om å være sparsommelige. Det er så mange 
av vårt folk som har stor gjeld på grunn av ting som ikke er helt 
nødvendige… Jeg ber dere medlemmer av denne kirken inntren-
gende om å kvitte dere med all gjeld i den grad det er mulig, og 
legge litt til side for fremtiden.17

Tiden er inne til å sette vårt hus i orden …

President J. Reuben Clark jr. sa dette på prestedømsmøtet ved 
konferansen i 1938: “Straks du har satt deg i gjeld, er rentene med 
deg hvert minutt av dagen og natten. Du kan ikke sky dem eller 
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slippe vekk fra dem. Du kan ikke avskaffe dem. De gir ikke etter for 
hverken trygling, krav eller ordrer, og når som helst når du kommer 
i deres vei, krysser deres kurs eller ikke greier å leve opp til deres 
krav, knuser de deg” (i Lys over Norge, jan. 1996, 37).

Jeg er selvfølgelig klar over at det kan være nødvendig å låne 
for å skaffe seg et hjem. Men la oss kjøpe et hus som vi har råd til, 
og dermed lette nedbetalingen som stadig vil henge over vårt hode 
uten barmhjertighet eller utsettelse …

Helt siden Kirkens begynnelse har Herren talt om dette med gjeld. 
Ved åpenbaring sa han til Martin Harris: “Betal gjelden du har stiftet 
hos boktrykkeren. Fri deg fra trelldom” (L&p 19:35).

President Heber J. Grant talte gjentatte ganger om dette emnet… 
Han sa: “Om det er noe som vil bringe fred og tilfredshet inn i men-
neskenes hjerter og inn i familien, så er det å bruke mindre enn 
man tjener. Og hvis det finnes noen enkelt ting som er tyngende, 
nedslående og beklemmende, så er det å ha gjeld og forpliktelser 
som man ikke kan betjene” (Gospel Standards, red. G. Homer Dur-
ham [1941], 111).

Vi forkynner et budskap om å være selvforsynt over hele Kirken. 
Man kan ikke lykkes i å være selvforsynt når en stor gjeld henger 
over familien. Man er hverken uavhengig eller fri når man har for-
pliktelser overfor andre.

I ledelsen av Kirken har vi forsøkt å vise andre et eksempel. Vi 
har strengt fulgt den fremgangsmåte å sette av en prosentandel av 
Kirkens inntekter hvert år for å være beredt hvis vi en gang skulle 
trenge noe ekstra.

Jeg er takknemlig for å kunne si at Kirken i all sin virksomhet, i 
alle sine foretagender, i alle sine avdelinger, kan greie seg uten å 
låne penger. Kan vi ikke greie oss, vil vi innskrenke våre program-
mer. Vi vil krympe utgiftene så de står i forhold til inntektene. Vi 
vil ikke låne …

Det er en herlig følelse å være fri for gjeld, å ha litt penger i 
tilfelle en krise, på et sted hvor man kan få tak i dem når det er 
nødvendig …
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Jeg ber dere inntrengende… [om å] se nærmere på hvordan det 
står til med deres økonomi. Jeg ber dere inntrengende om å være 
forsiktige med å bruke penger, vær disiplinert når dere gjør innkjøp, 
for å unngå gjeld så langt som mulig. Betal gjelden så fort dere kan, 
og befri dere fra trelldom.

Dette er en del av det timelige evangelium som vi tror på. Måtte 
Herren velsigne dere… så dere kan sette deres hus i orden. Hvis 
dere har betalt deres gjeld, hvis dere har penger i reserve, selv om 
det ikke er så mye, vil dere om uværet skulle bryte løs over hodet 
på dere, ha tak over hodet for deres [familie] og fred i hjertet.18

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• President Hinckley sa at “det finnes intet… som kan erstatte pro-

duktivt arbeid” (del 1). Hvordan har arbeid vært til velsignelse i 
ditt liv? Hva har du lært ved hardt arbeid? Hvordan kan foreldre 
hjelpe sine barn å lære å arbeide?

• Hva er vårt ansvar overfor dem som har timelige behov? (Se del 
2.) Hvordan kan vi hjelpe andre å bli selvhjulpne? Hvordan har 
du blitt påvirket av tjeneste som du har utført og mottatt?

• Gjennomgå forberedelsene president Hinckley rådet oss til å 
gjøre til vanskelige tider (se del 3). Når har du sett viktigheten av 
å forberede seg til vanskelige tider? Hva er noen små, gradvise 
ting vi kan gjøre for å forberede oss?

• Gjennomgå president Hinckleys råd om gjeld og sparsomme-
lighet (se del 4). Hvorfor er det viktig å være disiplinert med 
hensyn til hvordan vi bruker penger? Hvordan kan gjeld påvirke 
oss timelig og åndelig? Hvordan kan foreldre lære sine barn å 
bruke penger klokt?

Aktuelle skriftsteder
1 Tessalonikerbrev 4:11–12; L&p 1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

Moses 5:1

Hjelp til undervisningen
“Pass på at du ikke avslutter en god diskusjon for tidlig, bare for å 

få fremlagt alt det materialet du har forberedt. Selv om det er viktig 
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å dekke leksjonsmaterialet, er det viktigere å hjelpe elevene å føle 
Åndens innflytelse, finne løsninger på deres spørsmål, øke deres 
kunnskap om evangeliet og forsterke deres beslutning om å holde 
budene” (Undervisning, intet større kall [1999], 64).

Noter
 1. “Some Lessons I Learned as a Boy,” 

Ensign, mai 1993, 52.
 2. Se “Det vedvarende utdannelsesfond,” 

Liahona, juli 2001, 60.
 3. “Du må bøye deg ned for å løfte opp 

en annen,” Liahona, jan. 2002, 62.
 4. “I Believe,” New Era, sep. 1996, 6.
 5. “I Believe,” 6.
 6. One Bright Shining Hope: Messages 

for Women from Gordon B. Hinckley 
(2006), 24.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 707.

 8. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, bind 2: 2000- 2004 (2005), 532.

 9. “Inspirational Thoughts,” Ensign, aug. 
2000, 5.

 10. “Det vedvarende utdannelsesfond,” 60.
 11. “Det er jo ikke skjedd i en avkrok,” Lys 

over Norge, jan. 1997, 45.
 12. President Harold B. Lee: An Appreci-

ation,” Ensign, nov. 1972, 8; se også 
Heber J. Grant, i Conference Report, 
okt. 1936, 3.

 13. “Jeg var sulten, og dere gav meg mat,” 
Ensign eller Liahona, mai 2004, 61.

 14. “Det er jo ikke skjedd i en avkrok,” 45.
 15. “Hvis dere er beredt, skal dere ikke 

frykte,” Ensign eller Liahona, nov. 
2005, 61–62.

 16. “Til menn i prestedømmet,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2002, 58.

 17. “Tiden vi lever i,” Liahona, jan. 2002, 83.
 18. “Til guttene og mennene,” Liahona, 

jan. 1999, 65.
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Vi må glemme oss selv 
i tjeneste for andre

“Måtte den virkelige meningen med evangeliet 
utkrystallisere seg i vårt hjerte så vi kan 
forstå at vårt liv, som ble gitt oss av vår 
Fader, skal brukes i tjeneste for andre.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Unge eldste Gordon B. Hinckley kjempet seg gjennom sine før-
ste uker som heltidsmisjonær i England. Han var syk da han kom 
dit, og hans forsøk på å forkynne evangeliet ble gjentatte ganger 
avvist. I løpet av denne vanskelige tiden ble han velsignet med det 
han senere kalte sin “avgjørende dag i sitt liv” – en opplevelse som 
påvirket hans tjeneste resten av livet.

“Jeg var motløs,” fortalte han. “Jeg skrev et brev hjem til min gode 
far og sa at jeg syntes jeg kastet bort min tid og hans penger. Han 
var min far og min stavspresident, og han var en klok og inspirert 
mann. Han skrev et meget kort brev til meg hvor det sto: ‘Kjære 
Gordon, jeg har mottatt ditt siste brev. Jeg har bare ett forslag: Glem 
deg selv og begynn å arbeide.’ Tidligere samme morgen under 
vårt fellesstudium hadde min ledsager og jeg lest disse ordene fra 
Herren: ‘For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som 
mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det.’ 
(Markus 8:35.)

Disse ordene fra Mesteren, sammen med rådet fra min far om å 
glemme meg selv og begynne å arbeide, trengte inn i min sjel. Med 
fars brev i hånden gikk jeg inn på soverommet i huset i Wadham 
Road nr. 15 hvor vi bodde, knelte ned og avla et løfte til Herren. 
Jeg lovet ham ved en pakt at jeg ville forsøke å glemme meg selv 
i hans tjeneste.
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“Hvis vi vil hevde å tilbe og følge mesteren, må vi ikke 
strebe etter å etterligne hans liv i tjeneste?”
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Denne julidagen i 1933 tok jeg min avgjørelse. Det kom et nytt 
lys inn i mitt liv og en ny glede i mitt hjerte.” 1

Dette lyset forlot aldri Gordon B. Hinckleys liv. Fra den dagen 
viet han seg til Herren i tjeneste for andre. I president Hinckleys 
begravelse nevnte president Henry B. Eyring noen av president 
Hinckleys bidrag: Han oppførte templer over hele verden, innførte 
mindre templer for å fremskynde tempelarbeidet, etablerte Det ved-
varende utdannelsesfond og bygget Konferansesenteret. Så sa han:

“Hans personlige arv omfatter mye mer enn denne korte listen og 
min evne til å beskrive. Men hans bedrifter har minst én ting felles. 
De hadde alltid til hensikt å velsigne enkeltpersoner med mulighe-
ter. Og han tenkte alltid på dem som har minst muligheter, vanlige 
mennesker som strever med å takle hverdagens vanskeligheter og 
den utfordring det er å etterleve Jesu Kristi evangelium. Mer enn 
én gang prikket han fingeren sin i brystet mitt når jeg kom med et 
forslag og sa: ‘Hal, har du husket på dem som har det vanskelig?’” 2

“Jeg ønsker å være på mine ben og gjøre noe,” sa president 
Hinckley. “Jeg ønsker å møte hver dag med besluttsomhet og mål-
bevissthet. Jeg ønsker å bruke hver time jeg er våken til å gi opp-
muntring, til å velsigne dem som bærer tunge byrder, til å bygge 
opp vitnesbyrdets tro og styrke.” 3

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Vårt liv er en gave fra Gud, og skulle 
brukes i tjeneste for andre.

Det er… mye fattigdom og grell nød over hele verden, så mye av 
opprør og ondskap, så mye tarvelighet og urenhet, så mange opp-
brutte hjem og ødelagte familier, så mange ensomme mennesker 
som lever fargeløse liv uten håp, så mye elendighet overalt.

Derfor gir jeg dere en oppfordring. Jeg ber dere innstendig om at 
dere, med alt dere mottar, også må gi for å gjøre verden litt bedre.4

Hvis verden skal bli bedre, må kjærlighetens kraft gjøre en endring 
i menneskenes hjerter. Det kan den gjøre når vi ser lenger enn til 
oss selv for å gi vår kjærlighet til Gud og andre, og gjør det av hele 
vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand.
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I nyere åpenbaring har Herren erklært: “Hvis deres øye ene og 
alene er vendt mot min ære, skal hele deres legeme fylles med lys, 
og det skal ikke være noe mørke i dere.” (L&p 88:67.)

Når vi ser med kjærlighet og takknemlighet til Gud, når vi tjener 
ham med øyet ene og alene vendt mot hans ære, vil syndens mørke, 
egoismens mørke og stolthetens mørke forlate oss. Det vil komme 
en økt kjærlighet til vår evige Fader og til hans elskede Sønn, vår 
Frelser og vår Forløser. Det vil komme et sterkere ønske om å utføre 
tjeneste for våre medmennesker, og vi vil tenke mindre på oss selv 
og strekke oss ut til andre.

Dette kjærlighetsprinsippet er selve kjernen i Jesu Kristi 
evangelium.5

Hvis vi vil hevde å tilbe og følge Mesteren, må vi ikke strebe etter 
å etterligne hans liv i tjeneste? Ingen av oss kan med rette si at vårt 
liv er vårt eget. Vårt liv er en gave fra Gud. Vi kommer ikke til verden 
av egen vilje. Vi forlater den ikke når vi selv ønsker det. Våre dager 
er talte ikke av oss selv, men i overensstemmelse med Guds vilje.

Så mange av oss bruker vårt liv som om det var helt og holdent 
vårt eget. Vi kan velge å kaste det bort hvis vi ønsker det. Men det 
blir et brudd på en stor og hellig tillit. Mesteren gjorde det helt 
klart: “For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som 
mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det.” 
(Markus 8:35.)6

Mine kjære brødre og søstre, utfordringen er stor. Mulighetene 
finnes overalt rundt oss. Gud vil at vi skal gjøre hans arbeid – og 
gjøre det med energi og glede. Dette arbeidet, slik han har definert 
det, er å “styrke de svake, løfte de hengende hender, og gi kraft til 
de vaklende knær”. (L&p 81:5.)

Det er å hjelpe de trengende. Det er å trøste de sørgende. Det er 
å besøke enken og den farløse i deres nød. Det er å gi mat til den 
sultne, kle den nakne og gi ly til den som ikke har tak over hodet. 
Det er å gjøre som Mesteren gjorde, som “gikk omkring og gjorde 
vel”. (Apostlenes gjerninger 10:38.)7

Mitt budskap til dere i dag… er at dere skulle bestemme dere 
for å vie en del av deres tid, når dere planlegger livets arbeid, til de 
ulykkelige og trengende, uten tanke på å få noe igjen for det. Det 
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er behov for deres ferdigheter, uansett hva de måtte være. Deres 
hjelpende hender vil løfte noen opp av nødens hengemyr. Deres 
stødige stemme vil gi oppmuntring til noen som kanskje ellers ville 
ha gitt opp. Deres ferdigheter kan endre livet, på en bemerkelses-
verdig og fantastisk måte, for dem som vandrer i nød. Hvis ikke nå, 
når da? Hvis ikke dere, hvem da? 8

Måtte den virkelige meningen med evangeliet utkrystallisere seg 
i vårt hjerte så vi kan forstå at vårt liv, som ble gitt oss av vår Fader, 
skal brukes i tjeneste for andre.

Hvis vi vil yte slik tjeneste, vil dagene være fylt av glede og lykk-
salighet. Ikke minst vil de være viet til vår Herre og Frelser Jesus 
Kristus og til å velsigne alle vi kommer i kontakt med.9

2
Tjeneste er den beste medisin for selvmedlidenhet, 

egoisme, fortvilelse og ensomhet.

Jeg besøkte en gang et universitetsområde hvor jeg hørte den 
vanlige klagingen fra ungdom: Klaging med hensyn til presset ved 
å gå på skole – som om det var en byrde istedenfor en mulighet til 
å ta del i verdens kunnskap – klaging på hyblene og på maten …

Jeg sa til de unge at hvis presset fra skolen var for tungt, hvis de 
følte for å klage på hyblene og maten, så kunne jeg foreslå en kur 
for problemene deres. Jeg foreslo at de skulle legge bøkene sine 
til side i noen timer, dra fra rommene sine og besøke en som var 
gammel og ensom, eller en som var syk og motløs. I det store og 
det hele har jeg lært at hvis vi klager over livet, er det fordi vi bare 
tenker på oss selv.

I mange år var det et skilt på veggen hos en skomaker jeg var 
kunde hos. Det sto: “Jeg klaget fordi jeg ikke hadde sko, helt til jeg så 
en mann som ikke hadde føtter.” Den mest effektive medisin for selv-
medlidenhetens sykdom er å glemme oss selv i tjeneste for andre.10

Jeg tror at for de fleste av oss er den beste medisinen for ensomhet, 
arbeid og tjeneste for andre. Jeg bagatelliserer ikke deres proble-
mer, men jeg nøler ikke med å si at det finnes mange andre med 
alvorligere problemer enn deres. Strekk dere ut for å yte tjeneste 
for dem, hjelpe dem og oppmuntre dem. Det er så mange gutter og 
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jenter som kommer til kort på skolen fordi de mangler litt personlig 
oppmerksomhet og oppmuntring. Det er så mange eldre som lever i 
elendighet og ensomhet og frykt, og som ville få et lite håp og noe 
oppmuntring ved en enkel samtale …

Det er så mange som har blitt skadet, og som trenger en barm-
hjertig samaritan til å forbinde sårene sine og hjelpe seg videre. En 
liten godhet kan gi en stor velsignelse til en som er i nød, og en god 
følelse til den som blir venn med ham.11

Det er så mange der ute hvis byrder dere kan lette. Det er hjem-
løse, det er sultne og det er fattige rundt oss. Det er eldre som er 
alene på pleiehjem. Det er funksjonshemmede barn og ungdom 
som bruker narkotika, og det finnes dem som er syke og bundet til 
hjemmet, som higer et vennlig ord. Hvis dere ikke gjør det, hvem 
gjør det da?

Den beste motgift jeg vet mot bekymring, er arbeid. Den beste 
medisin for fortvilelse, er tjeneste. Den beste kur for tretthet, er 
utfordringen med å hjelpe en som er enda mer sliten.12

Hvorfor er misjonærer lykkelige? Fordi de glemmer seg selv i 
tjeneste for andre.

Hvorfor er de som arbeider i templene, lykkelige? Fordi deres 
kjærlighetsarbeid i enhver henseende harmoniserer med det store 

“det er så mange der ute hvis byrder dere kan lette.”
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stedfortredende arbeid menneskehetens Frelser utførte. De hverken 
ber om eller forventer takk for det de gjør. For det meste vet de ikke 
mer enn navnet på ham eller henne de utfører arbeidet på vegne av.13

Gi uttrykk for de rettferdige ønskene som ligger i deres hjerte, 
etter å strekke dere ut for å trøste, støtte og bygge opp andre. Når 
dere gjør det, vil egoismens nedbrytende gift forlate dere, og den vil 
bli erstattet av en skjønn og herlig følelse som ikke synes å komme 
på noen annen måte.14

3
Når vi strekker oss ut for å hjelpe 

andre, finner vi vårt sanne jeg.

En søndag morgen for mange år siden var jeg hjemme hos en 
stavspresident i en liten by i Idaho. Før morgenbønnen leste fami-
lien noen vers i Skriftene sammen. Blant disse var Jesu ord slik de 
står i Johannes 12:24: “Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke 
hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men 
hvis det dør, bærer det mye frukt.”

Mesteren siktet utvilsomt til sin egen forestående død, og erklærte 
at med mindre han døde, ville hans misjon i livet stort sett ha vært 
forgjeves. Jeg ser imidlertid i disse ordene en videre betydning. 
Det virker for meg som at Herren sier til hver enkelt av oss at med 
mindre vi glemmer oss selv i tjeneste for andre, er vårt liv i stor grad 
meningsløst, for han fortsatte med å si: “Den som elsker sitt liv, skal 
miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det 
til evig liv.” ( Johannes 12:25.) Eller slik det står skrevet i Lukas: “Den 
som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, 
skal bevare det.” (Lukas 17:33.) Med andre ord, den som lever for 
seg selv, visner og dør, mens den som glemmer seg selv i tjeneste 
for andre, vokser og blomstrer i dette liv og i evigheten.

På stavskonferansen den formiddagen ble presidenten jeg hadde 
bodd hos, avløst etter tretten års trofast tjeneste. Det fant sted en 
stor utgytelse av kjærlighet og takknemlighet, ikke på grunn av hans 
rikdom, ikke på grunn av hans stilling i næringslivet, men på grunn 
av den tjeneste han så uselvisk hadde utført. Uten tanke på person-
lige interesser hadde han kjørt titusenvis av kilometer i allslags vær. 
Han hadde brukt tusenvis av timer til fordel for andre. Han hadde 
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forsømt sine personlige anliggender for å hjelpe dem som trengte 
hans hjelp. Og på denne måten hadde han blitt levende og stor i 
deres øyne som han hadde tjent.15

For mange år siden leste jeg en historie om en ung kvinne som 
kom til et landlig område som lærer. Blant elevene hennes var det 
en jente som hadde mislyktes før og som mislyktes igjen. Eleven 
kunne ikke lese. Hun kom fra en familie uten midler til å ta henne 
med til en større by for å få undersøkt henne for å finne ut om hun 
hadde et problem som det var mulig å gjøre noe med. Den unge 
læreren hadde en anelse om at problemet kunne være jentas øyne, 
og tok henne på egen bekostning med seg til synsundersøkelse. 
En svakhet ble oppdaget som kunne korrigeres med briller. Snart 
åpnet det seg en helt ny verden for eleven. For første gang i sitt liv 
så hun tydelig ordene foran seg. Lønnen til denne landsens læreren 
var beskjeden, men av det lille hun hadde gjorde hun en investering 
som fullstendig forandret livet til en vanskeligstilt elev, og da hun 
gjorde det, fant hun en ny dimensjon i sitt eget liv.16

Når dere utfører tjeneste på denne måten, vil dere få en ny dimen-
sjon i deres liv. Dere vil finne nye og stimulerende forbindelser. Dere 
vil få vennskap og omgang med andre. Dere vil vokse i kunnskap 
og forståelse og visdom, og i deres evne til å handle.17

Jeg vitner om at hvis hver av dere vil strekke dere ut for å hjelpe 
andre, vil dere finne deres sanne jeg og være til stor velsignelse for 
den verden dere lever i.18

4
Kirken gir mange muligheter til uselvisk tjeneste.

Brødre og søstre, dere vil aldri være lykkelige hvis dere går gjen-
nom livet og bare tenker på dere selv. Fortap dere i den beste sak 
i verden – Herrens sak. Arbeidet i quorumene og hjelpeorganisa-
sjonene, tempelarbeid, velferdsarbeid og misjonærarbeid. Dere vil 
velsigne deres eget liv når dere er til velsignelse for andre.19

Det finnes ikke noe annet arbeid i hele verden som er så gledefylt 
som dette. Denne gleden er noe eget. Den kommer av å tjene andre. 
Den er reell. Den er unik. Den er vidunderlig.20
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La Kirken være deres gode venn. La den være deres gode ledsager. 
Utfør tjeneste der dere er kalt til å tjene. Gjør det dere blir bedt om 
å gjøre. Enhver stilling dere har, vil styrke deres evne. Jeg har hatt 
mange oppgaver i denne storartede organisasjonen. Enhver tjeneste 
har gitt sin egen belønning.

Dette… vil kreve deres uselviske hengivenhet og deres urokkelige 
lojalitet og tro. Dere vil utføre mange forskjellige oppgaver i løpet 
av livet. Noen av dem kan virke små, men det finnes ingen små eller 
ubetydelige kall i denne kirken. Ethvert kall er viktig. Ethvert kall 

“når dere utfører tjeneste… vil dere få en ny dimensjon i deres liv.”
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er nødvendig for å fremme Herrens verk. Snakk aldri nedsettende 
om et ansvar i Kirken …

Gjør plass for Kirken i deres liv. La deres kunnskap om dens lære 
vokse. La deres forståelse av dens organisasjon øke. La evindelig og 
alltid deres kjærlighet til dens evige sannheter bli sterkere.

Kirken kan komme til å kalle på deres offer. Den kan kalle på dere 
til å gi det aller beste dere har å gi. Dere vil ikke tape på dette, for 
dere vil oppdage at det vil bli en investering som vil gi dere utbytte 
så lenge dere lever. Kirken er det store reservoar av evig sannhet. 
Omfavn den og hold fast i den.21

Ønsker dere å være lykkelige? Glem dere selv og gå helt opp i 
denne store sak. Anstreng dere for å hjelpe andre. Utvikle tilgivelsens 
ånd i deres hjerte overfor enhver som måtte ha fornærmet dere. Se 
hen til Herren, og lev og arbeid for å løfte og betjene hans sønner 
og døtre. Dere vil oppleve en lykke som dere aldri før har kjent, 
hvis dere vil gjøre dette. Jeg bryr meg ikke om hvor gamle eller 
unge dere er, eller hva det måtte være. Dere kan løfte mennesker 
og hjelpe dem. Det er så veldig, veldig mange mennesker i denne 
verden som trenger hjelp. Så veldig, veldig mange. La oss fjerne 
den nedbrytende, egoistiske holdningen fra vårt liv, mine brødre 
og søstre, og stå litt rakere og strekke oss litt høyere i tjeneste for 
andre… Stå mer rakrygget, stå på et høyere plan, løft dem som har 
svake knær, løft opp armer som henger ned. Etterlev Jesu Kristi 
evangelium. Glem dere selv.22

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• President Hinckley har sagt at vårt liv er en gave fra Gud som 

skulle brukes i tjeneste for andre (se del 1). Hvordan kan vi gjøre 
tjeneste for andre til en livsstil? Hva tror du det vil si å utføre tje-
neste med øyet ene og alene vendt mot Guds ære? Hvordan har 
andres tjeneste vært til velsignelse for deg?

• Hvorfor hjelper tjeneste oss å overvinne selvmedlidenhet, egoisme 
og ensomhet? (Se del 2.) Hvordan har tjeneste gjort deg lykkelig? 
Når du leser president Hinckleys beskrivelser av mennesker i 
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nød, bør du finne ut hvordan du og din familie kan rekke ut en 
hjelpende hånd.

• Hvorfor hjelper det å glemme oss selv i tjeneste for andre, oss å 
“finne [vårt] sanne jeg”? (Se del 3.) Hva kan vi lære av historiene 
i del 3?

• President Hinckley ga følgende råd: “Fortap dere i den beste sak 
i verden – Herrens sak” (del 4). Hvilke velsignelser har Kirken 
tilført ditt liv?

Aktuelle skriftsteder
Matteus 20:25–28; 25:34–40; Johannes 13:35; Mosiah 2:16–18; 

18:8–9; L&p 64:33

Studiehjelpemidler
“Vær svært oppmerksom på ideer som kommer til ditt sinn mens 

du studerer, og på følelser som oppstår i ditt hjerte” (Forkynn mitt 
evangelium [2004], 18). Vurder å skrive ned tilskyndelsene du mottar, 
selv om de ikke synes å være relatert til ordene du leser. De kan 
være nettopp det Herren ønsker at du skal lære.
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“med [prestedømmet] er ingenting umulig med 
hensyn til å utføre arbeidet i guds rike.”
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Det hellige prestedømme

“Jeg elsker prestedømmet i denne kirken. Det er 
noe vitalt og levende. Det er selve kjernen i dette 

verk. Det er den makt og myndighet som Gud, vår 
evige Fader, utfører sitt verk på jorden ved.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

I 1980 deltok eldste Gordon B. Hinckley og hans hustru Marjorie 
på en treukers rundtur i Asia, hvor de talte på områdekonferanser 
og deltok i innvielsen av Tokyo Japan tempel. Før de dro hjem, 
reiste de til Japan Sendai misjon, hvor eldste Hinckley presiderte 
da misjonens første stav ble opprettet. Rett før et møte med det nye 
stavspresidentskapet kom eldste Hinckley bort til misjonspresiden-
ten, Kiyoshi Sakai “Han spurte en overrasket president Sakai om han 
hadde noe innviet olje, og la så til: ‘Jeg er så utmattet. Vil du gi meg 
en velsignelse?’ President Sakai fortalte: ‘Jeg var så redd og følte meg 
for svak til å velsigne en Herrens apostel. Jeg sa at jeg ikke kunne gi 
velsignelsen på engelsk. Eldste Hinckley sa at japansk ville gå helt 
fint. Så eldste Hitoshi Kashikura, regionalrepresentanten, og jeg ga 
velsignelsen.’ Etter at velsignelsen hadde blitt uttalt, sa eldste Hinckley 
ganske enkelt: ‘Takk, takk. Nå kan jeg dra hjem i morgen.’

Neste morgen så eldste Hinckley sunn og sterk ut, og da president 
Sakai spurte hvordan han følte seg, svarte han: ‘Dai Jobu, mer enn 
bra. Jeg er frisk.’ Noen dager senere fikk president Sakai et takkebrev 
fra eldste Hinckley, som skrev: ‘Jeg setter virkelig pris på velsignel-
sen du ga meg. Jeg begynte umiddelbart å føle meg bedre etter det. 
Jeg kom meg raskt og fullstendig. Søster Hinckley og jeg er dypt 
takknemlig for privilegiet det var å få bo i misjonshjemmet ditt.’” 1

President Hinckley vitnet ofte om velsignelsene ved prestedøm-
met, fra mirakuløse, men midlertidige velsignelser i form av fysisk 
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helbredelse, til evige og bindende velsignelser gjennom tempelor-
dinanser. Han erklærte: “Jeg tror at i hans prestedømme hviler gud-
dommelig myndighet – kraft til å velsigne, kraft til å helbrede, kraft 
til å styre i Guds jordiske anliggender, kraft til å binde i himmelen 
det som er bundet på jorden.” 2

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Gud har gjengitt prestedømmet og 
nøklene til himlenes rike.

Prestedømmets kraft og myndighet [ble] gitt til menn i fordums 
tid. Den lavere myndighet ble gitt Arons sønner for å administrere i 
timelige så vel som enkelte hellige kirkelige ordinanser. Det høyere 
prestedømme ble gitt av Herren selv til hans apostler, i samsvar med 
hans erklæring til Peter: “Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og 
det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du 
løser på jorden, skal være løst i himmelen” (Matteus 16:19).

Prestedømmets fullstendige gjengivelse betydde at døperen 
Johannes… og Peter, Jakob og Johannes måtte komme… Den 
involverte også Moses, Elias og Elijah, som alle bragte preste-
dømsnøkler til å fullende verket med å gjengi alle handlinger og 
ordinanser fra foregående evangelieutdelinger i denne store og 
siste utdeling i tidenes fylde.

Prestedømmet er her… Vi vet det, for vi har sett kraften i dette 
prestedømmet. Vi har sett syke bli helbredet, lamme bli i stand til 
å gå, og at lys og kunnskap og forståelse har kommet til dem som 
har befunnet seg i mørke.3

Profeten Joseph Smith beskrev en gang [prestedømmet] med 
følgende ord: “Prestedømmet er et evigvarende prinsipp og har 
eksistert hos Gud i all evighet, det vil bestå i all evighet og er uten 
dagers begynnelse og års ende.” (History of the Church, 3:386.)

Det er virkelig Den allmektiges kraft gitt til mennesket for å handle 
i hans navn og i hans sted. Det er en delegering av guddommelig 
myndighet, forskjellig fra alle andre fullmakter og myndigheter på 
jorden. Ikke rart at det ble gjengitt til mennesket av oppstandne 
personer som hadde det i oldtiden, slik at det ikke kan være noe 
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spørsmål om dets myndighet og gyldighet. Uten det kunne det bare 
finnes en kirke i navnet, for den ville mangle myndighet til å forrette 
i det som er av Gud. Med det er ingenting umulig med hensyn til 
å utføre arbeidet i Guds rike. Det er guddommelig av natur. Det er 
både timelig og evig i sin myndighet. Det er den eneste kraft på 
jorden som strekker seg bakenfor dødens slør.4

2
Prestedømmet er den kraft og myndighet 

som Gud utfører sitt arbeid ved.

Jeg elsker prestedømmet i denne kirken. Det er noe vitalt og 
levende. Det er selve kjernen i dette verk. Det er den kraft og myn-
dighet som Gud, vår evige Fader, utfører sitt verk på jorden ved.5

Det hellige prestedømme innbefatter myndighet til å lede det 
som angår Guds rike på jorden. Ifølge Herrens åpenbaringer skal 
Kirken ledes av tre presiderende høyprester. De skal assisteres 
av et råd av tolv apostler, som i sin tur assisteres av… De sytti. 
Et presiderende biskopsråd bestående av tre mann er ansvarlig 
for timelige saker under ledelse av presidentskapet. Alle disse er 
prestedømsfunksjonærer. Den kraften som er guddommelig gitt, 
er den myndighet de leder ved. Slik er det i stavene og menighe-
tene med presidentskaper og biskopsråd. Slik er det i quorumer. 
Hjelpeorganisasjonenes funksjonærer utfører sitt arbeid under 
veiledning og delegering fra prestedømmet. Uten prestedømmet 
kan det se ut som en kirke, men den vil mangle virkelig substans. 
Dette er Jesu Kristi kirke, og den ledes ved den myndighet som 
er “etter Guds Sønns orden”. (L&p 107:3.)6

3
Prestedømmets velsignelser skulle nytes av alle.

[Prestedømmet]… er en del Gud vår evige Faders plan for å vel-
signe sine sønner og døtre i alle generasjoner.7

Det hellige prestedømme innbefatter myndighet til å velsigne. For 
medlemmer av Det aronske prestedømme innbefatter det myndighet 
til å forrette til forsamlingen symbolene på Kristi kjød og blod, han 
som ga sitt liv som et offer for alle. Nadverden og deltagelse i disse 
symbolene er selve kjernen i vår religionsutøvelse på sabbaten. Det 
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omfatter en fornyelse av pakter med Gud. Med dette følger det et 
løfte om at hans hellige Ånd kan være hos oss. Det er en velsig-
nelse uten like som kan nytes av alle, og som gjøres mulig ved den 
myndighet som er gitt til verdige unge menn …

Det melkisedekske prestedømme innbefatter myndighet til å 
meddele Den hellige ånd. Det er en fantastisk velsignelse å ha 
betjenende innflytelse fra et medlem av Guddommen, etter å ha 
mottatt denne gave ved håndspåleggelse av dem som handlet med 
guddommelig myndighet. Hvis vi fortsetter å vandre i dyd, kan vi 
nyte godt av oppfyllelsen av løftet Herren ga da han sa: “Den Hellige 
Ånd skal stadig være din ledsager og ditt septer, et rettferdighetens 
og sannhetens uforanderlige septer, og ditt herredømme skal være 
et evigvarende herredømme, og uten at det skal utøves noen tvang, 
skal det strømme til deg evindelig og alltid.” (L&p 121:46.)

Prestedømmet omfatter myndighet til å velsigne syke. Er det 
noen som kan høre min røst, som ikke har utøvd eller følt denne 
guddommelige kraften? Kan noen av oss tvile på dens virkning? Vi 
kunne fortelle om mirakler, hellige og fantastiske, som vi selv har 
vært vitne til …

Dette hellige melkisedekske prestedømme omfatter myndighet 
til å velsigne med profeti, til å trøste, til å støtte og til å lede. Vi 
har patriarker blant oss som, i kraft av den myndighet de innehar, 
erklærer avstamning og uttaler velsignelser til vår veiledning. Disse 
velsignelsene kan bli som et ankerfeste vi kan holde oss fast i for å 
holde oss stabile gjennom livets stormer.

I sitt ultimate uttrykk innbefatter Det hellige prestedømme myn-
dighet til å besegle på jorden og sørge for at denne besegling er 
gyldig i himmelen. Det er unikt og storartet. Det er den myndighet 
som utøves i Guds templer. Det angår både levende og døde. Det 
står sentralt i hele evigheten. Det er guddommelig kraft skjenket 
av Den allmektige som en del av hans store plan for menneskets 
udødelighet og evige liv.

Hvor dyrebar er ikke denne gaven fra Gud som har kommet til oss.8
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4
Sønner av Gud som innehar hans guddommelige 

myndighet, må være tro mot det aller beste som bor i dem.

Enhver verdig mann, uansett nasjonalitet, etnisk bakgrunn eller 
en hvilken som helst annen faktor, er berettiget til å motta preste-
dømmet. Hans lydighet mot Guds bud blir den avgjørende faktor. 
Overdragelsen av det baseres kun på verdighet for Herren …

Slik er dette prestedømmets under. Rikdom er ingen faktor. Utdan-
nelse er ingen faktor. Menneskers heder er ingen faktor. Den avgjø-
rende faktor er å være antagelig for Herren.9

Tiden er kommet for alle oss som har blitt ordinert til enten Det 
aronske eller Det melkisedekske prestedømme, og til et av embe-
dene i dem, til å reflektere over vårt liv, til å vurdere våre svakheter 
og til å omvende oss fra oppførsel som er i strid med det høye og 
hellige oppdrag har vi mottatt …

Ingen mann, ung eller gammel… som har blitt… ordinert, kan 
ta lett på det han har. Han er i partnerskap med Gud, og på ham 
hviler en fast og hellig plikt til å leve som en som er verdig til å tale 
og handle i Guds navn som hans kvalifiserte representant.10

Selv om menn med myndighet legger hendene på vårt hode og 
vi blir ordinert, kan vi ved vår oppførsel oppheve og forspille all 
rett til å utøve denne guddommelige myndighet…

“Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av pres-
tedømmet – uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet 
og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet,

ved vennlighet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen, 
uten hykleri og uten svik” (L&p 121:41- 42).

Brødre, dette er grensene som dette prestedømmet må utøves 
innenfor. Det er ikke som en kappe vi kan ta av og på når vi selv vil. 
Når det utøves i rettferdighet, er det som om det er selve kroppsvevet, 
en del av oss til alle tider og under alle omstendigheter.11

Vi må være tro mot det aller beste i oss. Vi er Guds sønner som er 
gitt den ære å ha hans guddommelige myndighet. Men vi lever i en 
ugudelig verden. Det er en konstant nærværende makt som trekker 
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oss ned og innbyr oss til å ta del i ting som er fullstendig uforenelige 
med det guddommelige prestedømme vi bærer …

Til dere menn har jeg en utfordring. Flykt fra det tarvelighetens 
tidevann som vil oversvømme dere. Flykt fra verdens ugudelig-
het. Vær lojale mot deres bedre jeg. Vær lojale mot det beste i 
dere selv. Vær tro og sanne mot de pakter som er knyttet til Guds 
prestedømme.12

Til enhver funksjonær, til enhver lærer i denne kirken som handler 
i kraft av et embede i prestedømmet, kommer det hellige ansvar for 
å foredle dette prestedømskallet. Hver enkelt av oss er ansvarlig for 
andres velferd, vekst og utvikling. Vi lever ikke bare for oss selv. 
Hvis vi skal foredle våre kall, kan vi ikke leve bare for oss selv.13

Mange menn synes å mene at fordi de har blitt ordinert, er pres-
tedømmet noe de kan utøve etter eget forgodtbefinnende til evig 
tid. De føler at de kan bryte en pakt her og et bud der, og synde på 
den ene eller den andre måten, og likevel ha prestedømmets kraft i 
seg, og at Gud vil godkjenne det som de uttaler i hans hellige navn 
og Forløserens navn. Dette blir en forhånelse, og jeg tror at når de 
gjør dette, misbruker de Guds navn. De spotter hans elskede Sønns 
navn. De vanhelliger den hellige gave som kom ved ordinasjon, og 
den myndighet som de har mistet på grunn av overtredelse …

Jeg vil advare alle gutter og menn, og be dere sky synd. Overtre-
delse er uforenlig med guddommelig myndighet. Unngå pornografi 
som dere ville unngå pesten. Unngå seksuell synd i enhver grad. 
Sky uærlighet og bedrag. Jeg ber dere innstendig om å tøyle ethvert 
element av stolthet eller forfengelig ærgjerrighet. Jeg ber dere om 
å gå i dere selv og sørge for at det ikke finnes noen holdning av 
herredømme eller tvang over deres hustru eller deres barn …

Jeg er sikker på at vår himmelske Fader ikke er tilfreds med en 
mann eller gutt som mottar ordinasjon, og deretter hengir seg til 
ugudelighet. I selve prosessen med å motta ordinasjonen, inngår 
han en ed og en pakt mellom seg selv og sin Gud.14

Ingen mann, enten han er ungdom eller eldre, lever opp til pres-
tedømmets normer hvis han diskriminerer eller forringer kvinner, 
hvis han ikke behandler Guds døtre med den respekt som vår Far 
i himmelen ønsker at de skal behandles med.15
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La oss være gode ektemenn og fedre. Enhver som oppfører seg 
som en tyrann i sitt eget hjem, er uverdig til prestedømmet. Han kan 
ikke være et egnet redskap i Herrens hånd når han ikke viser sin 
valgte livsledsager respekt, vennlighet og kjærlighet. Og en mann 
som er et dårlig eksempel for sine barn og som ikke kan styre sitt 
temperament, eller som holder på med uærlige eller umoralske ting, 
vil oppleve at hans prestedømskraft oppheves.16

Hustruen du velger, vil være din likeverdige. Hun er ikke din 
tjener, din eiendom eller noe lignende. Konemishandling er et tra-
gisk og avskyelig fenomen. Enhver mann i denne kirke som begår 
overgrep mot sin hustru, behandler henne nedverdigende, krenker 
henne eller utøver urettferdig herredømme over henne, er uverdig 
til å ha prestedømmet. Selv om han har blitt ordinert, trekker him-
lene seg tilbake, Herrens ånd bedrøves, og det blir slutt på denne 
mannens prestedømsmyndighet. Enhver mann som hengir seg til 
slik praksis, er uverdig til å ha tempelanbefaling …

Hvis det er noen… som er skyldig i slik adferd, kaller jeg dere 
til omvendelse. Gå ned på deres knær og be Herren tilgi dere. Be 
ham om styrke til å kontrollere deres tunge og deres tunge hånd. 
Be om deres hustrus og deres barns tilgivelse …

Jeg er sikker på at når vi står foran Guds domstol, vil det snak-
kes lite om hvor mye rikdom vi samlet i livet, eller om eventuelle 
hedersbevisninger vi har oppnådd. Men det vil bli stilt inngående 
spørsmål om våre hjemlige forhold. Og jeg er overbevist om at 
bare de som har gått gjennom livet med kjærlighet til og respekt og 
takknemlighet for sin ledsager og sine barn, vil få høre av vår evige 
Dommer: “Vel gjort, du gode og tro tjener… Gå inn til din herres 
glede” (Matteus 25:21.)17

5
Et prestedømsquorum kan være en kilde 

til styrke for dets medlemmer.

Jeg er overbevist om at Herren ville at et prestedømsquorum skulle 
være langt mer enn et kurs i teologi på søndag morgen. Selvfølgelig 
er utvikling av åndelighet og styrking av vitnesbyrd gjennom effek-
tiv undervisning i evangeliet et viktig prestedømsansvar. Men dette 
er bare en del av quorumets funksjon. Hvert quorum må være et 
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fungerende brorskap for hvert medlem dersom dets hensikt skal 
bli oppfylt …

Prestedømsquorumet er Herrens organisasjon for menn i Kirken, 
akkurat som Hjelpeforeningen er Herrens organisasjon for kvinner 
i Kirken. Hver av dem har blant annet ansvar for å hjelpe dem som 
trenger det, et ansvar som er grunnleggende for deres eksistens.

Da Hjelpeforeningen ble organisert, sa profeten Joseph om kvin-
nene i foreningen: “De vil skynde seg å hjelpe de fremmede. De vil 
helle olje og vin til de nødstedtes sårede hjerter. De vil tørke den 
foreldreløses tårer og få enken til å glede seg i sitt hjerte” (Læreset-
ninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 452]. Jeg håper 
at det samme kan sies om menn i prestedømmet.

Det vil bli en fantastisk dag, brødre… når våre prestedømsquoru-
mer blir en kilde til styrke for alle som tilhører dem, når enhver slik 
mann på en naturlig måte vil være i stand til å si: “Jeg er medlem 
av et prestedømsquorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hel-
lige. Jeg er rede til å hjelpe mine brødre med alle deres behov, og 
jeg stoler på at også de står klar til å hjelpe meg med mine. Ved å 
arbeide sammen skal vi vokse åndelig som Guds paktssønner. Ved 
å arbeide sammen kan vi uten forlegenhet og uten frykt stå imot 
enhver motgangsvind som måtte blåse, det være seg av økonomisk, 
sosial eller åndelig art.” 18

6
Hjemme og i Kirken samarbeider menn og 

kvinner for å fremme Herrens rike.

Ja, mennene har prestedømmet. Men min hustru er min ledsa-
ger. I denne kirken går mannen hverken foran sin hustru eller bak 
henne, men ved hennes side. De er likeverdige partnere i et stort 
foretak i dette livet.19

Denne Kirkens kvinner har stor styrke og kapasitet. Vi kan finne 
lederskap og veiledning, en viss uavhengighetsånd, men likevel stor 
tilfredsstillelse i å være en del av dette, Herrens rike, og i å arbeide 
hånd i hånd med prestedømmet for å drive det fremover.20

Jeg takker min evige Fader for gjengivelsen av det hellige pres-
tedømme, for at “hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i 
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verdens Frelsers navn” (L&p 1:20). Jeg har sett skjønnheten og unde-
ret i dette prestedømme i ledelsen av denne bemerkelsesverdige 
kirke. Jeg har følt dets kraft strømme gjennom meg til velsignelse 
og helbredelse for de syke. Jeg har sett hvordan det har foredlet 
ydmyke menn som har blitt kalt til et stort og alvorlig ansvar. Jeg 
har sett det når de har talt med kraft og myndighet fra det høye, 
som om Guds røst talte gjennom dem.

Jeg takker Herren for det vitnesbyrd han har gitt meg om evange-
liets fylde, dets bredde og rekkevidde og dybde. Det har til hensikt å 
velsigne Guds sønner og døtre gjennom alle slektsledd i tid – både 
levende og døde.21

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Gjennomgå president Hinckleys læresetninger i del 1 om pres-

tedømmets gjengivelse. Hvilke erfaringer har hjulpet deg å få et 
vitnesbyrd om disse sannhetene?

kirkens ledere og medlemmer – både menn og kvinner – arbeider sammen 
for å “utføre sitt arbeid under veiledning og delegering fra prestedømmet”.
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• President Hinckley sa: “Det hellige prestedømme innbefatter myn-
dighet til å lede det som angår Guds rike på jorden” (del 2). Hvor-
dan gjelder denne sannheten i staver og menigheter? I quorumer? 
I Hjelpeforeningen? Hvordan styrker prestedømsmyndighet din 
tjeneste i Guds rike?

• I del 3 kan du gjennomgå de velsignelser vi alle kan motta gjen-
nom prestedømmet. På hvilke måter har du opplevd prestedøm-
mets kraft og velsignelser?

• Hva kan vi lære av president Hinckleys undervisning om for-
skjellen på prestedømmets myndighet og prestedømmets kraft? 
(Se del 4.) Hva tror du det betyr for en prestedømsbærer å “være 
tro mot det aller beste som bor i [ham]”? Hvorfor må ikke preste-
dømsbærere bare leve for seg selv?

• Hva gjør inntrykk på deg ved president Hinckleys beskrivelser i 
del 5 av prestedømsquorumer og Hjelpeforeningen? Hva kan vi 
gjøre i vår menighet eller gren for å følge rådene hans?

• Hvorfor må menn og kvinner samarbeide som “likeverdige part-
nere” for å utføre Herrens arbeid? (Se del 6.)

Aktuelle skriftsteder
Hebreerne 5:1–4; 1 Nephi 14:12–14; Alma 13:1–9; L&p 84:33–44; 

88:133; 112:30–32

Hjelp til undervisningen
“Still spørsmål som krever at elevene må finne svaret i Skriftene 

og i læresetningene til profeter i de siste dager” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 62).
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“Beviset på [mormons boks] ekthet og gyldighet finnes mellom 
bokens permer. Prøven på dens ekthet ligger i å lese den.”
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Kraften i Mormons bok

“For en verden som vakler i sin tro, er Mormons bok 
et mektig vitne om Herrens guddommelighet.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Da Gordon B. Hinckley var en ung mann, innarbeidet han gode 
vaner for skriftstudium. “Som misjonær leste jeg hver kveld før jeg 
gikk til sengs noen kapitler i Mormons bok,” sa han, “og jeg fikk en 
overbevisning i mitt hjerte som aldri har forlatt meg – om at dette 
er Guds ord, gjengitt til jorden ved Den allmektiges kraft, oversatt 
ved Guds gave og kraft for å overbevise jøde og hedning om at 
Jesus er Kristus.” 1

Hans kunnskap og vitnesbyrd om Mormons bok påvirket mange 
etter hans misjon, da han var ansatt i Kirkens komité for radio, 
samfunnskontakt og misjonslitteratur. Han fikk i oppdrag å skrive 
manus til en radioserie med tittelen Et nytt vitne for Kristus. Serien 
blåste liv i skriftsteder fra Mormons bok for radiolyttere. Den 
gangen sa han til en medarbeider: “Jeg har alltid ment at vi vil 
gjøre vårt beste arbeid når vi får folk interessert i Mormons bok i 
den grad at de leser den. Det er da at Ånden kan vitne om dens 
guddommelighet.” 2

Gjennom hele sitt virke understreket president Hinckley hvor 
viktig Mormons bok er. I august 2005, da han var Kirkens presi-
dent, utfordret han de siste- dagers- hellige til å lese hele boken før 
utgangen av året. Han fortalte senere: “Forbausende mange tok 
utfordringen. Alle som gjorde det, ble velsignet for sitt offer. Etter 
hvert som de ble oppslukt av dette annet vitne om vår Forløser, ble 
deres hjerte oppildnet og deres ånd berørt.” 3
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Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Hånd i hånd med Bibelen vitner 
Mormons bok om Jesus Kristus.

Det ble sagt i fordums tid, det ble sagt av Frelseren, at på to eller 
flere vitners ord skal enhver sak stå fast.4

Slik Bibelen er et testamente om Den gamle verden, er Mormons 
bok testamentet om Den nye. De står hånd i hånd i sin erklæring 
om at Jesus er Faderens Sønn.5

Mormons bok… vitner om ham som ble født i Betlehem i Judea, 
og som døde på høyden Golgata. For en verden som vakler i sin 
tro, er den et annet og mektig vitne om Herrens guddommelighet. 
Bokens forord, skrevet av en profet som vandret rundt i Amerika 
for halvannet tusen år siden, erklærer uttrykkelig at den ble skrevet 
“for å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus, den evige 
Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner”.6

Det finnes ingenting vi kan gjøre som er av større betydning 
enn å ha befestet i vårt eget liv en urokkelig overbevisning om at 
Jesus er Kristus… Mine brødre og søstre, dette er hensikten med 
fremkomsten av denne bemerkelsesverdige og fantastiske boken.7

2
Ved Den hellige ånds kraft kan vi få et vitnesbyrd 

om Mormons boks guddommelige opprinnelse.

Jeg har lest Mormons bok, som [ Joseph Smith] oversatte ved 
Guds gave og kraft. Ved Den hellige ånds kraft har jeg mottatt et 
vitnesbyrd om den guddommelige opprinnelsen til denne hellige 
opptegnelsen.8

Dens opprinnelse er mirakuløs. Når historien om denne opprin-
nelse først fortelles til en som ikke er kjent med den, er den nesten 
utrolig. Men boken er her og kan føles, håndteres og leses. Ingen 
kan bestride dens eksistens. All annen anstrengelse for å forklare 
dens opprinnelse enn den beretning Joseph Smith har gitt, har vist 
seg å mangle substans.9
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Beviset på dens ekthet, på dens gyldighet i en verden som er 
tilbøyelig til å kreve bevis, finnes ikke i arkeologi eller antropologi, 
selv om begge deler kan være nyttig for noen. Det finnes ikke i 
granskning av ord eller historisk analyse, selv om begge kan påvise 
ektheten. Beviset på dens ekthet og gyldighet finnes mellom bokens 
permer. Prøven på dens ekthet ligger i å lese den. Det er en bok fra 
Gud. Fornuftige mennesker kan oppriktig tvile på dens opprinnelse, 
men de som har lest den og bedt angående den, har fått vite ved 
en kraft utenfor sine naturlige sanser at den er sann, at den inne-
holder Guds ord, at den forklarer det evige evangeliums frelsende 
sannheter, at den er “kommet frem ved Guds gave og kraft… for å 
overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus”.10

[Moroni] skrev sitt siste testamente i boken som bærer hans navn, 
og som avslutter nephittenes opptegnelse. Han skrev som en som 
hadde sikker kunnskap om at opptegnelsen til slutt ville komme 
frem i lyset …

I siste kapittel av sin egen sammensetning av opptegnelsen bar 
han vitnesbyrd om sitt folks opptegnelser, og lovet kategorisk at de 
som ville lese dem, kunne få vite ved Den hellige ånds kraft at den 
er sann [se Moroni 10:3- 5].

Ingen annen bok inneholder et slikt løfte. Hvis Moroni ikke hadde 
skrevet noe annet, ville dette løftet i hans avsluttende vitnesbyrd for 
evig utmerke ham som et veltalende vitne om evig sannhet. Han 
sa: “Ved Den Hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting” 
(Moroni 10:5).11

3
Et vitnesbyrd om Mormons bok fører til en 

overbevisning om andre sannheter.

Hver gang vi oppfordrer andre til å lese Mormons bok, gjør vi 
dem en tjeneste. Hvis de leser den ydmykt og med et oppriktig 
ønske om å få vite sannheten, vil de få vite ved Den hellige ånds 
kraft at boken er sann.

Denne kunnskapen vil føre til en overbevisning om sannheten 
av mange andre ting. For hvis Mormons bok er sann, da lever Gud. 
Vitnesbyrd på vitnesbyrd går igjen på dens sider om den høytidelige 
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kjensgjerning at vår Fader lever, at han er en person, at han elsker 
sine barn og søker deres lykke.

Hvis Mormons bok er sann, da er Jesus Guds Sønn, Faderens 
enbårne i kjødet, født av Maria, “en jomfru, vakrere… enn alle andre 
jomfruer” (se 1 Nephi 11:13–21), for dette vitner boken om i en 
beskrivelse som savner sidestykke i all litteratur.

Hvis Mormons bok er sann, da er Jesus virkelig vår Forløser, 
verdens Frelser …

Hvis Mormons bok er sann, var Joseph Smith en Guds profet, 
for han var det redskap Gud brukte til å bringe frem i lyset dette 
vitnesbyrdet om vår Herres guddommelighet.

Hvis denne boken er sann, er [Kirkens president] en profet, for 
han innehar alle nøkler, gaver, krefter og myndighet som profeten 
Joseph innehadde, som frembragte dette siste- dagers verk.

Hvis Mormons bok er sann, er Kirken sann, for den samme myn-
dighet som bragte denne hellige beretning frem i dagens lys, er 
tilstede og virksom blant oss i dag. Det er en gjenopprettelse av 
den kirken Frelseren grunnla i Palestina. Det er en gjenopprettelse 
av den kirke Frelseren grunnla da han besøkte [det amerikanske] 
kontinent, slik denne hellige boken beretter.

Hvis Mormons bok er sann, er Bibelen sann. Bibelen er et testa-
mente om den gamle verden. Mormons bok er testamentet om den 
nye. Den ene er en beretning om Juda, og den andre om Josef, og 
de har kommet sammen til ett i Herrens hånd som oppfyllelse av 
Esekiels profeti. (Se Esekiel 37:19.) Sammen forkynner de at verdens 
Forløser er konge og at hans rike er reelt.12

4
Mormons bok gir oss læresetninger som kan hjelpe oss 

å finne løsninger på problemene i dagens samfunn.

Mormons bok er en beretning om nasjoner som for lengst er 
borte. Men i sine beskrivelser av problemene i dagens samfunn er 
den like aktuell som morgenavisen og langt mer bestemt, inspirert 
og inspirerende angående løsningene på disse problemene.13

Jeg åpner den og leser dens sider, og den har et språk som er både 
vakkert og oppløftende. Oldtidsopptegnelsen som den ble oversatt 
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fra, kom frem fra jorden som en røst som taler fra støvet. Den kom 
som et vitnesbyrd fra generasjoner av menn og kvinner som levde 
på jorden, som strevde med motgang, som kranglet og sloss, som 
til tider etterlevde den gudgitte lov og hadde fremgang, og til andre 
tider forsaket sin Gud og gikk ned i ødeleggelsen.14

Jeg kjenner ikke til noe annet skriftlig materiale som legger så 
klart frem de tragiske følger for samfunn som følger en kurs som er 
i strid med Guds bud. Dens sider skildrer historien til to bestemte 
sivilisasjoner som blomstret på den vestlige halvkule. Begge begynte 
som en liten nasjon, og folket vandret i ærefrykt for Herren. Begge 
blomstret, men med velstand fulgte voksende onder. Folket bukket 
under for smarte ledere med lumske ambisjoner, som undertrykket 
dem med tunge skatter, som dysset dem i søvn med hule løfter, 
som utviste og til og med oppmuntret til et løsaktig og vellystig liv, 
som førte dem ut i forferdelige kriger som resulterte i at millioner 
døde, og til at to store sivilisasjoner ble fullstendig utryddet i to 
forskjellige tidsepoker.

Ikke noe annet skriftlig testamente illustrerer så tydelig det faktum 
at når mennesker og nasjoner vandrer i frykt for Gud og i lydighet 
mot hans bud, har de fremgang og vokser, men når de ikke gir akt 
på ham og hans ord, inntreffer det et forfall som, med mindre det blir 
stanset av rettferdighet, fører til avmakt og død. Mormons bok er en 
bekreftelse på ordspråket i Det gamle testamente: “Rettferdighet opp-
høyer et folk, men synden er folkenes vanære.” (Ordspråkene 14:34.)15

5
Mormons bok har kraft til å forandre 

vårt liv og vårt perspektiv.

I august 1830 reiste Parley Parker Pratt som legpredikant fra Ohio 
til den østlige del av New York. I Newark, ved Eriekanalen, gikk han 
av båten og gikk 16 km innover i landet. Der møtte han en baptist-
diakon ved navn Hamlin, som fortalte ham “om en bok, en underlig 
bok, en MEGET UNDERLIG BOK… Det ble hevdet, sa han, at denne 
boken opprinnelig var blitt skrevet på plater av gull eller messing av 
en gren av Israels stammer, og at den var blitt oppdaget og oversatt 
av en ung mann i nærheten av Palmyra i delstaten New York ved 
hjelp av syner eller englers betjening. Jeg spurte ham hvordan eller 
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hvor boken kunne skaffes. Han lovet meg at jeg skulle få lese den 
hjemme hos ham dagen etter… Neste morgen besøkte jeg hans 
hjem, der mine øyne for første gang skuet ‘MORMONS BOK’ – denne 
bøkenes bok… som var hovedredskapet i Guds hender til å lede 
kursen i hele mitt fremtidige liv.

“Jeg åpnet den ivrig og leste tittelsiden. Deretter leste jeg flere 
vitners vitnesbyrd om hvordan boken var blitt funnet og oversatt. 
Deretter begynte jeg å lese fra begynnelsen. Jeg leste hele dagen. 
Det var en byrde å spise, jeg hadde ikke lyst på mat. Det var en 
byrde å sove da natten kom, for jeg foretrakk å lese fremfor å sove.

mormons bok hadde stor innflytelse på Parley P. Pratt, som senere ble apostel.
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Mens jeg leste, var Herrens ånd over meg, og jeg visste og forsto 
at boken var sann, like klart og tydelig som en mann forstår og vet 
at han er til.” (Autobiography of Parley P. Pratt, 3. utg., Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1938, s. 36–37.)

Parley Pratt var da 23 år gammel. Å lese Mormons bok påvirket 
ham så sterkt at han snart ble døpt inn i Kirken og ble en av dens 
mest effektive og mektige forkjempere …

Parley Pratts erfaring med Mormons bok var ikke unik. Da den 
første utgaven ble tilgjengelig og lest, ble hundrevis av åndelig 
sterke menn og kvinner så dypt påvirket at de oppga alt de eide, 
og i årene som fulgte, ga mange sitt liv for det vitnesbyrd de hadde 
om at denne bemerkelsesverdige boken er sann.

I dag… er det flere som leser den enn noen gang i dens histo-
rie… Dens appell er så tidløs som sannheten, så universell som 
menneskeheten.16

Mormons bok har påvirket mange millioner til det bedre når de 
oppriktig har lest og fordypet seg i dens språk. La meg fortelle dere 
om en av disse …

Han var en vellykket forretningsmann. På en av sine reiser traff 
han to av våre misjonærer. De forsøkte å få en avtale med ham for 
å undervise ham. Han avviste dem, men til slutt fikk de en avtale. 
Ganske ukritisk godtok han det de hadde å fortelle. Intellektuelt 
sett ble han overbevist om at de fortalte sannheten, men hans hjerte 
ble ikke påvirket.

Han bestemte seg for å lese Mormons bok. Han fortalte at han 
hadde vært en verdslig mann som aldri hadde felt en tåre. Men da 
han leste boken, strømmet tårene fritt. Denne boken gjorde noe med 
ham. Han leste den en gang til, og fikk de samme følelsene. Det 
som før hadde vært en intellektuell omvendelse, ble nå en hjertets 
omvendelse.

Hans livsstil og hans syn på livet ble forandret. Han gikk fullt og 
helt inn for Herrens verk. I dag innehar han et høyt og hellig kall i 
den sak han har blitt glad i.17

La meg fortelle dere [en annen] historie om Mormons bok. Jeg 
hørte en mann som var bankmann i California, fortelle denne 
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historien. Han sa at sekretæren hans røykte hele tiden. Hun var 
avhengig av å røyke. Hun klarte ikke å legge det fra seg. Én dag sa 
hun til ham: “Hvordan kan jeg slutte å røyke?”

Han åpnet skrivebordskuffen, fant frem en Mormons bok og ga 
den til henne. Han sa: “Les denne.”

Hun sa: “Greit, jeg skal lese den.”

Hun kom tilbake noen dager senere og sa: “Jeg har lest 200 sider, 
og jeg kunne ikke se ordet røyking et eneste sted. Jeg så ikke ordet 
tobakk noe sted. Jeg så ingenting som henviste til det.”

Han sa: “Fortsett å lese.”

Så hun kom tilbake igjen noen dager senere og sa: “Jeg har lest 
200 sider til – ingen omtale av røyking, ingen omtale av nikotin, 
ingen omtale av noe som er forbundet med tobakk.”

Han sa: “Fortsett å lese.”

Hun kom tilbake tre eller fire dager senere. Hun sa: “Jeg har lest 
hele boken. Jeg så ikke tobakk noe sted. Jeg så ikke røyking noe 
sted. Men,” sa hun, “fordi jeg har lest boken, har jeg følt en viss 
innflytelse, en eller annen kraft, som har tatt bort lysten til å røyke, 
og det er fantastisk.” 18

La meg fortelle dere om et brev vi har mottatt… En mann skrev og 
sa: “Jeg sitter i fengsel. Jeg kom nylig over en Mormons bok i feng-
selsbiblioteket. Jeg har lest den, og da jeg leste om Mormons sorg 
over sitt falne folk – ‘Dere skjønne, hvordan kunne dere vike bort fra 
Herrens veier! Dere skjønne, hvordan kunne dere ha forkastet den 
Jesus som sto med åpne armer for å ta imot dere! Se, hvis dere ikke 
hadde gjort dette, ville dere ikke ha falt’ (Mormon 6:17–18) – følte 
jeg at Mormon talte til meg. Kan jeg få et eksemplar av den boken?”

Vi sendte ham et eksemplar. En tid senere kom han inn på kon-
toret mitt som en forandret mann. Han ble rørt av ånden i Mormons 
bok, og i dag er han meget fremgangsrik, rehabilitert og tjener til 
livets opphold på ærlig vis for seg selv og sin familie.

Slik er innflytelsen denne fantastiske boken har på dem som 
leser den ydmykt.

Brødre og søstre, uten å nøle lover jeg dere at hvis dere med bønn 
vil lese Mormons bok, uansett hvor mange ganger dere tidligere har 



k a P I t t e l  1 6

225

lest den, vil en større grad av Herrens ånd få innpass i deres hjerte. 
Dere vil få en sterkere beslutning om å vandre i lydighet til hans bud 
og et sterkere vitnesbyrd om at Guds Sønn virkelig lever.19

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor trenger vi Mormons bok? Kan du nevne noen skriftsteder 

i Mormons bok som har styrket ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus? 
Hvilke eksempler har du sett på at Mormons bok og Bibelen går 
“hånd i hånd” for å vitne om Frelseren? (Se del 1.)

• Hvorfor tror du løftet i Moroni 10:3- 5 er viktigere enn fysiske bevis 
på at Mormons bok er sann? (Se del 2.) Hvilke erfaringer har du 
hatt med dette løftet?

• Mens du studerer del 3, kan du legge merke til hvilke sannheter 
vi kan ha visshet om når vi har et vitnesbyrd om Mormons bok. 
Hvordan vitner Mormons bok om disse sannhetene?

• Tenk på noen av “problemene i dagens samfunn” (del 4). På hvilke 
måter kan Mormons bok hjelpe oss med å finne løsninger på disse 
problemene? Kan du nevne noen skriftsteder i Mormons bok som 
har hjulpet deg når du har opplevd personlige utfordringer?

• Tenk på historiene i del 5. Hvis noen spør deg om Mormons bok, 
hva kan du si om hvordan den har påvirket livet ditt?

Aktuelle skriftsteder
Jesaja 29:9–18; 1 Nephi 13:35–41; 2 Nephi 29:6–9; Moroni 10:27–

29; L&p 20:8–12; 42:12–13

Studiehjelpemidler
“Jeg er takknemlig for at det blir lagt vekt på å lese i Skriftene. 

Jeg håper at det vil bli noe langt hyggeligere for dere enn bare en 
plikt, at det heller vil medføre kjærlighet til Guds ord. Jeg lover 
dere at deres sinn vil bli opplyst mens dere leser, og deres ånd vil 
bli oppløftet. Til å begynne med kan det virke kjedelig, men det 
vil forandre seg til en strålende opplevelse med tanker og ord som 
dreier seg om det guddommelige” (Gordon B. Hinckley, “Lyset inni 
deg,” Lys over Norge, juli 1995, 101).



k a P I t t e l  1 6

226

Noter
 1. “Gifts to Bring Home from the Mission 

Field,” New Era, Mars 2007, 2.
 2. I Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), 100.

 3. “La alltid dine tanker være prydet 
med dyd,” Ensign eller Liahona, mai 
2007, 116.

 4. “Inspirational Thoughts,” Ensign, juli 
1998, 2.

 5. “Det fantastiske som Gud har åpenbart,” 
Ensign eller Liahona, mai 2005, 82.

 6. “Symbolet på vår tro,” Liahona, april 
2005, 2; sitat fra tittelsiden i Mormons 
bok.

 7. “Excerpts from Recent Addresses by 
President Gordon B. Hinckley,” Ensign, 
juli 1997, 72.

 8. “Tro på hans profeter,” Lys over Norge, 
juli 1992, 48.

 9. “An Angel from on High, the Long, Long 
Silence Broke,” Ensign, nov. 1979, 7.

 10. “Fire hjørnestener i vår tro,” Liahona, 
feb. 2004, 2; sitat fra tittelsiden i Mor-
mons bok.

 11. I Heroes from the Book of Mormon 
(1995), 198.

 12. “Mormons bok,” Lys over Norge, okt. 
1988, 3.

 13. “Mormons bok,” 3.
 14. “Fire hjørnestener i vår tro,” 2.
 15. “Mormons bok,” 3.
 16. “Mormons bok,” 3.
 17. “Mormon skulle bety ‘mer godt’,” Lys 

over Norge, jan. 1991, 55.
 18. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, bind 2: 2000–2004 (2005), 
402- 3.

 19. “Mormons bok,” 3.



227

K A P I T T E L  1 7

Fortsett den storartede 
læringsprosessen

“Vi må fortsette å utvikle oss. Vi må stadig 
lære. Det er et guddommelig gitt ansvar at 

vi fortsetter å utvide vår kunnskap.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

“Jeg elsker å lære,” sa president Gordon B. Hinckley. “Jeg nyter 
enhver anledning til å tilegne meg kunnskap. Ja, jeg tror på og har 
hele mitt liv aktivt støttet utdannelse – for meg selv og for andre… 
Fra mitt ståsted er læring både en praktisk og en åndelig sak.” 1

President Hinckleys medtjenere i Kirkens lederskap undret seg 
over hans evne til å tilegne seg kunnskap og anvende den i sitt 
arbeid. Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum sa en 
gang: “Jeg har aldri møtt en person som kan bli så godt informert 
ved å lese, og ved kontakt med mennesker. Når han er hjemme hos 
noen for å spise middag en kveld, vet han noe om den enkeltes 
kompetanse når han drar.” Eldste Neal A. Maxwell, også i De tolv 
apostlers quorum, sa: “Det som gjør president Hinckley unik, er at 
han husker det han har lest, og henter ut det vesentligste som han 
ønsker å beholde. Han har et integrert intellekt. Han kan benytte 
seg av det han vet til å ta kloke beslutninger.” 2

I sin livslange innsats for å lære og forbedre seg, fulgte president 
Hinckley sine foreldres eksempel. Han fortalte følgende om hvordan 
hans far, Bryant S. Hinckley, engasjerte seg i læring:

“Da han var omtrent på samme alder som jeg er nå, hadde han 
pensjonert seg helt. Men han var aktiv. Han bodde i et ganske 
enkelt, men komfortabelt hjem i et landlig område. Han hadde en 
frukthage rundt seg, og likte å gi bort frukten. Hagen rundt hjem-
met hans hadde plener og busker og trær. Den hadde en 60 cm 
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“søk lærdom ved studium og ved tro” (l&p 88:118).
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høy steinmur som skilte ett nivå fra et annet. Når været var bra, satt 
han på denne muren med en gammel hatt på hodet for å skygge 
øynene fra sommersolen. Når vi dro på besøk til ham, satt jeg ved 
siden av ham. Det skulle ikke mye overtalelse til før han begynte å 
snakke om livet sitt …

Han var en pedagog. Han var en fremgangsrik forretningsmann. 
Han presiderte over den største staven i Kirken, med over 15 000 
medlemmer. Han hadde virket som misjonspresident og i mange 
andre funksjoner. Og nå var han pensjonert, og han satt på muren. 
Han likte å lese, og hadde et storartet bibliotek. Han var en glim-
rende taler og forfatter. Nesten helt frem til han døde, kort tid før 
han fylte 94, leste og skrev og overveide han den kunnskapen som 
hadde kommet til ham.

Jeg oppdaget at når han satt på muren i mange timer om gangen 
på en varm dag, reflekterte han over det han hadde lest fra bibli-
oteket sitt.

Han ble gammel på en grasiøs og storartet måte. Han hadde sine 
bøker med de dyrebare skattene de inneholdt av store menn og kvin-
ners tanker fra alle tidsaldre. Han sluttet aldri å lære, og mens han 
satt på muren, tenkte han dypt på det han hadde lest kvelden før …

Hvorfor forteller jeg dere om en gammel mann og muren han satt 
på? Jeg forteller dere det fordi jeg tror vi alle kan lære noe av det. 
Vi må aldri slutte å lære. Vi tror på evig fremgang og at dette livet 
er en del av evigheten som skulle være givende helt til enden.” 3

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Herren ønsker at vi skal utdanne oss slik at vi kan 
utvikle oss individuelt og bidra til samfunnet.

Dere tilhører en kirke som forkynner betydningen av utdannelse. 
Dere har et mandat fra Herren til å utvikle deres sinn, deres hjerte og 
deres hender. Herren har sagt: “Undervis med all flid… om ting både 
i himmelen og på jorden og under jorden, om det som har vært, om 
det som er, om det som snart må skje, om det som er hjemme, om 
det som er ute i verden, om kriger og forvirring blant nasjonene, og 
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om de straffedommer som er over landet, og også få kunnskap om 
land og riker, så dere kan være beredt i alle ting” (L&p 88:78–80).4

Vi i denne kirke har mottatt et strålende løfte av Herren. Han sa: 
“Det som er av Gud, er lys, og den som mottar lys og blir i Gud, 
mottar mer lys, og dette lys blir klarere og klarere inntil som ved 
høylys dag” (L&p 50:24).

Det er en bemerkelsesverdig uttalelse. Det er ett av mine ynd-
lingsvers i Skriftene. Det handler om vekst, om utvikling, om den 
marsj som leder til guderang. Det går hånd i hånd med følgende 
store erklæringer: “Guds herlighet er intelligens, eller med andre 
ord lys og sannhet” (L&p 93:36); “Hvis en person oppnår mer kunn-
skap og intelligens i dette liv gjennom sin flid og lydighet enn en 
annen, vil han ha desto større fortrinn i den kommende verden” 
(L&p 130:19) …

Det er en stor utfordring i disse fantastiske uttalelsene. Vi må 
fortsette å utvikle oss. Vi må stadig lære. Det er et guddommelig gitt 
ansvar at vi fortsetter å utvide vår kunnskap …

Herren har sagt til dere og meg: “Søk visdoms ord fra de beste 
bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro… Organiser dere. 
Slutt med all lediggang” (L&p 88:118–119, 124).5

Herren ønsker at dere skal lære opp deres sinn og hender uansett 
felt dere har valgt. Enten det er å reparere kjøleskap eller arbeide 
som en dyktig kirurg, må dere ta til dere opplæring. Søk den aller 
beste utdannelse dere kan få. Bli en arbeider med integritet i den 
verden som ligger foran dere… Dere vil bringe Kirken heder, og 
dere vil bli rikelig velsignet på grunn av denne opplæringen.

Det kan ikke være noen som helst tvil om at utdannelse lønner 
seg. Ikke ødelegg deres muligheter i livet. Gjør dere det, vil dere 
lide for det om og om igjen.6

Det er ikke nok bare å leve, bare å overleve. Det påhviler hver 
enkelt av oss å utruste oss slik at vi kan gjøre noe verdifullt i samfun-
net – at vi tilegner oss mer og mer lys, slik at vårt personlige lys kan 
bidra til opplyse en mørk verden. Dette er mulig ved læring, ved å 
utdanne oss, ved å utvikle oss og vokse i både sinn og ånd.7
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2
Med planlegging og selvdisiplin kan foreldre 

skape en atmosfære for læring i sitt hjem.

For en fantastisk interessant ting det er å se unge sinn strekke seg 
og bli sterkere. Jeg setter stor pris det enorme potensialet TV har til 
det gode. Men jeg fordømmer også den forferdelige sløsingen med 
tid og anledninger når barn i noen hjem i time etter time ser på noe 
som hverken opplyser eller styrker.

Da jeg var gutt, bodde vi i et stort, gammelt hus. Et av rommene 
ble kalt biblioteket. Det var utstyrt med et solid bord og en god 
lampe, tre eller fire behagelige stoler under godt lys, og bøker i 
reoler fra gulv til tak. Vi hadde mange bøker som far og mor hadde 
anskaffet opp gjennom årene.

Vi ble aldri tvunget til å lese dem, men de fantes alltid på et sted 
hvor vi lett kunne få tak i dem når vi hadde lyst.

Det var stille i det rommet. Alle visste at det var et rom hvor vi 
skulle lese.

Vi hadde også blader – Kirkens tidsskrifter og to eller tre andre 
gode tidsskrifter. Vi hadde historiebøker, skjønnlitteratur, faglitteratur, 
ordbøker, et leksikon og et verdensatlas. Vi hadde naturligvis ikke 

“Begynn tidlig å påvirke barn ved hjelp av bøker.”
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fjernsyn på den tiden. Vi fikk radio i min oppvekst. Men vi hadde 
en atmosfære som ga oss et ønske om å lære. Jeg vil ikke at dere 
skal tro at vi var så veldig lærde. Men vi fikk oppleve god litteratur, 
store ideer fra store filosofer og et språk menn og kvinner brukte 
som tenkte dypt og skrev vakkert.

I så mange av våre hjem i dag finnes det ingen mulighet til et slikt 
bibliotek. De fleste familier har liten plass. Men med planlegging 
kan det være et hjørne, eller et område som kan være et tilfluktssted 
fra støyen omkring oss, der man kan sitte og lese og tenke. Det er 
flott å ha en pult eller et bord, uansett hvor enkelt det måtte være, 
hvor man har Kirkens standardverker, noen gode bøker, Kirkens 
tidsskrifter og andre ting som er verdt å lese.

Begynn tidlig å påvirke barn ved hjelp av bøker. Den mor som 
ikke leser for sine små barn, gjør både dem og seg selv en bjørne-
tjeneste. Det tar tid, ja, mye tid. Det krever selvdisiplin. Det krever 
organisering og budsjettering av døgnets minutter og timer. Men det 
vil aldri være kjedelig når dere ser unge sinn bli kjent med figurene, 
uttrykkene og oppfatningene. God lesning kan bli et kjærlighetsfor-
hold som er langt mer fruktbart i form av dens langsiktige virkning 
enn mange andre aktiviteter barna bruker sin tid på …

Foreldre… la barna bli påvirket av store tenkere, gode ideer, evig 
sannhet og det som vil bygge opp og motivere til det gode… Prøv 
å skape en atmosfære av læring i deres hjem, og av den vekst som 
vil komme av det.8

3
Utdannelse åpner mulighetenes dør 

for ungdom og unge voksne.

Dette er mulighetenes tid for dere unge, denne fantastiske tiden 
til å være på jorden. Dere står på toppen av alle tidligere tider. 
Dere har tilgang til all lærdom fra alle som har vandret på jorden. 
Denne lærdommen er konsentrert i kurs hvor dere kan tilegne dere 
kunnskapen på relativt kort tid, kunnskap som menneskene har 
snublet over i alle tidligere århundrer. Ikke undervurder dere selv. 
Gå ikke glipp av deres store mulighet. Sett i gang, jobb med saken 
og studer hardt.9
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Det er så viktig at dere unge menn og unge kvinner får all den 
utdannelse dere kan… Utdannelse er nøkkelen til mulighetens dør 
for dere. Det er verdt å ofre for. Det er verdt å arbeide for, og hvis 
dere trener opp deres sinn og deres hender, vil dere bli i stand til å 
bidra i stor grad til det samfunn dere er en del av, og dere vil kunne 
stå som et hederlig eksempel på den kirken dere er medlem av. 
Mine kjære unge brødre og søstre, dra nytte av hver eneste utdan-
ningsmulighet dere har råd til, og dere fedre og mødre, oppmuntre 
deres sønner og døtre til å skaffe seg utdannelse som vil velsigne 
deres liv.10

Dere har kanskje ikke midler til skaffe dere all den skolegang 
dere skulle ønske. Få pengene til å rekke så langt som mulig, og 
dra nytte av stipender, tilskudd og lån som er innenfor deres evne 
til å tilbakebetale.11

Jeg bryr meg ikke om hva dere ønsker å bli, så lenge det er 
hederlig. Bilmekaniker, murer, rørlegger, elektriker, lege, advokat, 
kjøpmann, men ikke tyv. Men uansett hva dere er, skulle dere benytte 
anledningen til lære dere opp til det og gjøre det beste av den 
muligheten. Samfunnet vil belønne dere i henhold til deres verdi, 
slik det oppfatter denne verdien. Dette er den store forberedelsesdag 
for hver av dere. Hvis det betyr offer, så ofre. Dette offeret vil bli 
den beste investeringen dere noensinne har gjort, for dere vil høste 
avkastningen av den resten av livet.12

Jeg oppfordrer hver enkelt av dere unge kvinner til å skaffe dere 
all den skolegang dere kan få. Dere vil trenge den i den verden dere 
skal inn i. Livet begynner å bli så umåtelig konkurransepreget… 
Verden er i forandring, og det er så utrolig viktig at vi ruster oss til å 
henge med i forandringen. Men alt dette har også en lys side. Ingen 
annen generasjon i hele historien har gitt kvinner så mange mulig-
heter. Deres første mål skulle være et lykkelig ekteskap, beseglet i 
Herrens tempel og etterfulgt av oppdragelse av gode barn. Utdan-
nelse kan gjøre dere bedre utrustet til å oppnå disse idealene.13

Det er enorme oppgaver for kvinner i Kirken, så vel som i sam-
funnet, som er forenlig og i full harmoni med ekteskap, morsrollen 
og oppfostring av gode og dyktige barn.14



k a P I t t e l  1 7

234

Alt det mennesker kan tenke seg å oppnå, er nå åpent for kvinner. 
Det finnes ikke noe dere ikke kan gjøre hvis dere bestemmer dere 
for det. I drømmen om den kvinnen dere gjerne vil være, kan dere 
ta med et bilde av en som er kvalifisert til å tjene samfunnet og gi 
et viktig bidrag til den verden hun vil være en del av.15

Jeg er takknemlig for at kvinner i dag får samme mulighet [som 
menn] til å studere vitenskap, yrkesfag og enhver annen side av 
menneskelig kunnskap. Dere har akkurat samme rett som menn til 
Kristi ånd, som opplyser enhver mann og kvinne som kommer til 
verden. (Se L&p 84:46.) Prioriter med hensyn til ekteskap og familie, 
men følg også utdannelsesprogrammer som vil føre til givende arbeid 
og produktivt arbeid i tilfelle dere ikke gifter dere, eller til en følelse 
av trygghet og selvrealisering i tilfelle dere gjør det.16

Dere [unge menn] står overfor store utfordringer i tiden fremover. 
Dere går ut i en verden med stor konkurranse. Dere må få all den 
utdannelse dere kan. Herren har undervist oss om betydningen av 
utdannelse. Den vil kvalifisere dere for større muligheter. Den vil 
utruste dere til å gjøre noe verdifullt i en verden av store muligheter 
som ligger foran dere. Hvis dere kan ta høyere utdannelse og ønsker 
det, så gjør det. Hvis dere ikke har noe ønske om høyere studier, 
så gå på en yrkes-  eller handelsrettet skole for å utvikle deres fer-
digheter og anlegg.17

Jeg håper dere [unge] vil se på de utdanningsmuligheter dere 
har som en stor velsignelse. Jeg vet at det er et slit. Jeg vet at det er 
vanskelig. Jeg vet at dere mister motet til tider. Jeg vet at dere noen 
ganger lurer på hvorfor dere gjør det. Men bare stå på videre, og 
fortsett å lære. Dere vil aldri angre på det så lenge dere lever, men 
vil regne det som en stor velsignelse.18

4
Åndens opplæring er like viktig som, om 

ikke viktigere enn sinnets opplæring.

Jeg er overveldet av den enorme kunnskap som finnes i vår tid. 
Aldri før har så mange blitt utdannet i verdens lærdom. Dette er en 
stor kraft – den intensive opplæringen av en stor andel av verdens 
unge, som møtes daglig foran lærere for å samle kunnskap fra alle 
tidsaldre i menneskenes historie.
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Omfanget av denne kunnskapen er svimlende. Den omfatter 
universets stjerner, jordens geologi, nasjoners historie, menneskers 
kultur og språk, statsapparaters funksjon, handelslover, atomets 
adferd, kroppens funksjoner og sinnets undere.

Når så mye kunnskap er tilgjengelig, skulle man tro at verden nær-
met seg fullkommenhet. Vi gjøres imidlertid stadig oppmerksom på 
den andre siden av saken – om samfunnets sykdom, om stridigheter 
og problemer som medfører elendighet for millioner av mennesker.

Hver dag blir vi stadig mer klar over at livet er mer enn vitenskap 
og matematikk, mer enn historie og litteratur. Det er behov for en 
annen utdannelse, og uten denne kan verdslig lærdom bare føre 
til fortapelse. Jeg snakker om utdannelse av hjertet, av samvittighe-
ten, av karakteren og av ånden – disse udefinerbare sidene av vår 
personlighet som er fullstendig avgjørende for hvem vi er og hva vi 
gjør i våre relasjoner med hverandre…

Mens jeg var misjonær i England, dro jeg til London sentrale 
KFUM. Jeg antar at den gamle bygningen for lengst er borte, men 
jeg glemmer aldri ordene som møtte besøkende i foajeen hver gang 
de kom inn. Det var Salomos ord: “Kjøp forstand for alt ditt gods.” 
(Ordspråkene 4:7.)

Forstand på hva? Forstand på oss selv, på livets hensikt, på vårt 
forhold til Gud, som er vår Far, på de store gudgitte prinsipper som 
i århundrer har utgjort den bærende kraft i menneskets virkelige 
utvikling! …

Når vi gjør våre verdslige studier, la oss også huske å utvikle 
ånden. Hvis vi gjør det, vil Gud velsigne oss med den fred og de 
velsignelser som bare kommer fra ham.19

Jesus sa: “Lær av meg… For mitt åk er gagnlig, og min byrde er 
lett.” (Matteus 11:29- 30.)

Jeg foreslår at vi følger denne befalingen fra Guds Sønn. Sammen 
med all vår læring, la oss også lære om ham. Sammen med alle våre 
studier, må vi også søke kunnskap om Mesteren. Denne kunnska-
pen vil på storartet vis komplettere vår verdslige opplæring, og vil 
gi vårt liv en karakter og en fylde som ikke kan komme på noen 
annen måte.20
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Jeg utfordrer dere til aldri å glemme at åndens opplæring er like 
viktig som, om ikke viktigere enn sinnets opplæring.21

Vårt store program for undervisningen i Kirken går fremover. 
Arbeidet med opplæring av elever i Seminar-  og Institutt- programmet 
blir stadig utvidet… Dere som har vært mottagerne av dette pro-
grammet, vet hvor enormt verdifullt det er. Vi oppfordrer alle det 
er tilgjengelig for, til å dra nytte av det. Vi nøler ikke med å love at 
deres kunnskap om evangeliet vil øke, deres tro vil bli styrket, og 
dere vil utvikle fantastiske vennskap.22

La oss påta oss Herrens navn og deretter med tro gå ut for å 
dele med andre det som er relevant for og som vil påvirke men-
neskenes liv og bringe fred og glede til verden. Verden trenger en 
generasjon menn og kvinner med lærdom og innflytelse som kan 
og vil stå frem og oppriktig og utvetydig erklære at Gud lever og 
at Jesus er Kristus.23

sammen med alle våre studier, må vi også søke kunnskap om mesteren.
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5
Uansett hvor gamle vi blir, kan vi tilegne oss 
kunnskap, samle visdom og fortsette å vokse.

Hvor bemerkelsesverdig lærdom er, prosessen der den kunnskap 
som har vokst gjennom århundrene, har blitt sammenfattet og filtrert 
slik at vi på kort tid kan lære det som første gang måtte læres ved 
hjelp av langvarig forskning og prøving og feiling.

Utdannelse er den store omdannelseprosessen som gjør abstrakt 
kunnskap om til nyttig og produktiv virksomhet. Det er noe som aldri 
må stoppe. Uansett hvor gamle vi blir, kan vi tilegne oss kunnskap 
og bruke den. Vi kan samle oss visdom og ha nytte av den. Vi kan 
bli underholdt ved det mirakel som lesing og påvirkning fra kunst 
er, og som gjør livet mer givende og rikt på velsignelser. Jo eldre jeg 
blir, desto mer liker jeg ordene til gjennomtenkte forfattere, både 
tidligere og samtidige, og nyter av det de har skrevet.24

Ingen av oss vet nok. Læreprosessen tar aldri slutt. Vi må lese, vi 
må observere, vi må tilegne oss og vi må grunne på det vi fôrer vårt 
sinn med… Jeg tror på forbedring. Jeg tror på vekst …

Fortsett å vokse, mine brødre og søstre, enten dere er 30 eller dere 
er 70. Deres flid i så måte vil få årene til å gå fortere enn dere kanskje 
ønsker, men de vil bli fylt med en sødmefylt og storartet begeistring 
som vil gjøre livet rikere og deres undervisning mer kraftfull.25

Rett øst for [Brigham Young University i Provo, Utah] er det et fjell. 
Jeg er sikker på at [mange] har sett opp på dette fjellet og tenkt: “Om 
jeg bare kunne komme meg til toppen, ville det være interessant 
å se dalen på den andre siden.” Men de av dere som har foretatt 
denne oppstigningen, har oppdaget at dalen bare er en liten og 
ganske grunn fordypning, og at bakenfor den er det mange andre 
høyere fjell å bestige.

Slik håper jeg også det vil være med dere. Dere vil oppdage 
at selv om deres læringsopplevelse [kan ha] vært storartet, ligger 
enda større muligheter og utfordringer foran dere. Øk deres for-
råd av informasjon, øk deres kunnskap, fortsett den storartede 
læringsprosessen.26
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor er det viktig at vi “tilegner oss mer og mer lys” ved hjelp 

av utdannelse? (Se del 1.) Hvordan kan læring hjelpe oss å utvikle 
oss individuelt? Hvordan kan læring hjelpe oss å “opplyse en 
mørk verden”?

• Gjennomgå president Hinckleys beretning om hvordan foreldrene 
hans skapte en atmosfære av læring i hjemmet (se del 2). Hvordan 
kan vi hjelpe barn å bli glad i læring? Hvordan kan vi hjelpe barn 
å ønske å søke lærdom fra kilder som opplyser og motiverer til 
det gode?

• Hvordan kan utdannelse “åpne mulighetenes dør” for ungdom og 
unge voksne? (Se del 3.) Hvordan kan ungdom og unge voksne 
være oppfinnsomme med hensyn til å dra nytte av muligheter til 
utdannelse?

• Hvordan vil du forklare betydningen av uttrykket “åndens opp-
læring”? (Se del 4.) Hvordan kan vi utdanne hjertet, karakteren 
og ånden? Hvordan har åndelig og verdslig lærdom komplettert 
hverandre i ditt liv?

• Hvorfor bør vi fortsette å lære gjennom hele livet? (Se del 5.) 
Hvordan kan vi opprettholde en livslang kjærlighet til læring? 
Hva har du lært nylig som har vært spesielt verdifullt for deg?

Aktuelle skriftsteder
Ordspråkene 1:5; 2 Peter 1:1–8; 2 Nephi 9:28–29; 28:29–30; L&p 

6:7; 90:15; 131:6; 136:32–33

Hjelp til undervisningen
Ett forslag for å oppmuntre til diskusjon om president Hinckleys 

læresetninger er å be deltagerne fortelle hva de har lært under sitt 
personlige studium av kapitlet (du finner flere forslag på side vi- vii 
i denne boken).
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President gordon B. Hinckley sa: “la dyd være 
en hjørnesten å bygge livet på.”
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Dyd – en hjørnesten å 
bygge vårt liv på

“Hver enkelt av dere er barn av en guddommelig 
Fader i himmelen. Dere er skapt ifølge hans plan, 
i Skaperens bilde. Kroppen deres er hellig. Den er 

åndens tempel. Gjør den ikke uren med synd.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

I en tale til studenter ved Brigham Young University i 2007 sa pre-
sident Gordon B. Hinckley:

“Jeg var vitne til noe veldig interessant her om dagen. I Salt Lake 
City, tidlig en lørdag morgen, ble Key Bank- bygningen revet med en 
rekke velplasserte sprengladninger. Det hele skjedde på tre eller fire 
sekunder, med en stor støvsky som rullet mot nordvest. Prosessen 
kalles implosjon, i motsetning til en eksplosjon.

Bygningen ble bygget for nesten 30 år siden. Jeg antar at det tok 
minst et år, kanskje to, å bygge den. Nå var den borte i løpet av 
noen sekunder.

Det, mine venner, er det som skjer med så mange liv. Vi nærer 
dem så omhyggelig i flere år. Så befinner vi oss plutselig i helt andre 
omstendigheter. Feil begås. Kyskheten settes på spill. Det oppstår 
en implosjon, og en støvsky er alt som er igjen.

Jeg ble minnet på dette da jeg husket en ung mann og en ung 
kvinne som kom til kontoret mitt. Han var en kjekk gutt, og hun var 
en vakker jente. De var studenter. Fremtiden virket lys og vakker. 
Men de ga etter for fristelse …

De fikk tårer i øynene da de snakket med meg. Men det fantes 
ingen flukt fra virkeligheten de sto overfor. Det hadde skjedd en 
implosjon i livet deres, og et tårn av drømmer hadde falt i grus.
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Ikke la dette skje med dere. Ikke reduser deres muligheter ved å 
svekke deres engasjement for moral. Hver enkelt av dere er barn av 
en guddommelig Fader i himmelen. Dere er skapt ifølge hans plan, 
i Skaperens bilde. Kroppen deres er hellig. Den er åndens tempel. 
Gjør den ikke uren med synd.

Med henvisning til illustrasjonen med tårnet som falt i grus, vil jeg 
minne om at i dets sted vil det bli bygget en ny og vakker bygning. 
På samme måte kan de som har overtrådt budene, vende seg til sin 
Forløser, vår Frelser Jesus Kristus, og, ved hans forsonings kraft, bli 
gjort rene og nye igjen.” 1

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Et dydig liv gir forbløffende og fantastiske velsignelser.

Det finnes ikke noe i hele denne verden som er så fantastisk 
som dyd. Den skinner uten irr. Den er dyrebar og vakker. Den er 
uvurderlig. Den kan ikke kjøpes eller selges… Den er et produkt 
av selvbeherskelse…

Herren har gitt en fantastisk befaling. Han har sagt: “La alltid dine 
tanker være prydet med dyd” (L&p 121:45). Dette er et bud som 
skal følges med flid og disiplin. Og med det følger et løfte om store 
og fantastiske velsignelser. Han har sagt til dem som lever i dyd:

“Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn …

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

Kan det finnes noe større eller vakrere løfte enn dette? 2

Har dyd livets rett? Det er den eneste måten å unngå anger på. 
Den fred i samvittigheten som den fører til, er den eneste fred i 
sinnet som ikke er falsk.

Og i tillegg til alt dette har vi Guds ufeilbarlige løfte til dem som 
vandrer i dyd. Jesus fra Nasaret talte på fjellet og sa: “Salige er de 
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rene av hjertet, for de skal se Gud” (Matteus 5:8). Dette er en pakt, 
tilrettelagt av Ham som har makt til å oppfylle.3

Dere må være klar over at både erfaring og guddommelig visdom 
tilsier at dyd og moralsk renhet er den vei som fører til karakterstyrke, 
fred i hjertet og lykke i livet.4

La dyd være en hjørnesten å bygge livet på.5

2
Når vi hever oss over verdens uanstendighet og umoral, 

nyter vi større lykke, sikkerhet og fred i sinnet.

Når vi ser ut over verden, virker det som om moralen har blitt 
forkastet. Brudd på gamle normer har blitt vanlig. Den ene studien 
etter den andre viser at det har foregått en skrinleggelse av velprøvde 
prinsipper. Selvdisiplin er glemt, og kritikkløs overbærenhet har 
blitt utbredt.

Men, mine kjære venner, vi kan ikke godta det som har blitt vanlig 
i verden. Som medlemmer av denne Kirken har dere en høyere og 
mer krevende norm. Den erklærer som en røst fra Sinai at dere ikke 
skal gi etter. Dere må ha kontroll over deres begjær.6

Paulus ord til de korintiske hellige er like aktuelle for oss i dag 
som de var for dem han skrev dem til. Han sa:

“Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?

Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. 
For Guds tempel er hellig, og det er dere” (1 Korinterbrev 3:16–17).7

Igjen Paulus råd til Timoteus: “Hold deg selv ren” (1 Timoteus 5:22).

Dette er enkle ord. Men de er svært viktige. Paulus sier i bunn 
og grunn at dere må holde dere unna de tingene som vil bryte dere 
ned og ødelegge dere åndelig. Hold dere unna TV- programmer som 
fører til urene tanker og urent språk. Hold dere unna videoer som vil 
føre til ugudelige tanker. De vil ikke hjelpe dere. De vil bare skade 
dere. Hold dere unna bøker og blader som er tarvelige og urene i 
det de sier og skildrer. Hold dere rene.8

Ekteskapet er innstiftet av Gud, ekteskap mellom en mann og 
en kvinne. Det er den institusjonen som han ville at barn skulle 
komme til verden gjennom. Seksuelle forhold under noen andre 
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omstendigheter blir overtredelser, og er helt på kant med læreset-
ningene i Jesu Kristi evangelium.9

Vi tror på kyskhet før ekteskapet og fullstendig troskap etter 
vielsen. Det er en oppsummering av moralloven. Det er veien til 
lykke i livet. Det er veien til tilfredsstillelse. Det gir fred i hjertet og 
fred i hjemmet.10

Ingen familie kan ha fred, intet liv kan unngå motstanderens 
stormer med mindre familien og hjemmet er bygget på en grunnvoll 
av moral, troskap og gjensidig respekt. Det kan ikke være fred der 
det ikke er tillit, det kan ikke være frihet der det ikke er lojalitet. 
Kjærlighetens varme sollys vil ikke stige opp av en sump av umoral.11

Jeg mener det skulle være ethvert barns rett å bli velsignet med 
å bli født i et hjem hvor barnet er velkomment, hvor det får omsorg 
og kjærlighet og er velsignet med foreldre, en far og en mor, som er 
lojale mot hverandre og sine barn… Stå sterke mot verdens falskhet. 
Skaperne av vår underholdning, opphavet til mye av vår litteratur, vil 
ha dere til å tro noe annet. Århundrers akkumulert visdom stadfester 
med all tydelighet og visshet at bare de som lever i samsvar med de 
gjennomprøvde normer for kyskhet før ekteskapet og fullstendig 
troskap i ekteskapet, vil oppnå den største lykke, trygghet, fred i 
sinnet og den dypeste kjærlighet.12

kyskhet “er veien til lykke i livet”.
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Vi lever i en verden med fordervelse og umoral og uro. Hev dere 
over det, stå rakere, la ikke verden påvirke dere, og vandre slik 
Herren vil dere skal vandre.13

3
Pornografi er vanedannende og ødeleggende, 

men vi kan heve oss over det.

Det er med en viss motvilje jeg taler om et tema som jeg har 
behandlet tidligere. Jeg gjør det i samsvar med Almas ord, som sa: 
“Dette er min fryd at jeg kanskje kan være et redskap i Guds hånd 
til å bringe en eller annen sjel til omvendelse” (Alma 29:9)…

Jeg snakker om pornografi i alle dets former… Det er djevelsk. Det 
er helt uforenlig med evangeliets ånd, med et personlig vitnesbyrd 
om det som er av Gud …

Alle som blir innblandet, blir ofre. Barn blir utnyttet, og de får 
alvorlige skadevirkninger. De unges oppfatninger blir fordreid av 
falske forestillinger. Vedvarende bruk fører til en avhengighet som er 
nesten umulig å bryte… Uendelig mange… oppdager at de ikke kan 
la det være. Deres energi og interesser blir oppslukt av et dødfødt 
jag etter dette vulgære og tarvelige materialet.

Som unnskyldning sier de at det er vanskelig å unngå, at det er 
så lett tilgjengelig at en ikke kan unnslippe.

Tenk dere at et uvær raser, vinden uler og snøen fyker rundt dere. 
Dere klarer ikke å stanse det. Men hvis dere kler dere riktig og søker 
ly, vil ikke uværet ha noen virkning på dere.

Selv om Internett er fullt av tarvelig materiale, trenger dere ikke 
å se på det. Dere kan søke ly i evangeliet og dets lære om et rent 
og sømmelig liv.

Jeg vet at jeg snakker direkte og uten omsvøp. Jeg gjør det fordi 
Internett har gjort pornografi lettere tilgjengelig, i tillegg til det som 
finnes på DVD, video, TV og i bladhyllene. Den fører til fantasier 
som er nedbrytende for selvrespekten. Den fører til forbudte forhold, 
ofte til sykdom og til grov kriminalitet.14

Dere er omgitt av fristelser. Pornografi og dets tarvelige smuss 
feier over jorden som en fryktelig tidevannsbølge. Det er gift. Ikke 
se på det, ikke les det! Det vil ødelegge dere hvis dere gjør det. 
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Det vil frata dere selvrespekten. Det vil frarøve dere sansen for det 
som er vakkert i livet. Det vil bryte dere ned og trekke dere inn i 
en sump av onde tanker, og kanskje også onde handlinger. Hold 
dere unna det! Sky det som dere ville sky en farlig sykdom, for det 
er like dødelig. Vær dydige i tanke og gjerning.15

Det er så mye urenhet og begjær og pornografi i denne verden. 
Vi som siste- dagers- hellige må heve oss over det og stå rakrygget 
mot det. Dere har ikke råd til å hengi dere til det. Dere kan bare 
ikke hengi dere til det. Dere må holde det borte fra deres hjerte. I 
likhet med tobakk er det vanedannende, og det vil ødelegge dem 
som tukler med det. “La alltid dine tanker være prydet med dyd” 
[L&p 121:45].16

4
Med disiplin og innsats kan vi styre 

våre tanker og handlinger.

Ha rene tanker, så vil dere ha større kontroll over kroppen. Det 
ble sagt i fordums tid: “Som [et menneske] tenker i sin sjel, slik er 
han” (Ordspråkene 23:7). Urene tanker fører til urene handlinger.17

Når vi blir fristet, kan vi bytte ut våre ugudelige tanker med tanker 
om [vår Frelser] og hans læresetninger. Han har sagt: “Og hvis deres 
øye ene og alene er vendt mot min ære, skal hele deres legeme fyl-
les med lys, og det skal ikke være noe mørke i dere, og det legeme 
som er fylt med lys, fatter alle ting.

Derfor, helliggjør dere så deres sinn ene og alene kan ære Gud, 
og de dager vil komme da dere skal se ham, for han vil blotte sitt 
ansikt for dere” (L&p 88:67- 68).18

Jesus ga et bud om å styre våre tanker så vel som våre gjerninger. 
Han sa: “Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har 
allerede drevet hor med henne i sitt hjerte” (Matteus 5:28) …

Den mentale kontrollen må være sterkere enn fysiske lyster eller 
kjødets lyster. Når tankene bringes i fullstendig harmoni med åpen-
bart sannhet, vil også handlingene bli passende … Hver og en av oss 
kan med disiplin og anstrengelser greie å beherske våre tanker og 
våre handlinger. Dette er en del av prosessen med å utvikle åndelig, 
fysisk og følelsesmessig modenhet …
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Vi ber inntrengende mennesker overalt om å leve i samsvar med 
vår Skapers lære og heve seg over kjødelig tiltrekning som ofte 
resulterer i de tragedier som følger av moralsk overtredelse.19

5
De som har vært innblandet i umoralsk oppførsel, 

kan få tilgivelse og kan heve seg over fortiden.

Jeg ønsker ikke å være negativ. Jeg er optimistisk av natur. Men i 
saker som dette [pornografi og umoral] er jeg realist. Hvis vi driver 
med slikt som dette, er tiden inne til å snu. La dette være deres 
beslutnings time. La oss vende om til en bedre vei.20

Hvis dere oppdager at dere begynner å skli under presset av 
omstendighetene, kan dere disiplinere dere. Slutt før det er for sent! 
Dere vil være evig takknemlig for at dere gjorde det.

Vær tro mot dere selv og det beste dere har i dere.21

Jeg vil… forsikre dere om at hvis dere har begått en feil, hvis dere 
har gjort noe umoralsk, er ikke alt tapt. Minnet om feilen vil være 
der en tid, men gjerningen kan tilgis, og dere kan heve dere over 
fortiden og leve et liv som fullt ut godtas av Herren, når dere har 
omvendt dere. Han har lovet at han vil tilgi deres synder og ikke 
huske dem mer (se L&p 58:42)…

Kirkens ledere [kan] hjelpe dere med deres vanskeligheter. Dere 
kan legge bak dere et hvilket som helst onde dere har vært med på. 
Dere kan gå fremover med fornyet håp og si ja til en langt bedre 
levemåte.22

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• President Hinckley sa at “dyd har livets rett” (del 1). Hvordan kan 

du svare noen som hevder at dyd ikke har livets rett?

• Hvorfor er kyskhet “veien til lykke i livet”? Hvorfor bringer kyskhet 
“fred i hjertet og fred i hjemmet”? (Se del 1 og 2.)

• President Hinckley sa: “Vi som siste- dagers- hellige må heve oss 
over [pornografi] og stå rakrygget mot det” (del 3). Hva kan vi 
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gjøre for å heve oss over det? Hvordan kan vi hjelpe andre å heve 
seg over det? Hva tror du det vil si å stå rakrygget mot det?

• Når du leser president Hinckleys råd i del 4, hva kan du lære om 
å styre tankene dine? Hva er noen praktiske ting vi kan gjøre for 
å holde tankene våre rene?

Aktuelle skriftsteder
Salmene 24:3–4; Matteus 5:27–28; Filipperne 4:6–8; Jakobs bok 

3:2; L&p 46:31–33; 59:6; 13. trosartikkel

Studiehjelpemidler
Mens du leser, kan du “Strek[e] under og marker[e] ord eller 

uttrykk slik at du skiller mellom ideer i ett enkelt [skriftsted]… I 
margen skriver du skriftstedhenvisninger som tydeliggjør de skrift-
stedene du studerer” (Forkynn mitt evangelium [2004], 23).

Noter
 1. “True to the Faith” (andakt ved Brig-

ham Young University, 18. sep 2007), 
2–3, speeches.byu.edu.

 2. “Hvordan kan jeg bli den kvinnen 
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 3. “Words of the Prophet: Blessed Are the 
Pure in Heart,” New Era, juli 1999, 4.

 4. “Reverence and Morality,” Ensign, mai 
1987, 48.

 5. I Conference Report, okt. 1964, 118.
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2006, 2.
 8. “Konvertitter og unge menn,” Lys over 
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Prestedømslederskap 
i Jesu Kristi Kirke

“Herren våker over dette arbeidet. Dette er 
Hans rike. Vi er ikke som sauer uten hyrde. 

Vi er ikke som en hær uten en leder.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

President Gordon B. Hinckley fortalte: “Mitt første ansvar i Kirken, 
det første embedet jeg noensinne hadde, var som rådgiver for gutten 
som presiderte over vårt diakonenes quorum. Biskopen kalte meg 
inn og snakket med meg om dette kallet. Det gjorde sterkt inntrykk 
på meg. Jeg var redd og bekymret. Tro det eller ei, men av natur 
var jeg en ganske sjenert og innesluttet gutt, og jeg tror dette kallet 
til å virke som rådgiver i et diakonenes quorum ga meg like stor 
bekymring, min alder og erfaring tatt i betraktning, som mitt nåvæ-
rende ansvar, når alder og erfaring tas i betraktning.” 1

President Hinckley hadde lignende følelser i 1961, da han ble kalt 
som medlem av De tolv apostlers quorum. I sin første generalkon-
feransetale som apostel sa han:

“Jeg tror jeg har en anelse om byrden ved ansvaret å stå som et 
vitne for vår Herre Jesus Kristus i en verden som er motvillig til å 
akseptere ham. ‘Jeg står helt forundret på grunn av den kjærlighet 
som Jesus meg tilbyr.’ Jeg føler ydmykhet på grunn av den tillit Her-
rens profet har til meg, og på grunn av den kjærlighet som disse, 
mine brødre, har uttrykt til meg… Jeg ber om styrke, jeg ber om 
hjelp, og jeg ber om tro og villighet til å være lydig.” 2

1. april 1995 talte president Hinckley på generalkonferansens pres-
tedømsmøte etter at Kirkens medlemmer for første gang hadde opp-
holdt ham som sin profet og president. De siste 14 årene hadde han 
vært rådgiver for tre andre presidenter for Kirken. Han hadde gjentatte 
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det første presidentskap, 1995. President gordon B. Hinckley (i 
midten), president thomas s. monson, førsterådgiver (til venstre), 

og president James e. Faust, annenrådgiver (til høyre).
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ganger vitnet om deres guddommelige kall og oppfordret de siste- 
dagers- hellige til å følge deres råd. Da han nå var i denne stillingen, 
følte han ikke mindre avhengighet av Herren enn han hadde følt da 
han var diakon eller en nylig kalt apostel. Han hadde tvert imot blitt 
enda mer bevisst på sitt behov for Herrens støtte og styrke. Han sa:

“Deres oppløftede hender under den høytidelige forsamlingen i 
morges var et uttrykk for deres villighet til og ønske om å oppholde 
oss, deres brødre og deres tjenere, med deres tillit, tro og bønner. 
Jeg er dypt takknemlig for dette. Jeg takker hver og en av dere. Jeg 
forsikrer dere, som dere allerede vet, om at i Herrens verk er det ingen 
plass for å trakte etter embeder. Frelseren sa til sine disipler: ‘Dere 
har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere’ ( Johannes 15:16). 
Dette embedet er ikke et man trakter etter. Retten til å velge hviler på 
Herren. Han er herre over liv og død. Han har makt til å kalle. Han 
har makt til å fjerne. Han har makt til å beholde. Alt er i hans hender.

Jeg vet ikke hvorfor en som meg skulle ha en plass i hans store 
plan. Men nå som jeg har mottatt denne kappen, vier jeg på nytt alt 
jeg har av styrke eller tid eller talent eller liv til min Herres arbeid i 
tjeneste for mine brødre og søstre. Igjen takker jeg dere… for deres 
handlinger i dag. Jeg ber aller mest om at jeg må være verdig. Jeg 
håper dere vil huske meg i deres bønner.” 3

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Herren kaller hver Kirkens president etter å 
ha prøvet, foredlet og forbedret ham.

Jeg har samarbeidet med Kirkens presidenter fra president Heber 
J. Grant og fremover… Jeg har kjent rådgiverne til alle disse men-
nene, og jeg har kjent De tolvs råd mens de har vært president. Alle 
disse mennene har vært menneskelige. De har hatt menneskelige 
trekk og kanskje noen menneskelige svakheter. Men først og fremst 
har hver av dem hatt en overveldende tilkjennegivelse av inspirasjon 
fra Gud. De som har vært president, har vært profet på en svært 
reell måte. Jeg har selv vært vitne til åpenbaringens ånd i dem. Hver 
mann kom til presidentskapet etter mange års erfaring som medlem 
av De tolvs råd og i andre stillinger. Herren foredlet og utviklet hver 
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og en av dem, lot dem kjenne motløshet og nederlag, og lot dem 
oppleve sykdom og i noen tilfeller dyp sorg. Alt dette ble en del av 
en stor foredlingsprosess, og virkningen av denne prosessen ble 
vakkert tilkjennegitt i deres liv.

Mine kjære venner i evangeliet, dette er Guds verk. Dette er hans 
kirke og hans elskede Sønns kirke, hvis navn den bærer. Gud vil 
aldri tillate en bedrager å stå i spissen for den. Han vil utnevne sine 
profeter, og han vil inspirere og lede dem.4

Noen uttrykker bekymring for at Kirkens president trolig alltid vil 
være en ganske gammel mann, og mitt svar er: “For en velsignelse!” … 
Han trenger ikke å være ungdommelig. Han har og vil fortsette å ha 
yngre menn til å reise over hele verden i Kirkens tjeneste. Han er den 
presiderende høyprest, innehaver av alle Det hellige prestedømmes 
nøkler og den røst som bringer åpenbaring fra Gud til hans folk …

For meg er det enormt betryggende å vite at… vi vil ha en pre-
sident som har blitt disiplinert og skolert, utprøvd og satt på prøve, 
hvis troskap til arbeidet og hvis integritet i saken har blitt herdet i 
tjenestegjerningens smie, hvis tro har modnet og hvis nærhet til Gud 
har blitt dyrket gjennom mange år.5

Jeg uttaler meg… i takknemlighet for en profet som kan veilede oss 
i disse siste dager. Jeg ber om lojalitet til ham som Herren har kalt og 
salvet. Jeg ber om standhaftighet med hensyn til å oppholde ham og 
vie oppmerksomhet til hans læresetninger. Jeg har sagt… at hvis vi 
har en profet, har vi alt. Hvis vi ikke har en profet, har vi ingenting. Vi 
har en profet. Vi har hatt profeter siden denne kirken ble grunnlagt. 
Vi skal aldri være uten en profet hvis vi lever verdig til en profet.

Herren våker over dette verk. Dette er Hans rike. Vi er ikke som 
sauer uten hyrde. Vi er ikke som en hær uten en leder.6

2
Når en Kirkens president dør, blir 
seniorapostelen neste president.

Overføringen av myndighet [til en ny Kirkens president], som 
jeg har deltatt i en rekke ganger, er vakker i sin enkelhet. Den viser 
hvordan Herren arbeider. Ifølge hans orden blir en mann utvalgt av 
profeten til å bli et medlem av De tolv apostlers quorum. Han velger 
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ikke dette som en karriere. Han blir kalt, slik apostlene ble det på 
Jesu tid. Herren sa til disse: “Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har 
utvalgt dere, og ordinert dere.” ( Johannes 15:16.) Årene går. Han 
blir opplært og drillet i de plikter som inngår i hans embede. Han 
reiser over hele verden for å oppfylle sitt apostoliske kall. Det er en 
lang forberedelse, som lærer ham å kjenne de siste- dagers- hellige 
hvor de enn måtte være, og de lærer ham å kjenne. Herren prøver 
hans hjerte og hans integritet. Etter som naturen går sin gang, blir 
det ledige plasser i quorumet, og nye utnevnelser blir foretatt. I 
denne prosessen blir en spesiell mann seniorapostel. Latent i ham 
og i hans medbrødre i rådet finnes alle prestedømmets nøkler, som 
ble gitt hver enkelt av dem da de ble ordinert. Men myndigheten 
til å benytte disse nøklene er det bare Kirkens president som har. 
Ved [profetens] bortgang trer denne myndigheten i virksomhet hos 
seniorapostelen, som så blir utnevnt, beskikket og ordinert til profet 
og president av sine medbrødre i De tolv apostlers quorum.

Det finnes ingen valgagitasjon. Det finnes ingen valgkamp. Det 
foregår bare en stille og enkel gjennomføring av en guddommelig 
plan som gir inspirasjon og velprøvd lederskap.

Jeg har vært vitne, et personlig vitne til denne strålende proses-
sen. Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at det er Herren som [velger 
profeten].7

Ved president [Howard W.] Hunters bortgang ble Det første pre-
sidentskap oppløst. Bror Monson og jeg, som hadde vært hans 
rådgivere, tok våre plasser i De tolvs quorum, som ble Kirkens 
presiderende autoritet…

Alle levende ordinerte apostler møttes i en ånd av faste og bønn 
i det øvre rom i templet. Her sang vi en hellig salme og ba sammen. 
Vi deltok i Herrens nadverd, og fornyet ved dette hellige, symbolske 
vitnesbyrd våre pakter og vårt forhold til ham som er vår guddom-
melige Forløser.

Presidentskapet ble deretter omorganisert etter en presedens som 
er veletablert gjennom mange tidligere generasjoner.

Det var ingen valgkamp, ingen konkurranse, ingen ambisjoner 
om å oppnå embedet. Det var stille, fredelig, enkelt og hellig. Det 
ble gjort etter det mønster som Herren selv hadde fastsatt.8
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3
Herren har gitt prinsipper og fremgangsmåter 

for å lede hans kirke hvis presidenten 
ikke er i stand til å fungere fullt ut.

President Hinckley uttalte følgende i 1992, da han ble førsteråd-
giver i Det første presidentskap: Kirkens overhode er vår Herre Jesus 
Kristus. Det er hans kirke. Men den jordiske lederen er vår profet. 
Profetene er menn som er begavet med et guddommelig kall. Til 
tross for at dette kallet er guddommelig, er de vanlige mennesker. 
De er underlagt jordelivets problemer.

Vi elsker og respekterer, hedrer og ser hen til Guds profet i dag, 
president Ezra Taft Benson. Han har vært en stor og begavet leder, 
en mann hvis røst har runget ut i vitnesbyrd om dette verk over hele 
verden. Han har alle prestedømmets nøkler på jorden i dag. Men 
han har nådd en alder der han ikke kan gjøre mange av de tingene 
han en gang gjorde. Dette forringer ikke hans kall som profet. Men 
det legger begrensninger på hans fysiske aktiviteter.9

President Hinckley uttalte følgende i 1994, da han ble første-
rådgiver i Det første presidentskap: Folk over hele Kirken ønsker 
naturligvis gjerne å vite om presidentens tilstand. President Benson 
er nå i sitt nittifemte år… Han lider alvorlig på grunn av alder og 
sykdom, og har vært ute av stand til å utføre viktige oppgaver i sitt 
hellige embede. Dette er ikke en situasjon uten presedens. Andre 
av Kirkens presidenter har også vært syke eller ute av stand til å 
fungere fullt ut i de siste månedene eller årene av sitt liv. Det er 
mulig at dette vil skje igjen i fremtiden.

Prinsipper og fremgangsmåter som Herren har iverksatt for å 
lede sin kirke, tar forholdsregler for enhver slik omstendighet. Det 
er viktig… at det ikke er noen tvil eller betenkeligheter med hensyn 
til Kirkens ledelse og utøvelsen av de profetiske gaver, herunder 
retten til inspirasjon og åpenbaring for å administrere Kirkens saker 
og programmer, når presidenten er syk eller ikke er i stand til å 
fungere fullt ut.

Det første presidentskap og De tolv apostlers råd, som er kalt og 
ordinert til å inneha prestedømmets nøkler, har myndighet til og 
ansvar for å lede Kirken, til å forrette dens ordinanser, til å forklare 
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dens lære og til å stadfeste og videreføre dens praksis. Enhver som 
blir ordinert til apostel og oppholdt som medlem av De tolv apost-
lers quorum, blir oppholdt som profet, seer og åpenbarer. I likhet 
med dem som gikk før ham, var president Benson seniorapostelen 
da han ble kalt som Kirkens president. Hans rådgivere ble utvalgt 
blant De tolvs råd. Derfor har alle sittende medlemmer av Det første 
presidentskap og De tolvs råd mottatt de nøkler, de rettigheter og 
den myndighet som vedrører det hellige apostelembede.

Jeg skal sitere fra Lære og pakter:

“Fra Det melkisedekske prestedømme danner tre presiderende 
høyprester, utvalgt av kirken, utpekt og ordinert til dette embede 
og oppholdt ved kirkens tillit, tro og bønner, et quorum som utgjør 
Kirkens presidentskap” (L&p 107:22).

Når presidenten er syk eller ikke i stand til å fungere fullt ut i alle 
plikter i sitt embede, utgjør hans to rådgivere Det første president-
skaps quorum. De fortsetter med presidentskapets daglige arbeid. I 

de tolv apostlers quorum, 1965. Sittende fra venstre mot høyre: 
ezra taft Benson, mark e. Petersen (på stolens armlene), Joseph 

Fielding smith (quorumspresident) og legrand Richards. Stående 
fra venstre mot høyre: gordon B. Hinckley, delbert l. stapley, 

thomas s. monson, spencer W. kimball, Harold B. lee, marion 
g. Romney, Richard l. evans og Howard W. Hunter.
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unntakstilfeller, når bare én er i stand til å fungere, kan han handle 
i kraft av presidentskapets embede som angitt i Lære og pakter 
kapittel 102, vers 10- 11 …

Rådgiverne i Det første presidentskap viderefører dette embedets 
vanlige arbeid. Men store spørsmål om retningslinjer, fremgangsmåter, 
programmer eller lære overveies grundig og med bønnens hjelp av 
Det første presidentskap og De tolv sammen. Disse to quorumer, Det 
første presidentskaps quorum og De tolvs quorum, hvor hver enkelt 
har full frihet til å uttrykke seg, møtes for å vurdere alle store spørsmål.

Og nå siterer jeg igjen fra Herrens ord: “Og enhver avgjørelse 
som noen av disse quorum tar, må være enstemmig, hvilket vil si at 
hvert medlem i det enkelte quorum må være enig i avgjørelsen, slik 
at alle deres beslutninger innbyrdes har samme kraft og gyldighet” 
(L&p 107:27) …

Alle må forstå at Jesus Kristus står i spissen for denne kirken som 
bærer hans hellige navn. Han våker over den. Han veileder den. 
Stående ved sin Faders høyre hånd, leder han dette arbeidet. Han er 
forbeholdt myndigheten, muligheten til å kalle menn på sin måte til 
høye og hellige embeder og å avløse dem etter egen vilje ved å kalle 
dem hjem. Han er herre over liv og død. Jeg bekymrer meg ikke for 
omstendighetene vi befinner oss i. Jeg godtar disse omstendighetene 
som et uttrykk for hans vilje. Jeg godtar også ansvaret, sammen med 
mine brødre, for å gjøre alt vi kan for å fremme dette hellige verk i 
en ånd av innvielse, kjærlighet, ydmykhet, plikttroskap og lojalitet.10

4
Apostler er spesielle vitner om Kristi navn i hele verden.

Etter å ha [blitt] ordinert til det hellige apostelembede og… beskik-
ket som medlemmer av De tolvs råd, forventes [apostler] å vie seg 
primært til Kirkens tjeneste. De… setter først i sitt liv, over alle andre 
hensyn, ansvaret for å stå som spesielle vitner om Kristi navn i hele 
verden …

I likhet med oss alle, er de vanlige mennesker. De har sine sterke 
og svake sider. Men fra nå av og resten av sitt liv, så lenge de er 
trofaste, må deres fremste interesse være å fremme Guds verk på 
jorden. De må være opptatt av vår Faders barn og deres velferd, både 
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de som er innenfor Kirken og de som er utenfor. De må gjøre alt 
de kan for å trøste dem som sørger, for å styrke dem som er svake, 
for å gi oppmuntring til dem som vakler, for å bli venner med de 
venneløse, for å hjelpe de nødlidende, for å velsigne de syke, for 
å vitne, ikke av tro, men av sikker kunnskap om Guds Sønn, deres 
Venn og Herre, hvis tjenere de er …

Jeg bærer vitnesbyrd om deres brorskap, deres hengivenhet, deres 
tro, deres flid og deres enorme tjeneste for å fremme Guds rike.11

5
Det første presidentskap og De tolv søker åpenbaring 

og fullstendig harmoni før de tar beslutninger.

Det kommer ingen beslutning fra en rådslagning i Det første pre-
sidentskap og De tolvs quorum uten at alle er fullstendig enige. Når 
de vurderer saker, kan det i utgangspunktet være meningsforskjeller. 
Dette er å forvente. Disse mennene har forskjellig bakgrunn. De er 
menn som tenker selv. Men før de oppnår en endelig avgjørelse, 
kommer de frem til enstemmighet i sinn og stemme.

Dette er å forvente hvis Herrens åpenbarte ord følges [se L&p 
107:27, 30- 31] …

[Da] jeg var medlem av De tolvs råd, og [nå] som jeg har virket i 
Det første presidentskap, har det aldri blitt iverksatt et større tiltak 
hvor dette ikke ble overholdt… Gjennom nettopp denne prosessen 
med menn som sier sin mening, har vi fått siktet og rensket opp-
fatninger og forestillinger. Jeg har imidlertid aldri sett alvorlig splid 
eller personlig fiendskap blant mine brødre. Jeg har tvert imot sett 
noe vakkert og bemerkelsesverdig – at forskjellige syn møtes under 
Den hellige ånds veiledende innflytelse og ved åpenbaring, til det 
oppnås full harmoni og full enighet …

Jeg vet ikke om noe annet styre av noe slag som det går an å si 
dette om.12

6
En stavspresident kalles ved inspirasjon til å fungere 
som veileder for biskoper og leder for medlemmene.

Presidenten for staven er den embedsmann som ved åpenba-
ring er kalt til å stå mellom menighetenes biskoper og Kirkens 
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generalautoriteter. Han har et meget viktig ansvar. Han blir opplært 
av generalautoritetene, og i sin tur lærer han opp biskopene …

Stavspresidenten virker som veileder for biskopene. Alle biskoper 
vet at når de har et vanskelig problem, finnes det en som de lett kan 
henvende seg til og dele byrden med og få råd.

Han er sikkerhetskontroll nummer to når det gjelder å avgjøre 
hvem som er verdig til å komme til Herrens hus… Presidenten blir 
også en kontrollør nummer to når det gjelder å avgjøre verdigheten 
til dem som reiser ut for å representere Kirken på misjonsmarken. 
Han intervjuer også kandidaten, og først når han er sikker på at 
vedkommende er verdig, underskriver han anbefalingen. Han har 
også fått myndighet til å beskikke dem som kalles på misjon, og 
avløse dem når de er ferdige med sin tjeneste.

Det vesentligste er at han er den viktigste embedsmann i disip-
linærsaker i staven… Han bærer det meget tunge ansvar for å påse 
at læren som forkynnes i staven, holdes ren og ubesudlet. Det er 
hans plikt å påse at ingen falsk lære forkynnes, og at det heller ikke 
blir fulgt noen falsk praksis. Skulle en bærer av Det melkisedekske 
prestedømme, eller hvem som helst for den saks skyld, under noen 
omstendighet gjøre noe slikt, skal han veilede dem, og hvis ved-
kommende står fast på sitt, er presidenten forpliktet til å ta affære. 
Han vil innkalle overtrederen til et disiplinærråd der de nødvendige 
skritt blir tatt for å gi en prøveperiode, suspendere vedkommende 
fra fellesskapet eller utelukke ham eller henne fra Kirken.

Dette er en meget tung oppgave som man helst vil unngå, men 
presidenten må påta seg den uten persons anseelse. Alt dette gjø-
res i harmoni med Åndens veiledning og som anført i kapittel 102 
i Lære og pakter.

Etter dette må han gjøre alt han kan for å arbeide med vedkom-
mende som er disiplinert, og når tiden er inne, bringe ham eller 
henne tilbake.

Alt dette og mer til inngår i hans ansvar. Følgelig må hans liv være 
et eksempel for hans folk …

Fordi vi har slik tillit til [stavspresidenter], ber vi innstendig 
lokale medlemmer ikke oppsøke generalautoriteter for å få råd 
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og velsignelser av dem. Stavspresidenter er blitt kalt under samme 
inspirasjon som generalautoritetene.13

7
Biskoper er hyrder for flokken.

[Kirken] kan vokse og formere seg i antall, og det vil den med 
sikkerhet. Dette evangeliet må bringes til alle nasjoner, slekter, tun-
gemål og folk. Det kan aldri i overskuelig fremtid finne sted en 
stillstand eller en unnlatelse av å strekke seg ut og gå fremover for 
å bygge og utvide Sion over hele verden. Men i alt dette må hvert 
medlem fortsette å ha et nært hyrdeforhold til en klok og omsorgs-
full biskop eller grenspresident. Dette er flokkens hyrder som har 
ansvar for å ta seg av medlemmer i relativt lite antall, slik at ingen 
blir glemt, oversett eller neglisjert. Jesus var den sanne hyrde som 
strakte seg ut til de nødlidende, en om gangen, for å gi dem en 
individuell velsignelse.14

Kirkens biskoper… er i en svært reell forstand Israels hyrder. Alle 
[i Kirken] står ansvarlig overfor en biskop eller en grenspresident. 
De bærer en enorm byrde, og jeg oppfordrer ethvert medlem av 
Kirken til å gjøre alt de kan for å lette den byrden våre biskoper og 
grenspresidenter arbeider under.

Vi må be for dem. De trenger hjelp med sin tunge byrde. Vi kan 
gi dem mer støtte og være mindre avhengig av dem. Vi kan hjelpe 
dem på alle mulig måter. Vi kan takke dem for alt de gjør for oss. Vi 
sliter dem ut på kort tid ved de byrder vi pålegger dem…

Hver [biskop] er en mann som er kalt ved profetiens ånd og åpen-
baring, og beskikket og ordinert ved håndspåleggelse. Hver eneste 
en av dem har nøklene til å presidere over sin menighet. Hver av dem 
er en høyprest, den presiderende høyprest i sin menighet. De har 
alle et enormt forvaltningsansvar. Hver av dem er en far for sitt folk.

Ingen av dem mottar lønn for sin tjeneste. Ingen menighets biskop 
får kompensasjon fra Kirken for sitt arbeid som biskop.

De krav som stilles til en biskop i dag, er de samme som på Paulus’ 
tid, han som skrev til Timoteus [se 1 Timoteus 3:2–6] …

I sitt brev til Titus tilføyer Paulus at “en tilsynsmann må være 
ulastelig som Guds husholder…
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Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, 
slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, 
og til å gjendrive dem som sier imot” (Titus 1:7, 9).

Dette er en treffende beskrivelse av en biskop i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige i vår tid.15

Jeg oppfordrer Kirkens medlemmer, uansett hvor dere måtte 
være, når dere står overfor problemer, til først å prøve å løse disse 
problemene selv. Tenk på dem, studer de tilgjengelige alternativene, 
be angående dem, og søk Herrens veiledning. Hvis dere ikke klarer 
å løse dem selv, så snakk med biskopen eller grenspresidenten. Han 
er en Guds mann, kalt ved Det hellige prestedømmes myndighet 
som flokkens hyrde.16

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor trenger vi levende profeter? Hva gjør inntrykk på deg ved 

Herrens “foredlingsprosess” for å forberede og kalle en Kirkens 
president? (Se del 1.)

• Hvilke tilskyndelser får du når du leser president Hinckleys beskri-
velse av hvordan en ny Kirkens president velges? (Se del 2.) 
Hvorfor er det viktig å vite at presidenten velges i henhold til “en 
guddommelig plan som gir inspirasjon og velprøvd lederskap”?

• Hvilke prinsipper og fremgangsmåter har Herren fastsatt for å 
lede Kirken hvis presidenten ikke er i stand til å fungere fullt ut 
i alle sine plikter? (Se del 3.)

• Hvordan viser siste- dagers apostler omtanke for alle Guds barn, 
“både de som er innenfor Kirken og de som er utenfor”? (Se del 
4.) Hvordan gjenspeiler den senere tids konferansetaler denne 
omtanken? Hvordan har du hatt nytte av læresetningene fra 
levende profeter og apostler?

• Studer president Hinckleys læresetninger om hvordan Det første 
presidentskap og De tolvs quorum treffer beslutninger (se del 5). 
Hva kan vi lære av hvordan de treffer beslutninger? Hvordan kan 
vi bruke disse prinsippene i våre familier og i Kirken?
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• Hva lærer du om kallene som stavspresident og biskop når du 
gjennomgår del 6 og 7? Hvordan kan vi bedre oppholde våre 
ledere i Kirken?

Aktuelle skriftsteder
Efeserne 2:19–20; 4:11–14; L&p 1:38; 21:1–6; Abraham 3:22–23; 

5. og 6. trosartikkel

Hjelp til undervisningen
“Bær alltid vitnesbyrd når Ånden tilskynder deg til å gjøre det, 

ikke bare ved avslutningen av hver leksjon. Gi klassemedlemmene 
anledninger til å bære sitt vitnesbyrd” (Undervisning, intet større 
kall [1999], 45).

Noter
 1. “In … Counsellors There Is Safety,” 

Ensign, nov. 1990, 49.
 2. I Conference Report, okt. 1961, 115–16; 

sitat fra “Jeg står helt forundret,” Sal-
mer, nr. 111.

 3. “Dette verk dreier seg om mennesker,” 
Lys over Norge, juli 1995, 54.

 4. “Styrk hverandre,” Lys over Norge, juni 
1985, 2.

 5. “He Slumbers Not, nor Sleeps,” Ensign, 
mai 1983, 6–7.

 6. “Tro på hans profeter,” Lys over Norge, 
juli 1992, 48.

 7. “Come and Partake,” Ensign, mai 1986, 
46–47.

 8. “Dette er Mesterens verk,” Lys over 
Norge, juli 1995, 69.

 9. “The Church Is on Course,” Ensign, 
nov. 1992, 53- 54.

 10. “God Is at the Helm,” Ensign, mai 1994, 
54, 59.

 11. “Special Witnesses for Christ,” Ensign, 
mai 1984, 49–51.

 12. “God Is at the Helm,” 54, 59.
 13. “The Stake President,” Ensign, mai 

2000, 50–51.
 14. “Dette verk dreier seg om mennesker,” 54.
 15. “Israels hyrder,” Ensign eller Liahona, 

nov. 2003, 60.
 16. “Live the Gospel,” Ensign, nov. 1984, 86.
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President Hinckley oppfordret oss til å slutte oss til dem som 
ikke deler vår tro, “i gode og samfunnsnyttige saker”.
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Fellesskap med dem som 
ikke tilhører vår tro

“La oss gå ut og hjelpe velviljens menn og 
kvinner, uansett hvilken religiøs overbevisning 

de har, og hvor de enn måtte bo.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

I en tale på en konferanse for religiøse ledere i november 1994 sa 
president Gordon B. Hinckley:

“Vi har forskjellig doktrinær overbevisning. Selv om vi er klar 
over våre teologiske forskjeller, tror jeg vi er enige i vår bevissthet 
om de onder og problemer som finnes i verden og det samfunn vi 
lever i, og om vårt store ansvar og vår mulighet til å stå samlet for 
de kvaliteter i det offentlige og private liv som dreier seg om dyd 
og moral, respekt for alle menn og kvinner som Guds barn, om 
behovet for høflighet og elskverdighet i våre relasjoner, og for å 
bevare familien som den guddommelig forordnede, grunnleggende 
enhet i samfunnet…

Vi har alle et ønske om å hjelpe de fattige, komme de nødlidende 
til unnsetning og gi trøst, håp og hjelp til alle som er i vanskeligheter 
og smerte, uansett grunn.

Vi er klar over behovet for å lege sårene i samfunnet og erstatte 
vår tids pessimisme med optimisme og tro. Vi må forstå at det ikke 
er behov for motbeskyldninger eller kritikk mot hverandre. Vi må 
bruke vår innflytelse til å dempe sinne og hevngjerrig krangel…

Vår styrke ligger i vår frihet til å velge. Det ligger styrke nettopp 
i vår uensartethet. Men det ligger større styrke i budet fra Gud til 
enhver av oss om å arbeide for å oppløfte og velsigne alle hans 
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sønner og døtre, uavhengig av deres etniske eller nasjonale opp-
rinnelse eller andre forskjeller …

Måtte Herren velsigne oss med evne til å samarbeide om å fjerne 
fra vårt hjerte, og fordrive fra vårt samfunn, ethvert element av 
hat, fordommer, rasisme og andre splittende ord og handlinger. 
Nedsettende bemerkninger, rasisme, hatske skjellsord, ondsinnet 
sladder og tarvelig og ondskapsfull ryktespredning skulle ikke ha 
noen plass blant oss.

Måtte Gud velsigne oss alle med den fred som kommer fra ham. 
Måtte han velsigne oss med takknemlige hjerter og med villighet til 
å omgås med respekt for hverandre og forene våre anstrengelser 
for å velsigne de samfunn hvor vi er så heldige å bo.” 1

Et år etter at han fremførte dette budskapet, talte president 
Hinckley til en gruppe verdslige ledere. Det var en liten gruppe 
– bare ca. 30 personer – men det var en gruppe med stor innfly-
telse – presidenter, sjefsredaktører, produsenter og journalister som 
representerte de store nyhetskanalene i USA. I et “hyggelig og noen 
ganger humoristisk ordskifte” ga han “et overblikk over Kirkens 
internasjonale omfang, kommenterte dens misjon, humanitærhjelp 
og arbeid for utdannelse, og tilbød seg å svare på spørsmål… Han 
besvarte alle spørsmål åpent, uten å nøle og uten snev av forle-
genhet.” Deltagerne uttrykte overraskelse over hans åpenhet, og 
da svarte han at det eneste han ikke ville snakke om, var detaljene 
i templets hellige ordinanser. “Døren står på vidt gap med hensyn 
til alt annet,” sa han.

På ett punkt i spørsmål- og- svar- økten sa Mike Wallace, en ledende 
reporter i TV- programmet 60 Minutes, at han ønsket å lage en spe-
sialreportasje om president Hinckley. President Hinckley tenkte seg 
om et øyeblikk, og svarte så: “Takk. Jeg tar sjansen.” 2

President Hinckley innrømmet senere at han var litt engstelig 
med hensyn til å bli intervjuet av Mike Wallace, som hadde rykte 
for å være en tøff reporter. Han forklarte hvorfor han gikk med på 
intervjuet til tross for denne engstelsen:

“Jeg følte… at det ga meg muligheten til å presentere noen positive 
sider ved vår kultur og gi et budskap til mange millioner mennesker. 
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Jeg konkluderte med at det var bedre å lene seg inn i mulighetenes 
stive kuling enn å bare sette seg ned og ikke gjøre noe.” 3

Under det omfattende intervjuet fant følgende ordskifte sted:

Wallace: “Hvordan ser du på ikke- mormoner?”

President Hinckley: “Med kjærlighet og respekt. Jeg har mange 
venner som ikke er mormoner. Jeg respekterer dem. Jeg har den 
største beundring for dem.”

Wallace: “Til tross for at de ikke virkelig har sett lyset ennå?”

President Hinckley: “Ja. Til alle som ikke er medlem av denne 
kirken, sier jeg at vi anerkjenner alle deres dyder og alt det gode 
dere har. Ta det med dere, og se om vi kan legge noe til det.” 4

Da intervjuprosessen var slutt, var president Hinckley og Mike 
Wallace venner. Wallace omtalte president Hinckley som en “varm 
og gjennomtenkt og anstendig og optimistisk leder” som “fullt ut 
fortjener den nesten universelle beundring han får”.5

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Når vi erkjenner at alle mennesker er Guds barn, strekker 
vi oss lenger for å løfte og hjelpe dem vi har blant oss.

Vi må aldri glemme at vi lever i en verden med stort mangfold. 
Jordens folk er alle sammen vår Faders barn, og tilhører mange og 
forskjellige religiøse overbevisninger. Vi må oppmuntre til toleranse, 
verdsettelse og respekt for hverandre.6

Det finnes intet behov i noe land for konflikt mellom forskjellige 
grupper av noe slag. La det bli undervist hjemme hos folk at vi alle 
er barn av Gud, vår evige Fader, og at like sikkert som at dette far-
skapet er virkelig, kan og må det finnes brorskap.7

Hvis vi alltid ville ha klart for oss den guddommelige arv, at Gud 
virkelig er vår far og at menneskene er søsken, ville vi være litt mer 
tolerante, litt mer vennlige, og litt mer villige til å løfte og hjelpe og 
støtte andre rundt oss. Vi ville være mindre tilbøyelige til å synke 
ned til de tingene som helt klart er upassende for oss. Vi er Guds 
barn, og vi elsker ham. Vi skulle opptre litt mer i samsvar med dette.8
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2
Vi skulle leve med respekt, forståelse og vennskap 

overfor mennesker som ikke tilhører vår tro.

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

Dette er så viktig – at selv om vi tror på å dyrke Gud i henhold 
til vår lære, må vi ikke blir arrogante eller selvrettferdige eller hov-
modige, men gi andre det privilegium det er å dyrke Gud slik de 
selv ønsker. Mange av problemene i verden kommer av konflikter 
mellom religioner. Jeg er glad for å kunne si at jeg kan sitte ned 
sammen med mine katolske venner og snakke med dem, at jeg 
kan sitte ned sammen med mine protestantiske venner og snakke 
med dem. Jeg ville forsvart dem, slik denne kirken har gjort og vil 
fortsette å gjøre.9

Jeg ber vårt folk overalt om å respektere og verdsette dem som 
ikke deler vår tro. Det er stort behov for høflighet og gjensidig 
respekt blant tilhengere av forskjellige trossamfunn og filosofier. 
Vi må ikke forfekte en lære om etnisk overlegenhet. Vi lever i en 
mangfoldig verden. Vi kan og må vise respekt overfor andre, selv 
om vi ikke er enige i deres læresetninger. Vi må være villige til å 
forsvare rettighetene til andre som kan bli offer for skinnhellighet.

Jeg vil rette oppmerksomheten mot disse treffende ordene som 
Joseph Smith uttalte i 1843:

“Hvis det er demonstrert at jeg har vært villig til å dø for en ‘mor-
mon’, da er jeg frimodig nok til å si for himmelen at jeg er like rede 
til å dø for å forsvare de rettigheter en presbyterianer, en baptist eller 
et godt menneske fra et hvilket som helst trossamfunn har. For det 
samme prinsipp som tramper på de siste- dagers- helliges rettigheter, 
tramper også på katolikkenes og på rettighetene til andre trossam-
funn” (History of the Church, 5:498).10

Vi må ikke være overlegne. Vi må aldri legge oss til en “jeg er 
bedre enn deg”- holdning. Vi må ikke være selvgode. Vi må være stor-
sinnede, åpne og vennlige. Vi kan bevare vår tro. Vi kan praktisere 
vår religion. Vi kan verdsette vår form for gudsdyrkelse uten å støte 
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andre. Jeg vil benytte denne anledningen til å be om toleranse, nabo-
skap og vennskap overfor dem som tilhører andre trossamfunn.11

Vi må ikke bli umedgjørlige når vi snakker om doktrinære 
meningsforskjeller. Det er intet rom for skarpe ord. Men vi kan 
aldri oppgi eller gå på akkord med den kunnskap som har kommet 
til oss gjennom åpenbaring og direkte overgivelse av nøkler og 
myndighet ved deres hender som innehadde dem i fordums tid. La 
oss aldri glemme at dette er en gjenopprettelse som ble fastsatt av 
verdens Frelser …

Vi kan respektere andre religioner, og vi må gjøre det. Vi må 
anerkjenne alt det gode de utretter. Vi må lære våre barn å være 
tolerante og vennlige overfor andre som ikke tilhører vår tro.12

Vi er ikke ute etter å skade andre kirkesamfunn. Vi er ikke ute 
etter å såre andre kirkesamfunn. Vi vil ikke argumentere mot andre 
kirkesamfunn. Vi vil ikke debattere med andre kirkesamfunn. Vi sier 
ganske enkelt til dem som måtte være av en annen tro, eller uten 
en tro: “Ta med dere all den sannhet dere har, og la oss se om vi 
har noe å tilføye den.” 13

3
Uten å gå på akkord med vår lære, kan vi 

samarbeide med andre om gode saker.

Vi kan samarbeide med mennesker fra andre trosretninger, og 
vi gjør det i forskjellige tiltak i den endeløse kamp mot samfunn-
sonder som truer de dyrebare verdier som er så viktige for oss alle. 
Disse menneskene deler ikke vår tro, men de er våre venner, våre 
medmennesker og medarbeidere i en rekke saker. Vi er glad for å 
gi støtte til deres arbeid.

Men det inngår ikke noe doktrinært kompromiss i alt dette. Det 
er ikke nødvendig, og må ikke bli nødvendig for vår del. Men det 
hersker en god følelse av fellesskap når vi arbeider sammen.14

La oss ikke glemme at vi tror på å være velvillige og gjøre godt 
mot alle mennesker. Jeg er overbevist om at vi kan undervise våre 
barn så effektivt at vi ikke trenger å frykte at de vil miste sin tro selv 
om de er vennlige og hensynsfulle overfor dem som ikke er enige i 
denne kirkens lære… La oss engasjere oss i gode og samfunnsnyttige 
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saker. Det kan være situasjoner hvor vi, når det gjelder alvorlige 
moralspørsmål, ikke kan nedgradere våre prinsipper. I slike tilfel-
ler kan vi imidlertid være uenige uten å være ubehagelige. Vi kan 
anerkjenne oppriktigheten hos andre som har standpunkter vi ikke 
kan godta. Vi kan snakke om prinsipper istedenfor enkeltpersoner.

I de saker som forbedrer miljøet i samfunnet, og som er ment å 
være til velsignelse for alle dets borgere, la oss stå frem og være 
til hjelp …

Lær dem som dere har ansvar for, betydningen av god samfunns-
ånd. Oppfordre dem til å engasjere seg, idet de husker at et godt 
resonnement fremført med mild røst, er mer overbevisende enn 
støyende og skrikende protester. Ved å påta seg slike oppgaver vil 
våre medlemmer være til velsignelse for lokalsamfunn, sin familie 
og Kirken.15

Vi må aldri gi opp i kampen mot onde krefter. Vi kan og må fast-
holde de normene denne Kirken har stått for siden den ble organi-
sert. Det finnes en bedre levemåte enn verdens levemåte. Selv om 
det betyr at vi blir stående alene, så må vi gjøre det.

Men vi vil aldri være alene. Jeg er sikker på at det finnes millioner 
av mennesker over hele verden som gremmer seg over ugudeligheten 

“vår vennlighet kan bli det mest overbevisende argument for det vi tror på.”
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de ser rundt seg. De elsker det som er dydig, godt og oppbyggende. 
De vil også heve sin røst og gi av sin styrke for å bevare de verdiene 
som er verd å bevare og kultivere.16

La oss be for de gode krefter. La oss gå ut og hjelpe velviljens 
menn og kvinner, uansett hvilken religiøs overbevisning de har, og 
hvor de enn måtte bo. La oss stå fast mot det onde, både hjemme 
og ute… Vi kan øve innflytelse til det gode i denne verden, hver 
og en av oss.17

4
Når vi behandler andre med kjærlighet, respekt og 

vennlighet, viser vi at vi er sanne Jesu Kristi disipler.

Når vi utfører vår spesielle misjon, gjør vi det med en fullmakt 
som ble gitt oss av den oppstandne Herre, som har talt i denne siste 
og endelige evangelieutdeling. Dette er hans unike og store sak. Vi 
bærer vitnesbyrd om ham, og vitner om ham. Men vi trenger ikke 
gjøre det arrogant eller selvrettferdig.

Som Peter sa det, er vi “en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, 
et hellig folk, et folk til eiendom”. Hvorfor? For at vi kan “forkynne 
hans storhet, han som kalte [oss] fra mørket til sitt underfulle lys” 
(1 Peter 2:9). …

La oss være sanne Kristi disipler, og leve etter den gylne regel 
om å gjøre mot andre det vi vil at andre skal gjøre mot oss. La oss 
styrke vår tro og våre barns tro samtidig som vi viser vennlighet 
overfor andre som ikke tilhører vår tro. Kjærlighet og respekt vil 
overvinne ethvert element av fiendskap. Vår vennlighet kan bli det 
mest overbevisende argument for det vi tror på.18

Jeg vil foreslå at vi utvikler en oppsøkende holdning for å hjelpe 
dem som ikke tilhører oss, for å oppmuntre dem og lede dem på 
en elskverdig og vennlig måte i retning av de foreninger som kan 
eksponere dem for Kirkens fantastiske programmer.

Jeg tenker på Edwin Markhams dikt:

Han tegnet en sirkel som stengte meg ute –
kjetter, opprører, en skitten rute.
Men kjærligheten og jeg hadde vett til å vinne:
Vi tegnet en sirkel hvor han var inne! 19
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Vi trenger såvisst ikke å skryte av [vår religion], eller på noen måte 
å være arrogante overfor andre. Slik opptreden er det motsatte av 
den Kristi ånd som vi burde prøve å utstråle. Den ånden kommer 
til uttrykk i hjerte og sjel, i vår stillferdige og beskjedne livsførsel.

Alle har vi sett dem vi nesten misunner, fordi de har kultivert 
en fremferd som uten at det trengs å sies, vitner om skjønnheten i 
evangeliet som de har gjort til en del av sin opptreden.

Vi kan senke stemmen vår noen få desibel. Vi kan gjengjelde 
ondt med godt. Vi kan smile når det ville være så mye lettere å være 
sint. Vi kan utvise selvkontroll og selvdisiplin, og ignorere enhver 
fornærmelse som rettes mot oss.20

Forstår vi egentlig den enorme betydningen av det vi har? Dette 
er oppsummeringen av menneskenes generasjoner, det siste kapittel 
i hele menneskehetens erfaring.

Men dette setter oss ikke i en overordnet stilling. Det skulle i stedet 
gjøre oss ydmyke. Det gir oss et ufravikelig ansvar for å strekke oss 
ut i omtanke for andre i den Mesters ånd som sa: “Du skal elske din 
neste som deg selv” (Matteus 19:19). Vi må slutte å være selvgode, 
og heve oss over smålig egeninteresse …

Vi i denne generasjon høster fruktene av alt som har vært. Det 
er ikke nok bare å stå som medlem av denne kirken. En høytidelig 
forpliktelse påhviler oss. La oss innse det og handle deretter.

Vi må leve som Kristi sanne tilhengere, med kjærlighet til alle, 
gjengjelde ondt med godt og vise Herrens fremgangsmåte ved vårt 
eksempel, og utføre den enorme tjeneste han har forelagt oss.21

Fra innvielsesbønnen for Konferansesenteret i Salt Lake City, Utah: 
“Må vi som tilhører din kirke, være gjestfrie og imøtekommende. 
Måtte vi fastholde de normer og den praksis vi er kjent for, og inn-
rømme alle andre rett til å tilbe hvem som helst, “hva som helst, 
hvor som helst” [11. trosartikkel]. Velsign oss så vi kan være gode 
naboer og være hjelpsomme mot alle. Måtte vi løfte de hengende 
hender, og gi kraft til de maktløse knær blant dem som har det van-
skelig [se L&p 81:5]. Måtte vi alle leve sammen i fred, og verdsette 
og respektere hverandre.22
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor er det nyttig å huske på at vi alle er Guds barn i våre 

relasjoner med andre? (Se del 1.) Hvordan kan vi utvikle større 
forståelse og respekt for andre? Hvordan kan voksne lære barn 
å sette pris på og respektere andre?

• Gjennomgå president Hinckleys råd om vårt forhold til mennesker 
som ikke tilhører vår tro (se del 2). Hvordan kan vi bli oppmerk-
som på om vi viser hovmod eller selvgodhet i disse forholdene? 
Hvordan kan vi vise større vennskap og kjærlighet overfor dem 
som har andre oppfatninger?

• Hvorfor er det viktig at Kirkens medlemmer samarbeider med 
andre om gode saker? (Se del 3.) Kan du nevne noen eksempler 
på slike saker? Hvordan kan vi bli en større innflytelse til det gode 
i vårt lokalsamfunn?

• Hva kan president Hinckleys læresetninger i del 4 lære oss om 
å være en disippel? Hvordan har du sett kjærlighet og respekt 
overvinne fiendskap? Hvorfor er vår adferd overfor andre “det 
mest overbevisende argument for det vi tror på”? Tenk på konkrete 
måter du kan strekke deg ut til andre på.

Aktuelle skriftsteder
Matteus 7:12; Lukas 9:49–50; Johannes 13:34–35; 1 Johannes 

4:7–8; L&p 1:30; 123:12–14; 13. trosartikkel

Studiehjelpemidler
“Når du føler gleden som følger av å forstå evangeliet, vil du 

ønske å anvende det du lærer. Gå inn for å leve i samsvar med din 
forståelse. Det vil styrke din tro, og din kunnskap og ditt vitnesbyrd” 
(Forkynn mitt evangelium [2004], 19).

Noter
 1. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 663- 64.
 2. I Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), 537- 38.

 3. “Remember … Thy Church, O Lord,” 
Ensign, mai 1996, 83.

 4. “Det er jo ikke skjedd i en avkrok,” 
Lys over Norge, jan. 1997, 45.

 5. Mike Wallace, i Gordon B. Hinckley, 
Standing for Something: Ten Neglected 
Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), viii.

 6. “Verket ruller fremad,” Liahona, juli 
1999, 4.
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Hinckley,” Church News, 5. okt. 1996, 2.

 9. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, bind 2: 2000- 2004 (2005), 417.

 10. “Dette er Mesterens verk,” Lys over 
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ninger fra Kirkens presidenter – Joseph 
Smith (2007), 345.
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Hinckley, bind 2, 350.

 14. “Vi bærer vitnesbyrd om Ham,” 6.

 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, 131.
 16. “Stå sterk og urokkelig,” Verdensom-
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 17. “Tiden vi lever i,” Liahona, jan. 2002, 83.
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Misjonærarbeidet – de 
siste dagers mirakel

“Jeg oppfordrer dere til å bli en enorm hær 
som føler begeistring for dette verk og et stort og 

altoverskyggende ønske om å hjelpe misjonærene 
med det enorme ansvaret de har.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Som ung mann var Gordon B. Hinckley en trofast prestedøms-
bærer, men han forventet ikke å bli kalt på heltidsmisjon. “Det var 
midt i den verste økonomiske lavkonjunkturen i verdens historie,” 
forklarte han senere. “Arbeidsledigheten i [Salt Lake City] lå på rundt 
35 prosent, og de fleste av de arbeidsledige var ektemenn og fedre, 
siden relativt få kvinner var ute i arbeidslivet. Svært få misjonærer 
dro ut den gangen… Jeg mottok min bachelorgrad, og planla på et 
eller annet vis å ta høyere studier. Så kom biskopen med det som for 
meg virket som et sjokkerende forslag. Han snakket om en misjon.” 1

Gordon fulgte biskopens “sjokkerende forslag”, og i 1933 ble han 
kalt til å virke i England – en av bare 525 misjonærer som ble kalt 
det året.2 Han opplevde mange prøvelser på sin misjon, men hans 
tjeneste forankret hans tro:

“Arbeidet som misjonær var ikke lett. Det var vanskelig og ned-
slående. Men for en strålende opplevelse det var. I ettertid innser 
jeg at jeg sannsynligvis var en egoistisk ung mann da jeg kom til 
England. For en velsignelse det ble å sette til side mine egne selviske 
interesser til fordel for Herrens arbeid …

Jeg er dypt takknemlig for erfaringen som denne misjonen ga 
meg. Jeg gjorde inntrykk på noen få, som i årenes løp har gitt uttrykk 
for takknemlighet. Det har vært viktig. Men jeg har aldri vært særlig 
opptatt av antall dåp jeg hadde, eller som andre misjonærer hadde. 
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“la oss strekke oss ut til verden i vår misjonærtjeneste, og 
undervise alle som vil lytte, om evangeliets gjengivelse.”
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Min tilfredshet har kommet av vissheten om at jeg gjorde det Herren 
ønsket at jeg skulle gjøre, og at jeg var et redskap i hans hender 
for å utføre hans hensikter. I løpet av denne opplevelsen fikk jeg 
klinket inn i hele mitt vesen en overbevisning og en kunnskap om 
at dette virkelig er Guds sanne og levende verk, gjengitt gjennom 
en profet til velsignelse for alle som vil ta imot det og etterleve 
dets prinsipper.” 3

President Hinckleys misjon staket ut kursen for et liv innviet til 
Herrens verk. I løpet av hans tjeneste som Kirkens president, reiste 
han mer enn 1,6 millioner kilometer til mer enn 70 land for å bære 
vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium.4

President Hinckley oppfordret ofte Kirkens medlemmer til å hjelpe 
ham å forkynne evangeliet. Mer enn 400 000 heltidsmisjonærer tok 
imot kallet i hans tid som president. Ved hjelp av deres tjeneste og 
innsats fra medlemsmisjonærer ble mer enn 3 500 000 konvertitter 
døpt i denne perioden.5

Som den evige optimist han var, presenterte president Hinckley 
et ekspansivt perspektiv på hvordan Herrens verk skulle fortsette 
å vokse:

“Hvis vi vil gå fremover, aldri miste vårt mål av syne, aldri snakke 
stygt om noen og etterleve de strålende prinsippene som vi vet er 
sanne, vil dette verk rulle videre i majestet og kraft for å fylle jorden. 
Dører som nå er lukket for evangeliets forkynnelse, vil bli åpnet.” 6

“Vi har store forhåpninger når det gjelder fremtiden, og vår tro er 
sterk. Vi er klar over at vi knapt har skrapt i overflaten av det som 
vil komme til å skje i årene fremover… Vår byrde når det gjelder å 
fortsette fremover, er enorm, men våre muligheter er fantastiske.” 7

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Vi skal strekke oss ut til verden i misjonærtjeneste, 
og undervise alle som vil lytte.

Vi har et guddommelig påbud om å bringe evangeliet til alle 
nasjoner, slekter, tungemål og folk. Vi har blitt befalt å undervise 
og døpe i vår Herre Jesu Kristi navn. Den oppstandne Frelseren 
sa: “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen” 
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[Markus 16:15]. Vi er engasjert i et storartet og tidkrevende korstog 
for sannhet og godhet.8

Før Kirken ble organisert, var det misjonærarbeid. Det har fort-
satt siden, til tross for vanskelighetene i mange av de perioder våre 
medlemmer har vært gjennom. La oss alle, hver eneste en av oss, 
bestemme oss for å ta tak på ny, øke våre ansvarsfølelse, øke vår 
innsats og forplikte oss til å bistå vår himmelske Fader i hans store 
verk med å tilveiebringe udødelighet og evig liv for hans sønner og 
døtre over hele jorden.9

La oss som siste- dagers- hellige anstrenge oss for å hjelpe menne-
sker som ikke har vår tro. La oss aldri handle arrogant eller med en 
fariseisk holdning. Måtte vi heller vise dem kjærlighet og respekt og 
hjelpsomhet. Vi blir i stor grad misforstått, og jeg er redd mye av det 
skyldes oss selv. Vi kan være mer tolerante, bedre naboer, vennligere, 
og et bedre eksempel enn vi har vært før. La oss lære våre barn å 
behandle andre som venner, med respekt, kjærlighet og beundring. 
Det vil gi et langt bedre resultat enn selviskhet og egoisme …

La oss anstrenge oss for å hjelpe verden med vår misjonærtjeneste, 
og undervise alle som vil lytte, om evangeliets gjengivelse, idet vi 
uttaler oss uten frykt, men også uten selvgodhet, om det første syn, 
og vitner om Mormons bok og om prestedømmets gjengivelse. La 
oss, mine brødre og søstre, gå ned på våre knær og be om anledning 
til å gi andre del i evangeliets glede.10

Det er forunderlig og fantastisk at tusenvis blir berørt av det 
mirakel som Den hellige ånd er, at de tror og tar imot og blir med-
lem. De blir døpt. Deres liv blir for alltid påvirket til det gode. Det 
skjer mirakler. De får et troens frø i sitt hjerte. Det vokser mens de 
lærer. Og de aksepterer prinsipp på prinsipp, helt til de har alle de 
fantastiske velsignelsene som blir dem til del som vandrer i tro, i 
denne Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.11

2
Vi skal hjelpe heltidsmisjonærene å bringe 

andre til kunnskap om sannheten.

Jeg møtte en kvinne i Syd- Amerika som nylig hadde sluttet seg 
til Kirken. Hun var oppglødd av stor kjærlighet til det hun hadde 
funnet, og hadde begeistret fortalt andre om det. I løpet av en 
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periode på bare syv måneder etter hun ble døpt, hadde hun hen-
vist tre hundre bekjente til misjonærene, slik at de kunne forklare 
evangeliet for dem. På ett tidspunkt hadde 60 kommet inn i Kirken. 
Det var sannsynligvis flere som kom inn. I São Paulo i Brasil møtte 
jeg den unge misjonæren som først hadde undervist henne i evan-
geliet. Han hadde også vært konvertitt, og hadde reist på misjon 
for å representere Kirken ved hjelp av betydelige økonomiske 
ofre. Kvinnen jeg snakker om, var en av 43 som han hadde bidratt 
til å bringe inn i Kirken så langt. Denne unge mannen fra Brasil 
hadde forøket seg mer enn hundre ganger – 43 konvertitter selv, 
og 60 ved en av dem han konverterte, og flere ved andre av hans 
konvertitter skulle følge.12

Mange av oss betrakter misjonærarbeid som bare det å banke på 
dører. Alle som har kjennskap til dette arbeidet, vet at det finnes en 
bedre måte, nemlig å arbeide gjennom Kirkens medlemmer. Hver 
gang et medlem presenterer en undersøker, trer et støtteapparat 
umiddelbart i funksjon. Medlemmet bærer vitnesbyrd om at dette 
verk er sant. Han er opptatt av sin undersøkervenns lykke. Han blir 
begeistret over at vennen gjør fremskritt i å tilegne seg evangeliet.

Heltidsmisjonærer kan forestå selve undervisningen, men med-
lemmet kan støtte opp om undervisningen ved å tilby sitt hjem til 
fortsatt misjonærarbeid. Han vil bære et oppriktig vitnesbyrd om 
verkets guddommelighet. Han vil være der for å svare på spørsmål 
når misjonærene ikke er tilstede. Han vil være en venn for konvertit-
ten, som er i ferd med å foreta en stor og ofte vanskelig forandring.

Evangeliet er ikke noe å skamme seg over. Det er noe å være stolt 
av. “Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd”, skrev Paulus 
til Timoteus (2 Timoteus 1:8). Anledninger til å dele evangeliet med 
andre finnes overalt …

Prosessen med å føre nye mennesker inn i Kirken er ikke bare 
misjonærenes ansvar. De lykkes best når medlemmer henviser dem 
til nye undersøkere …

Det må opparbeides en bevissthet hos ethvert medlem om hans 
eller hennes egne muligheter til å bringe andre til kunnskap om 
sannheten. Måtte de arbeide med det. De må be med stor opprik-
tighet om det …
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Mine brødre og søstre, vi kan la misjonærene prøve å klare det 
alene, eller vi kan hjelpe dem. Hvis de gjør det alene, vil de banke 
på dører dag etter dag, og det vil bli en mager høst. Eller vi kan, som 
medlemmer, hjelpe dem med å finne og undervise undersøkere …

La det utvikle seg i hver stav en bevissthet om muligheten til å 
finne dem som vil lytte til evangeliets budskap. I denne prosessen 
trenger vi ikke være støtende. Vi trenger ikke være arrogante. Den 
mest effektive misjonærbrosjyren vi har, vil være det gode i vårt 
eget liv og eksempel. Og når vi engasjerer oss i denne tjenesten, vil 
vårt liv bli bedre, for vi vil være på vakt for å påse at vi ikke gjør 
eller sier noe som kan hindre fremgangen til dem vi prøver å lede 
til sannheten …

Vi trenger en innsprøyting av entusiasme på alle nivåer i Kirken. 
La dette emnet [misjonærarbeid] bli tatt opp på nadverdsmøtet fra tid 
til annen. La det bli tatt opp av prestedømmet og Hjelpeforeningen 
på deres ukentlige møter. La de unge menn og unge kvinner snakke 
sammen og planlegge hvordan de kan hjelpe til med denne ytterst 
viktige oppgaven. La til og med Primær- barna tenke på hvordan de 
kan hjelpe. Mange foreldre har kommet inn i Kirken på grunn av et 
barn som ble invitert til Primær …

“anledninger til å dele evangeliet med andre finnes overalt.”



k a P I t t e l  2 1

279

Brødre og søstre, alle dere der ute i menigheter og staver og i 
distrikter og grener, jeg oppfordrer dere til å bli en enorm hær som 
føler begeistring for dette arbeidet, og utviklere et stort og altover-
skyggende ønske om å hjelpe misjonærene i det store ansvaret de har 
for å bringe evangeliet til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. 
“Marken er allerede hvit [og klar] til innhøstning” (L&p 4:4). Herren 
har gjentatte ganger erklært dette. Skal vi ikke ta ham på ordet? 13

På vegne av misjonærene… vil jeg be medlemmene innstendig 
om å gjøre alt dere kan for å skaffe henvisninger [til personer] som 
de kan undervise. Dere vil bli glade hvis dere gjør dette. Hver enkelt 
som dere ser komme inn i Kirken på grunn av deres innsats, vil 
bringe dere lykke. Jeg tror dette er et løfte til dere alle.14

3
Misjonærarbeid på heltid gir varig 

lykke til dem som utfører det.

Vi må heve normen for verdighet og kvalifikasjoner hos dem som 
reiser ut i verden som vår Herre Jesu Kristi ambassadører.15

Dagens samfunn trenger den kraft som ligger i rene vitnesbyrd. 
Det trenger Jesu Kristi evangelium, og hvis verden skal få høre dette 
budskapet, må det finnes budbringere som kan forkynne det.

Vi ber foreldre om å begynne tidlig med å lære opp barna [til 
misjonærtjeneste]. Der det er familiebønn, der det er familiens hjem-
meaften, der det er skriftlesing, der far og mor er aktive i Kirken og 
snakker med entusiasme om Kirken og evangeliet, blir barna i slike 
hjem på en naturlig måte fylt med et ønske om å forkynne evangeliet 
for andre. Det er vanligvis en tradisjon for misjonærarbeid i slike 
hjem. Sparekontoer åpnes mens barna er små. Gutter vokser opp 
med en naturlig forventning om at de vil bli kalt som misjonær for 
Kirken. En misjon blir en like stor del av en gutts program for livet 
som utdannelse er det.16

Misjonærarbeid er hovedsakelig et prestedømsansvar. Derfor må 
våre unge menn bære hovedbyrden. Dette er deres ansvar og deres 
forpliktelse.17

Unge [menn], jeg håper dere alle har rettet dere inn på å bli 
misjonærer. Jeg kan ikke love dere moro. Jeg kan ikke love dere 
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makelighet og komfort. Jeg kan ikke love at dere skal slippe skuf-
felser, frykt eller direkte elendighet en og annen gang. Men jeg kan 
love dere at dere vil vokse som dere aldri har vokst i en lignende 
periode i hele deres liv. Jeg kan love dere en lykke som vil være 
enestående, herlig og varig. Jeg kan love dere at dere vil revurdere 
deres liv, at dere vil prioritere på en ny måte, at dere vil leve nær-
mere Herren, at bønner vil bli en virkelig og skjønn opplevelse, at 
dere vil vandre i tro på at det dere gjør er godt.18

Vi trenger at noen unge kvinner [reiser på misjon]. De utfører ene-
stående arbeid. De kan komme inn i hjem hvor eldstene ikke kan …

Unge kvinner skulle [imidlertid] ikke føle at de har den samme 
forpliktelse som unge menn. Noen av dem ønsker sterkt å reise. I så 
fall skulle de rådføre seg med sin biskop og sine foreldre… Søstre… 
dere vil bli like høyt respektert, dere vil bli regnet for å være like fullt 
på høyde med deres plikter, deres arbeid vil like mye bli akseptert 
av Herren og av Kirken enten dere reiser på misjon eller ikke.19

Sammen med behovet for unge eldster og søstre, er det et økende 
behov for ektepar på misjonsmarken. Eldre ektepar gjør en fantastisk 
innsats i misjonene. Det behøves mange flere. Vi trenger spesielt 
dem som kan fremmedspråk. De kan utføre mange oppgaver under 
ledelse av fintfølende og hensynsfulle misjonspresidenter.

Nå som et økende antall mennesker går av med pensjon mens 
de fortsatt har helse og vitalitet, er det mange som kan dekke et 
enormt behov i Herrens verk.20

Vi [har] pensjonerte menn og kvinner som tjenestegjør i menings-
fylte misjonærfunksjoner for denne kirken over hele verden. Antallet 
vokser. De drar dit de blir kalt til å dra. De tjenestegjør der det er 
behov for dem. Vennskap utvikles. Ferdigheter deles. Muligheter 
åpner seg for dem som aldri kommer til å glemme de menn og kvin-
ner som har kommet blant dem i en ånd av fullstendig uselviskhet 
for å undervise og gjøre godt. De mottar ingen penger. De reiser på 
egen regning. Deres hengivenhet er ubegrenset. Fruktene av deres 
innsats er uvurderlige.21
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4
Når vi presenterer evangeliet for andre, hjelper 

Herrens ånd oss å overvinne forskjeller mellom oss.

Ettersom vi alle har samme opphav [som Guds barn], reagerer vi 
på den samme sannhet. Det at noens hud kan være av en litt annen 
farge, at noens øyne har en litt annen form eller plassering, eller at 
noen bruker annerledes klær, gjør ikke ham eller henne på noen 
måte til et annerledes menneske. Menn og kvinner over hele verden 
reagerer i bunn og grunn på samme måte på de samme stimuli. De 
søker varme når de er kalde. De opplever samme typer smerte. De 
opplever sorg, og de kjenner glede …

Når forskjeller – enten sammenlignet med våre naboer eller i 
andre kulturer – synes å stå som hindringer når vi ønsker å dele 
evangeliet med andre, vil som regel stillferdig høflighet fjerne disse 
hindringene. Når vi holder Herrens bud om å presentere evange-
liet for andre, vitner jeg om at Herrens ånd bidrar til å overvinne 
forskjellene mellom den som underviser og den som blir undervist. 
Herren forklarte prosessen da han sa: “Derfor, den som taler [ved 

“verden i dag… trenger Jesu kristi evangelium, og hvis verden skal få 
høre dette budskapet, må det finnes budbringere som kan forkynne det.”
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Ånden] og den som mottar [ved Ånden], forstår hverandre, og begge 
blir oppbygget og fryder seg sammen.” (L&p 50:22.)

Jeg er overbevist om at det mest effektive middel hver enkelt av 
oss har i vårt kall til å forkynne evangeliet, er Herrens ånd. Vi har 
alle sett den i andre. Når vi gjør Herrens arbeid, har vi også følt 
den i oss selv. Ved slike anledninger synes overfladiske forskjeller 
mellom oss og dem vi underviser, å falle som skjell fra våre øyne. 
(Se 2 Nephi 30:6.) Det oppstår en varme av slektskap og forståelse 
som er fantastisk å se. Vi forstår hverandre virkelig, og vi blir virkelig 
oppbygget og fryder oss sammen.22

5
Når vi går fremover i tro, vil Herren velsigne våre 

anstrengelser for å presentere evangeliet for andre.

Vi deltar virkelig i et underlig og forunderlig verk… Himmelens 
Gud står bak dette siste- dagers mirakel, og det vi har sett er bare en 
forsmak på større ting som ennå skal komme. Arbeidet vil bli utført 
av ydmyke menn og kvinner, unge og gamle.23

Arbeidet vil lykkes, for det er Herren som har lovet:

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

Med vårt guddommelig gitte ansvar, med guddommelige løfter 
om velsignelser, la oss gå fremover i tro. Hvis vi gjør det, vil Herren 
velsigne vår innsats. La oss gjøre vår del for å dele evangeliet med 
menneskene rundt oss, først ved eksempel og deretter ved inspirert 
undervisning.

Stenen som ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, 
vil fortsette å rulle frem til den har fylt hele jorden. (Se Daniel 2.) 
Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om denne sannheten og om sannheten 
at hver enkelt av oss kan bidra på måter som passer våre omsten-
digheter, hvis vi vil søke vår himmelske Faders veiledning og inspi-
rasjon. Det er Guds arbeid vi utfører, og med hans velsignelse vil 
vi ikke mislykkes.24
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor er vi noen ganger redde for å dele evangeliet med andre? 

Hvordan kan vi overvinne denne frykten og strekke oss ut til 
andre? (Se del 1.) Hvilke mirakler har du sett i forbindelse med 
misjonærarbeid?

• Hvorfor lykkes misjonærene best “når medlemmer henviser dem 
til nye undersøkere”? (Se del 2.) Kan du nevne noen andre måter 
medlemmer kan bistå heltidsmisjonærene på?

• Hvorfor har en heltidsmisjon så stor innflytelse på misjonærens 
liv? Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn å forberede seg til å 
reise på heltidsmisjon? (Se del 3.) Hvordan kan familier hjelpe 
eldre ektepar å forberede seg til en misjon?

• Gjennomgå del 4. Hva er noen trekk som alle mennesker har 
felles? Hvordan kan vi overvinne forskjeller som synes å være 
hindringer for å dele evangeliet med andre? Hvordan har du sett 
Herrens ånd hjelpe noen å overvinne forskjeller?

• President Hinckley understreket at Herren vil velsigne våre 
anstrengelser for å dele evangeliet med andre hvis vi “går frem-
over i tro” (del 5). Hvordan kan du styrke ditt ønske om og din 
tro til å dele evangeliet med andre?

Aktuelle skriftsteder
Jesaja 52:7; Matteus 28:19–20; Alma 26:1–5; L&p 1:20–23; 4; 18:15–

16; 38:40–41

Hjelp til undervisningen
“Vær ikke redd for stillhet. Folk trenger ofte tid til å tenke seg om 

og svare på spørsmål eller uttrykke hva de føler. Du kan stoppe opp 
etter å ha stilt et spørsmål, etter at noen har fortalt om en åndelig 
erfaring eller når en har vanskelig for å få uttrykt seg” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 67).
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Strekk deg ut med kjærlighet 
til nye konvertitter og 

mindre aktive medlemmer

“Vi må hele tiden [være] klar over det enorme ansvaret 
for å ta vare på… dem som kommer inn i Kirken som 

konvertitter, og for å strekke oss ut med kjærlighet 
til dem som… trer inn i inaktivitetens skygge.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Et tema som president Hinckley la vekt på gjennom hele sin tje-
neste som Kirkens president, var hvor viktig det er å strekke seg 
ut til nye konvertitter og til dem som ikke er aktive i Kirken. Han 
ga mange eksempler fra sin personlige innsats i denne forbindelse, 
og det ene beskrev han gripende som “et av mine nederlag”. Han 
forklarte:

“Da jeg var misjonær på De britiske øyer, underviste min ledsager 
og jeg, og det var jeg som fikk gleden av å døpe, en ung mann. Han 
var velutdannet. Han var raffinert. Han var kunnskapstørst. Jeg var 
så stolt av denne begavede unge mannen som hadde kommet inn 
i Kirken. Jeg følte at han hadde alle kvalifikasjoner til en dag å bli 
en leder i Kirken.

Han var i ferd med å gjøre den store tilpasningen fra konvertitt til 
medlem. I en kort periode før jeg ble avløst, fikk jeg gleden av å være 
hans venn. Så ble jeg avløst for å dra hjem. Han fikk et lite ansvar 
i grenen i London. Han visste ingenting om hva som var forventet 
av ham. Han gjorde en feil. Lederen for organisasjonen hvor han 
virket, var en mann jeg best kan beskrive som svak på kjærlighet 
og sterk på kritikk. På en ganske ubarmhjertig måte irettesatte han 
min venn som hadde gjort den enkle feilen.
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“Herren forlot de 99 for å finne den bortkomne sauen.”
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Den unge mannen forlot det leide lokalet vårt den kvelden, opp-
rørt og såret… Han sa til seg selv: ‘Hvis det er slik de er, kommer 
jeg ikke tilbake.’

Han ble inaktiv. Årene gikk… En gang jeg var i England [igjen], 
prøvde jeg fortvilet å finne ham… Jeg kom hjem, og til slutt, etter 
lang tids leting, klarte jeg å oppspore ham.

Jeg skrev til ham. Han svarte, men uten å nevne evangeliet.

Neste gang jeg var i London, lette jeg igjen etter ham. Den dagen 
jeg skulle dra, fant jeg ham. Jeg ringte ham, og vi møttes på under-
grunnsstasjonen. Han slo armene rundt meg, og jeg slo armene rundt 
ham. Jeg hadde svært lite tid før flyet mitt gikk, men vi snakket litt 
sammen, og jeg tror vi begge følte oppriktig aktelse for hverandre. 
Han omfavnet meg igjen før jeg dro. Jeg bestemte meg for at jeg 
aldri skulle miste kontakten med ham igjen …

Årene gikk. Både jeg og han ble eldre. Han pensjonerte seg fra 
sitt arbeid og flyttet til Sveits. Ved en anledning da jeg var i Sveits, 
gjorde jeg en stor anstrengelse for å finne landsbyen hvor han bodde. 
Vi tilbragte mesteparten av dagen sammen – han, hans hustru, min 
hustru og jeg. Vi hadde det svært hyggelig, men det var tydelig at 
troens flamme for lengst hadde sluknet. Jeg prøvde på alle mulige 
måter, men jeg klarte ikke å tenne den igjen. Jeg fortsatte min kor-
respondanse. Jeg sendte ham bøker, tidsskrifter, innspillinger av 
Tabernakelkoret og andre ting som han uttrykte takknemlighet for.

Han døde for noen måneder siden. Hans hustru skrev til meg for 
å informere meg om dette. Hun sa: ‘Du var den beste vennen han 
noensinne har hatt.’

Tårene rant da jeg leste dette brevet. Jeg visste at jeg hadde mis-
lyktes. Hvis jeg hadde vært der for å hjelpe ham opp med en gang 
han ble slått ned, kunne kanskje livet hans ha blitt annerledes. Jeg 
tror jeg kunne ha hjulpet ham da. Jeg tror jeg kunne ha forbundet 
såret han hadde blitt påført. Jeg har bare én trøst: Jeg prøvde. Jeg 
har bare én sorg: Jeg mislyktes.

Utfordringen er nå større enn den noen gang har vært, fordi antal-
let konvertitter er større enn vi noen gang før har opplevd… Enhver 
konvertitt er dyrebar. Enhver konvertitt er en sønn eller datter av 
Gud. Enhver konvertitt er et stort og alvorlig ansvar.” 1
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President Hinckleys omtanke for nye konvertitter og mindre aktive 
medlemmer skyldtes hans erfaring med å se hvordan evangeliet 
velsigner mennesker. En nyhetsreporter spurte ham en gang: “Hva 
gir deg størst tilfredsstillelse når du ser Kirkens arbeid i dag?” Pre-
sident Hinckley svarte:

“Den mest tilfredsstillende erfaring for meg er å se hva evangeliet 
gjør for folk. Det gir dem et nytt syn på livet. Det gir dem et per-
spektiv som de aldri har hatt før. Det hever deres blikk til det som 
er edelt og guddommelig. Det skjer noe med dem som er et mirakel 
å iaktta. De ser hen til Kristus og begynner å leve.” 2

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Vi har et stort ansvar for å betjene den enkelte.

Vi må se etter hver enkelt. Kristus talte alltid om enkeltpersoner. 
Han helbredet syke, enkeltvis. I lignelsene talte han om enkeltperso-
ner. Denne kirken er opptatt av enkeltpersoner, uansett hvor mange 
vi er. Enten det er 6 eller 10 eller 12 eller 50 millioner, må vi aldri 
tape av syne at det er hver enkelt som er viktig.3

Vi er i ferd med å bli et stort og verdensomspennende samfunn. 
Men vår interesse og omtanke må alltid ligge hos den enkelte. Ethvert 
medlem av denne kirken er en individuell mann eller kvinne, gutt 
eller jente. Vår store oppgave er å sørge for at alle blir “husket og 
næret ved Guds gode ord” (Moroni 6:4), at alle får anledning til å 
vokse, uttrykke seg og lære i Herrens arbeid og handlemåte, at ingen 
mangler livets nødvendigheter, at de fattiges behov blir dekket, at 
hvert medlem får oppmuntring, opplæring og anledning til å gå 
fremover på veien til udødelighet og evig liv …

Dette verk handler om mennesker, som hver især er en sønn eller 
datter av Gud. Når vi snakker om fremgang, snakker vi om tall, men 
all vår innsats må rettes mot å utvikle den enkelte.4

Jeg vil understreke at det er en svært positiv og fantastisk net-
tovekst i Kirken… Vi har all grunn til å være ved godt mot. Men 
enhver konvertitt hvis tro blir kald, er en tragedie. Ethvert medlem 
som faller inn i inaktivitet, er grunn til alvorlig bekymring. Herren 
forlot de 99 for å finne den bortkomne sauen. Hans omtanke for 
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[den ene] var så stor at han gjorde det til tema for en av sine store 
leksjoner [se Lukas 15:1- 7]. Vi kan ikke slappe av. Vi må stadig holde 
Kirkens embedsmenn og medlemmer oppmerksom på det enorme 
ansvar det er å ivareta på en svært reell og varm og storartet måte 
dem som kommer inn i Kirken som konvertitter, og strekke oss ut 
med kjærlighet til dem som av en eller annen grunn trer inn i inak-
tivitetens skygge. Det er rikelig med bevis for at det kan gjøres der 
det finnes vilje til å gjøre det.5

2
Enhver konvertitt er dyrebar og et stort og alvorlig ansvar.

Jeg mener at den største tragedien i Kirken er tapet av dem som 
slutter seg til Kirken og deretter faller fra. Med svært få unntak trenger 
det ikke å skje. Jeg er overbevist om at så godt som alle dem som 
blir døpt av misjonærene, har blitt tilstrekkelig undervist til å ha fått 
kunnskap og vitnesbyrd nok til å gjøre dem berettiget til dåp. Det 
er imidlertid ingen enkel sak å foreta overgangen som følger med 
det å slutte seg til Kirken. Det innebærer å kutte gamle bånd. Det 
innebærer å forlate venner. Det kan innebære å legge bort verdsatte 
trosoppfatninger. Det kan kreve en forandring i vaner og undertryk-
kelse av lyster. I så mange tilfeller betyr det ensomhet og til og med 
frykt for det ukjente. Det må være noen som gir omsorg og styrke 
i denne vanskelige perioden av en konvertitts liv. En enorm pris er 
betalt for hans eller hennes tilstedeværelse i Kirken. Misjonærenes 
langvarige innsats og kostnadene for deres tjeneste, adskillelsen fra 
gamle relasjoner og traumene knyttet til alt dette, gjør det absolutt 
nødvendig at disse dyrebare sjeler bli godt mottatt, beroliget, hjulpet 
i sin svakhet, gitt ansvar som kan hjelpe dem å vokse seg sterke, og 
får oppmuntring og takk for alt de gjør.6

Det er absolutt ingen vits i å utføre misjonærarbeid hvis vi ikke tar 
vare på frukten av dette arbeidet. Disse to ting må gå hånd i hånd. 
Disse konvertittene er dyrebare… Hver eneste konvertitt er et stort 
og alvorlig ansvar. Det er absolutt nødvendig at vi tar oss av dem 
som har blitt en del av oss …

Jeg fikk et meget interessant brev her om dagen. Det var fra en 
kvinne som sluttet seg til Kirken for et år siden. Hun skriver:



k a P I t t e l  2 2

290

“Min reise inn i Kirken var unik og ganske utfordrende. Dette 
siste året har vært det vanskeligste i hele mitt liv. Det har også vært 
det mest givende. Som nytt medlem møter jeg stadig utfordringer 
hver eneste dag” …

Hun forteller at “Kirkens medlemmer vet ikke hvordan det er 
å være nytt medlem. Derfor er det nesten umulig for dem å vite 
hvordan de skal støtte oss.”

Jeg gir dere den utfordring, brødre og søstre, at hvis dere ikke 
vet hvordan det føles, kan dere prøve å forestille dere det. Det 
kan være fryktelig ensomt. Det kan føles skuffende. Det kan føles 
skremmende. Vi i denne Kirken er langt mer forskjellig fra verden 
enn vi tror. Denne kvinnen fortsetter:

“Når vi som undersøkere blir medlem av Kirken, blir vi overras-
ket over å oppdage at vi har kommet inn i en fullstendig fremmed 
verden, en verden som har sine egne tradisjoner, sin egen kultur 
og sitt eget språk. Vi oppdager at det ikke finnes noen person 
eller et sted vi kan henvende oss for å få veiledning på vår reise 

“Jeg oppfordrer alle medlemmer til å strekke seg ut i vennskap og 
kjærlighet til dem som kommer inn i kirken som konvertitter.”
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inn i denne nye verden. Til å begynne med er reisen spennende, 
våre feiltrinn til og med morsomme, men så blir det nedslående og 
til sist går frustrasjonen over i sinne. Og det er på disse stadiene 
med frustrasjon og sinne vi forlater Kirken. Vi går tilbake til den 
verden vi kom fra, der vi visste hvem vi var, der vi bidro og der 
vi kunne språket.” 7

Enkelte har bare blitt døpt. De har ikke blitt innlemmet i felles-
skapet og etter to eller tre måneder sier de farvel. Det er så viktig, 
mine brødre og søstre, å se at [nydøpte medlemmer] blir omvendt, 
at de i sitt indre har en overbevisning om dette store verk. Det gjel-
der ikke bare hodet. Det gjelder hjertet og at det blir påvirket av 
Den hellige ånd inntil de vet at dette verk er sant, at Joseph Smith 
virkelig var en Guds profet, at Gud lever og at Jesus Kristus lever, 
og at de viste seg for gutten Joseph Smith, at Mormons bok er sann, 
at prestedømmet er her med alle dets gaver og velsignelser. Jeg kan 
ikke understreke dette sterkt nok.8

3
Enhver konvertitt trenger vennskap, en 

ansvarsoppgave og næring ved Guds ord.

Med et stadig økende antall konvertitter må vi gjøre en stadig 
større innsats for å hjelpe dem å finne seg til rette. Hver enkelt av 
dem trenger tre ting: en venn, en ansvarsoppgave og næring i form 
av “Guds gode ord” (Moroni 6:4). Det er vår plikt og anledning å 
sørge for disse tingene.9

vennskap

[Konvertitter] kommer inn i Kirken med entusiasme for det de har 
funnet. Vi må umiddelbart bygge videre på denne entusiasmen… 
Lytt til dem, veiled dem, svar på deres spørsmål, og vær der for å 
hjelpe i alle situasjoner og enhver omstendighet… Jeg oppfordrer 
alle medlemmer til å strekke seg ut i vennskap og kjærlighet til dem 
som kommer inn i Kirken som konvertitter.10

Vi har en stor forpliktelse overfor dem som blir døpt inn i Kirken. 
Vi kan ikke forsømme dem. Vi kan ikke la dem stå alene. De tren-
ger hjelp mens de venner seg til Kirkens fremgangsmåter og kultur. 
Og det er vår store velsignelse og anledning å gi denne hjelpen… 
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Et varmt smil, et vennlig håndtrykk eller et oppmuntrende ord vil 
utrette underverker.11

La oss strekke oss ut til disse menneskene! La oss bli venner med 
dem! La oss være snille mot dem! La oss oppmuntre dem! La oss 
styrke deres tro og deres kunnskap om dette, Herrens verk.12

Jeg ber dere innstendig om… at dere vil legge armene rundt dem 
som kommer inn i Kirken, og være venner for dem og få dem til 
å føle seg velkommen og trøste dem. Da vil vi se fantastiske resul-
tater. Herren vil velsigne dere for deres bidrag i denne storartede 
prosessen med å holde på konvertitter.13

ansvar

Denne kirken forventer noe av folk. Den har høye normer. Den 
har sterke læresetninger. Den forventer omfattende tjeneste fra med-
lemmene. De kan ikke bare drive ørkesløst omkring. Vi forventer at 
de gjør noe. Folk reagerer positivt på dette. De er glad for anlednin-
gen til å yte tjeneste, og når de gjør det, utvikler de seg og får større 
forståelse og blir mer kvalifisert til å gjøre ting og gjøre dem bra.14

Gi [nye medlemmer] noe å gjøre. De vil ikke vokse seg sterke i 
troen uten øvelse. Tro og vitnesbyrd er som musklene i armen min. 
Hvis jeg bruker disse musklene og gir dem næring, blir de sterkere. 
Hvis jeg legger armen i fatle og lar den henge der, blir den svak og 
ineffektiv, og slik er det også med vitnesbyrd.

Noen av dere sier at de ikke er klare til å påta seg ansvar. Men 
ingen av oss var klare da kallet kom. Det gjelder også meg selv. 
Tror dere jeg var klar for dette store og hellige kall? Jeg følte meg 
overveldet. Jeg følte meg uskikket. Jeg føler meg fortsatt overvel-
det. Jeg føler meg fortsatt uskikket. Men jeg prøver å gå fremover, 
idet jeg søker Herrens velsignelse og prøver å gjøre hans vilje, og 
håper og ber om at min tjeneste vil være akseptabel for ham. Det 
første ansvaret jeg hadde i denne kirken, var som rådgiver for en 
diakonenes quorumspresident da jeg var tolv år gammel. Jeg følte 
meg ikke skikket. Jeg følte meg overveldet. Men jeg prøvde, slik 
dere gjør, og deretter kom det andre oppgaver. Aldri en følelse av 
å strekke til, men alltid en følelse av takknemlighet og villighet 
til å prøve.15
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Alle konvertitter som kommer inn i denne kirken, skulle umid-
delbart få et ansvar. Det kan være aldri så lite, men det vil være 
utslagsgivende for dem.16

Den nye konvertitten vil naturligvis ikke vite alt. Han vil sikkert 
gjøre noen feil. Hva så? Vi gjør alle feil. Det viktige er veksten som 
kommer med aktivitet.17

næring i form av guds gode ord

Jeg tror… at disse konvertittene har et vitnesbyrd om evangeliet. 
Jeg tror at de har tro på Herren Jesus Kristus og vet at han er gud-
dommelig. Jeg tror at de virkelig har omvendt seg fra sine synder 
og har en beslutning om å tjene Herren.

Moroni [sier] om dem etter at de er døpt: “Og etter at de var blitt 
mottatt til dåp og ble påvirket av og renset ved Den Hellige Ånds 
kraft, ble de regnet blant Kristi kirkes folk, og deres navn ble skre-
vet ned, så de kunne bli husket og næret ved Guds gode ord for å 
holde dem på den rette vei, for stadig å holde dem våkne i bønn 
og la dem bare stole på det Kristus hadde gjort, han som var deres 
tros opphavsmann og fullender” (Moroni 6:4).

President Hinckley sa at nye konvertitter må 
få anledninger til å tjene i kirken.
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Både da og nå regnes konvertitter “blant Kristi kirkes folk… [for 
å] bli husket og næret ved Guds gode ord for å holde dem på den 
rette vei, for stadig å holde dem våkne i bønn”… La oss hjelpe dem 
når de tar sine første skritt som medlemmer.18

Det er tvingende nødvendig at [alle nye konvertitter] knyttes til 
et prestedømsquorum eller Hjelpeforeningen, Unge kvinner, Unge 
menn, Søndagsskolen eller Primær. Han eller hun må oppmuntres 
til å komme på nadverdsmøtet for å ta del i nadverden og fornye 
de paktene som ble inngått ved dåpen.19

4
Man har alt å vinne og ingenting å tape ved 

å komme tilbake til aktivitet i Kirken.

Det finnes tusenvis over hele verden… som er medlem av Kirken 
i navnet, men som har forlatt Kirken, og som nå lengter etter å vende 
tilbake, men ikke vet hvordan og er for engstelige til å prøve …

Til dere, mine brødre og søstre, som har tatt deres åndelige arv og 
dratt deres vei, og nå opplever en tomhet i livet, er veien åpen for 
å komme tilbake… Hvis dere vil ta deres første engstelige skritt på 
veien tilbake, vil dere finne åpne armer for å ta imot dere og gode 
venner som vil hjelpe dere å føle dere velkommen.

Jeg tror jeg vet hvorfor noen av dere forlot oss. Dere ble fornærmet 
av en tankeløs person som såret dere, og dere misoppfattet hans 
handlinger som representative for Kirken. Eller dere kan ha flyttet 
fra et område der dere var kjent, til et område hvor dere i stor grad 
er alene, og der vokst opp med bare litt kunnskap om Kirken.

Eller dere kan ha blitt tiltrukket av andre omgangsfeller eller vaner 
som dere følte var uforenlige med deltagelse i Kirken. Eller dere 
kan ha følt dere klokere i verdens visdom enn deres omgangsfeller 
i Kirken, og med en viss forakt, trukket dere bort fra deres selskap.

Jeg har ikke tenkt å dvele ved årsakene. Jeg håper ikke dere vil 
gjøre det heller. Legg fortiden bak dere… Dere har alt å vinne og 
ingenting å tape. Kom tilbake, mine venner. Det er mer fred å finne 
i Kirken enn dere har opplevd på lenge. Det finnes mange hvis 
vennskap dere vil komme til å nyte.20
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Mine kjære brødre og søstre som kanskje… har drevet bort, Kirken 
trenger dere, og dere trenger Kirken. Dere vil finne mange ører som 
vil lytte med forståelse. Det vil være mange hender til å hjelpe dere 
å finne veien tilbake. Det vil være hjerter til å varme deres eget. Det 
vil være tårer, ikke av bitterhet men av glede.21

5
For siste- dagers- hellige som vender tilbake til aktivitet 

i kirken, vil det føles godt å være hjemme igjen.

En søndag befant jeg meg i en by i California for å delta på en 
stavskonferanse. Navnet og bildet mitt hadde vært i lokalavisen. 
Telefonen ringte i stavssenteret idet stavspresidenten og jeg kom 
inn i bygningen den morgenen. Samtalen var til meg, og den som 
ringte, presenterte seg. Han ville snakke med meg. Jeg unnskyldte 
meg fra møtet jeg skulle ha holdt tidlig den morgenen, og ba stavs-
presidenten om å gjennomføre det. Jeg hadde noe viktigere å gjøre.

Han kom, denne vennen min, forsagt og ganske engstelig. Han 
hadde vært borte i lang tid. Vi omfavnet hverandre som brødre 
som ikke hadde sett hverandre på lenge. Til å begynne med var 
samtalen vanskelig, men den tødde snart opp da vi snakket om 
tiden vi hadde tilbragt sammen i England for mange år siden. Denne 
sterke mannen hadde tårer i øynene da han snakket om Kirken 
som han en gang hadde vært en svært effektiv del av, og fortalte 
så om de lange, tomme årene som hadde fulgt. Han snakket om 
dem slik man snakker om mareritt. Da han hadde beskrevet disse 
bortkastede årene, snakket vi om hvordan han kunne komme til-
bake. Han mente det ville være vanskelig, at det ville være pinlig, 
men han gikk med på å prøve.

Jeg [fikk] brev fra ham for ikke lenge siden. Han sa: “Jeg er tilbake. 
Jeg er tilbake, og det føles vidunderlig å være hjemme igjen.”

Dere, mine venner, som i likhet med ham lengter etter å komme 
tilbake, men nøler med å ta det første skrittet, prøv. La oss møte 
dere der dere står nå, og ta dere i hånden og hjelpe dere. Jeg lover 
at det vil føles godt å være hjemme igjen.22
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Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor må “vår interesse og omtanke… alltid ligge hos den 

enkelte”, selv i en verdensomspennende kirke? (Se del 1.) Når har 
du blitt velsignet ved at noen viste personlig interesse for deg? 
Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme med hensyn til å ivareta 
den enkelte?

• Hva kan vi lære og anvende av brevet president Hinckley deler i 
del 2? Tenk over hva du kan gjøre for å styrke dem som arbeider 
med å bygge sin tro.

• Hvorfor trenger enhver ny konvertitt vennskap, ansvar og næring 
ved Guds ord? (Se del 3.) Hvordan kan vi bli venner med nye 
konvertitter? Hvordan kan vi støtte nye konvertitter i deres ansvars-
oppgaver i Kirken? Hvordan kan vi hjelpe nye konvertitter å bli 
“næret ved Guds gode ord”?

• Hvorfor er det noen ganger vanskelig for medlemmer å komme 
tilbake til aktivitet i Kirken? (Se del 4.) Hvordan kan vi hjelpe 
noen å komme tilbake? Når har du opplevd eller vært vitne til 
den glede som kommer av at noen vender tilbake til aktivitet i 
Kirken?

• Hva lærer du av det president Hinckley forteller i del 5? Overvei 
hvordan du kan strekke deg ut for å hjelpe en som ikke er aktiv 
i Kirken, å “komme hjem igjen”.

Aktuelle skriftsteder
Lukas 15; Johannes 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Mosiah 18:8–10; 

Helaman 6:3; 3 Nephi 18:32; Moroni 6:4–6; L&p 38:24

Studiehjelpemidler
“Mange synes at morgenen er den beste tiden å studere på, etter 

en natts søvn … Andre foretrekker å studere i de stille timene 
etter at dagens arbeide og bekymringer er lagt til side … Kanskje 
er det viktigere enn tidspunktet at en regelmessig tid er avsatt 
for studium” (Howard W. Hunter, “Skriftstudium,” Lys over Norge, 
mai 1980, 92).
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Velsignelsene ved det 
hellige tempel

“Tempelordinansene blir de største 
velsignelser Kirken kan tilby.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

“Jeg tror at intet medlem av Kirken har mottatt det beste som denne 
Kirken har å tilby, før han eller hun har mottatt sine tempelvelsignel-
ser i Herrens hus,” sa president Gordon B. Hinckley på prestedøms-
møtet under generalkonferansen i oktober 1997. “Derfor gjør vi alt vi 
kan for å fremskynde oppføringen av disse hellige bygningene, og 
gjøre velsignelsene som mottas der, mer allment tilgjengelig.” 1 Han 
nevnte flere templer som var i forskjellige stadier av planlegging og 
oppføring, og så bekjentgjorde han noe som skulle forandre livet til 
mennesker over hele verden:

“Men det er mange områder av Kirken som er avsidesliggende, 
hvor medlemstallet er lite, og som med liten sannsynlighet vil vokse 
mye i nær fremtid. Skal de som bor på disse stedene, for alltid nektes 
tempelordinansenes velsignelser? Under et besøk til et slikt område 
for noen måneder siden, grunnet vi på dette spørsmålet i bønn. 
Svaret, tror vi, kom klart og tydelig.

Vi skal bygge små templer i noen av disse områdene… De [vil 
bli bygget] etter tempelstandard, som er mye høyere en møtehus-
standard. De [vil] ivareta dåp for de døde, begavelsesseremonien, 
besegling og alle andre ordinanser som kan mottas i Herrens hus 
for både levende og døde.” 2

Inspirasjonen til denne planen hadde begynt mer enn 20 år tidli-
gere, da president Hinckley var formann for Kirkens tempelkomité. 
Han var bekymret over at mange siste- dagers- hellige ikke hadde 
enkel tilgang til templets velsignelser, og skrev i dagboken sin: 
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“Kirken kunne ha bygget [mange mindre] templer for kostnaden av 
Washington tempel [som da var under oppføring]. Da ville templene 
komme til folket, istedenfor at folket må reise store avstander for å 
komme til dem.” 3

I 1997 blåste en åpenbaring fra Herren liv i denne tanken. Pre-
sident Hinckley delte noe om denne åpenbaringen da han holdt 
innvielsesbønnen for Colonia Juárez Chihuahua Mexico tempel. “Det 
var her i Nord- Mexico,” sa han i sin bønn, “at du åpenbarte ideen 
og planen for et mindre tempel, komplett i alle nødvendige detaljer, 
men tilpasset i størrelse til behovet og omstendighetene til Kirkens 
medlemmer i denne del av din vingård. Denne åpenbaringen kom 
av et ønske og en bønn om å hjelpe ditt folk i disse koloniene som 
har vært sanne og trofaste.” 4

Seks måneder etter at han hadde bekjentgjort planen om å 
bygge mindre templer, gjorde president Hinckley en annen viktig 
bekjentgjørelse:

“Vi har hatt en utstrakt reisevirksomhet blant Kirkens medlem-
mer. Jeg har vært sammen med mange som har svært lite av denne 
verdens gods. Men de har en brennende tro i sitt hjerte på dette 
siste- dagers verk. De elsker Kirken. De elsker evangeliet. De elsker 
Herren, og ønsker å gjøre hans vilje. De betaler sin tiende, uansett 
hvor beskjeden den er. De gjør store ofre for å besøke templene. De 
reiser i dagevis i ett strekk i busser med dårlig standard og i gamle 
båter. De sparer penger og forsaker mye for å klare alt dette.

De trenger templer i nærheten – små, vakre, praktiske templer. 
Følgelig benytter jeg denne anledningen til å kunngjøre for hele 
Kirken et program for å bygge ca. 30 mindre templer umiddelbart …

Dette vil være en enorm oppgave. Intet som kommer i nærheten 
av dette, har noensinne blitt prøvd før… Totalt blir dette 47 nye 
templer i tillegg til de 51 som nå er i drift. Jeg tror det er best vi føyer 
til to til, så det blir akkurat 100 innen utgangen av dette århundret, 
og siden det da er 2000 år ‘etter vår Herre og Forløser, Jesu Kristi 
komme i kjødet’ (L&p 20:1). I dette programmet går vi frem i en 
målestokk vi aldri før har opplevd.” 5

1. oktober 2000 innviet president Hinckley Boston Massachu-
setts tempel, tempel nummer 100 i drift. Innen utgangen av året 
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innviet han to templer i Brasil. Og da han døde 27. januar 2008, 
hadde Kirken 124 templer i drift, med ytterligere 13 bekjentgjort. 
Av de 124 templene i drift hadde president Hinckley deltatt i plan-
leggingen og byggingen av de fleste av dem, og hadde personlig 
innviet 85 av dem.

Selv om president Hinckley bekjentgjorde et stort antall nye 
templer, og selv om han frydet seg over deres skjønnhet, minnet 
han siste- dagers- hellige om hensikten med disse hellige bygnin-
gene – å velsigne enkeltpersoner og familier, én etter én. Om San 
Diego California tempel sa han: “For en storslagen og vakker byg-
ning dette er. Men uansett hvor vakker bygningen er, er den bare 
et middel for å nå et mål, og ikke et mål i seg selv. Bygningen ble 
reist og innviet for å utføre de hellige ordinanser som Herren har 
åpenbart i denne tid.” 6

Ved en annen anledning sa han: “Ingen har hele evangeliet før 
han er i stand til å motta [templets ordinanser]. Og ansvaret påhviler 
oss for å sørge for at bygningene er tilgjengelig. Jeg vet ikke hvor 
mye lenger jeg vil leve, men jeg håper å ende mine dager mens jeg 
bygger Herrens templer og bringer templene til folket, slik at de kan 
motta de fantastiske velsignelsene som kan oppnås [der].” 7

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Templer er uttrykk for vårt vitnesbyrd, og de 
representerer det ypperste i vår religionsutøvelse.

Hvert tempel som er oppført av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, står som et uttrykk for dette folks vitnesbyrd om at Gud 
vår evige Fader lever, at han har en plan for å velsigne sine sønner 
og døtre i alle generasjoner, at hans elskede Sønn Jesus Kristus, 
som ble født i Betlehem i Judea og korsfestet på Golgatas kors, er 
verdens Frelser og Forløser, hvis sonoffer muliggjør oppfyllelsen 
av denne planen ved at alle som godtar og etterlever evangeliet, 
mottar evig liv.8

Alt som foregår i templet, er oppbyggende og foredlende. Det 
handler om livet her og livet etter døden. Det handler om den enkel-
tes betydning som et Guds barn. Det handler om familiens betydning 
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som noe Den allmektige har skapt. Det handler om ekteskapets evig-
het. Det handler om å oppnå større herlighet. Det er lysets, fredens 
og kjærlighetens sted, hvor vi behandler det som angår evigheten.9

Ethvert tempel… har faktisk vært et monument over vår tro på 
at menneskesjelen er udødelig, at dette jordelivets fase som vi gjen-
nomlever, er en del av en stadig stigning oppover, så å si, og at likeså 
sikkert som det er liv her, vil det være liv der. Det er vår faste tro. 
Den kommer gjennom Frelserens forsoning, og templet blir, som 
jeg har antydet, en bro fra dette liv til det neste. Templet har med 
det udødelige å gjøre.10

Disse enestående og praktfulle bygningene og ordinansene som 
forrettes i dem, representerer det ypperste i vår gudsdyrkelse. Disse 
ordinansene blir de dypeste uttrykk for vår teologi.11

Det som er hellig, fortjener hellig omtenksomhet… Når dere går 
ut gjennom dørene til Herrens hus, må dere være trofaste mot en 
hellig tillit om ikke å omtale det som er hellig og helliggjort.

Herren har sagt: “Husk at det som kommer fra det høye, er hellig 
og må omtales med forsiktighet og ved Åndens tilskyndelse.” (L&p 
63:64.) Og igjen: “Vis ikke ringeakt for hellige ting.” (L&p 6:12.)12

2
Gjennom templets ordinanser mottar vi 

evangeliets største velsignelser.

Disse templene, som nå er spredt ut over jorden, er nødvendige 
for å oppnå fullstendig oppfyllelse av Frelserens forsoning. Ved det 
hellige prestedømmes myndighet vil det her bli forrettet de ordi-
nanser som fører ikke bare til frelse, men også til evig opphøyelse.13

Jesus Kristus, Guds Sønn, ga sitt liv på Golgatas kors for å sone 
for menneskehetens synder. Dette var et stedfortredende offer for 
hver enkelt av oss. På grunn av dette offeret fikk vi løftet om opp-
standelse for alle. Dette har kommet ved Guds nåde, uten noen 
innsats fra menneskenes side. Og i tillegg til dette, ved Det hellige 
prestedømmes nøkler som ble overdratt til De tolv av Herren da 
han vandret blant dem, nøkler som ble gjengitt i denne evangelie-
utdeling av dem som hadde dem i oldtiden – gjennom disse har vi 
fått større velsignelser, blant annet de unike og bemerkelsesverdige 
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ordinansene som forrettes i Herrens hus. Bare i disse ordinansene 
blir “prestedømmets fylde” utøvd. (L&p 124:28.)14

Tempelordinansene [er] de største velsignelser Kirken kan tilby.15

Templets velsignelser til både menn og kvinner som er verdige 
til å komme inn… omfatter tvetting og salving slik at vi kan bli rene 
for Herren. De omfatter undervisning der vi blir gitt en begavelse 
av forpliktelser og velsignelser som motiverer oss til adferd som er 
forenlig med evangeliets prinsipper. De innbefatter de beseglende 
ordinanser ved hvilke det som blir bundet på jorden, skal være 
bundet i himmelen, og sørge for familiens kontinuitet.16

Jeg ble [en gang] kalt til sykehussengen til en mor i terminalfasen 
av en alvorlig sykdom. Hun døde kort tid senere, og etterlot seg 
mann og fire barn, blant dem en liten gutt på seks år. Det var sorg, 
dyp, intens og tragisk. Men gjennom deres tårer skinte en tro som 
er vakker og sikker, om at like sikkert som det nå var en sørgelig 
adskillelse, ville det en dag bli en gledelig gjenforening, for dette 
ekteskapet hadde begynt med besegling for tid og evighet i Herrens 
hus ved Det hellige prestedømmes myndighet …

Mange har reist [store avstander] for å motta tempelekteskapets 
velsignelser. Jeg har sett en gruppe siste- dagers- hellige fra Japan 
som – før det ble bygget et tempel i deres hjemland – hadde avstått 
fra mat for å kunne gjennomføre den lange reisen til Laie Hawaii 
tempel. Før vi hadde et tempel i Johannesburg, møtte vi dem som 
hadde gått uten nødvendigheter for å få råd til den 11 000 km lange 
flyreisen fra Syd- Afrika til templet i Surrey i England. De hadde et 
lys i øynene og et smil om munnen, og de vitnet om at det var verdt 
uendelig mye mer enn alt det hadde kostet.

På New Zealand for mange år siden hørte jeg vitnesbyrdet til en 
mann fra den andre siden av Australia som, etter tidligere å ha blitt 
beseglet ved sivil myndighet og deretter sluttet seg til Kirken sammen 
med sin hustru og sine barn, hadde reist hele veien over det svære 
kontinentet, og så over Tasmanhavet til Auckland og ned til templet 
i den vakre dalen Waikato. Så vidt jeg husker, sa han: “Vi hadde 
ikke råd til reisen. Våre jordiske eiendeler besto av en gammel bil, 
møblene våre og tallerknene våre. Jeg sa til familien: ‘Vi har ikke 
råd til å reise.’ Deretter så jeg på ansiktene til min vakre hustru og 
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våre vakre barn, og sa: ‘Vi har ikke råd til ikke å dra. Hvis Herren vil 
gi meg styrke, kan jeg arbeide og tjene nok til en annen bil, andre 
møbler og andre tallerkner, men hvis jeg skulle miste disse mine 
kjære, ville jeg i sannhet være fattig både i livet og i evigheten.’” 17

Det er ikke til å undre seg over, mine brødre og søstre, at ved 
åpningen av… templer har jeg sett sterke menn gråte og omfavne 
sin hustru ved altrene i disse hellige hus. Jeg har sett fedre og mødre 
gråte når de har omfavnet sine barn ved de samme altrene. Ved den 
myndighet som utøves her, har de lært at hverken tid eller død kan 
ødelegge båndene som forener dem.18

3
Templet er et hellig tilfluktssted for tjeneste 
hvor vi mottar frelsende ordinanser på vegne 

av dem som døde uten å motta evangeliet.

Det har vært utallige millioner som har levd på jorden og som aldri 
fikk anledning til å høre evangeliet. Skal de nektes de velsignelser 
som gis i Kirkens templer?

Gjennom levende stedfortredere for de døde er de samme ordi-
nansene tilgjengelige for dem som har forlatt jordelivet. I åndever-
denen er de så fri til å godta eller avvise de jordiske ordinansene 
som ble utført for dem, herunder dåp, vielse og besegling av fami-
liebånd. Det må ikke være noen tvang i Herrens verk, men det må 
finnes anledning.19

Dette er et hellig tilfluktssted hvor man utfører tjeneste. Det meste 
av det arbeid som utføres i dette hellige hus, utføres stedfortredende 
på vegne av dem som har gått til den andre siden av dødens slør. 
Jeg kjenner ikke til noe arbeid som kan sidestilles med dette. Det 
kommer nærmere Guds Sønns stedfortredende offer på vegne av 
menneskeheten enn noe annet arbeid jeg vet om. Det forventes 
ingen takk fra dem som i verdenen utenfor vår egen, nyter godt av 
denne hellige tjeneste. Det er de levendes tjeneste for de døde. Det 
er en tjeneste som utføres fullstendig uselvisk.20

Gutter og jenter i stort antall har… blitt minnet om at disse tem-
plene ikke bare er for deres foreldre, men også for dem. Når de er 
12 år, kan de komme inn i Herrens hus og utføre dåp stedfortre-
dende for dem som er på den andre siden av dødens slør. Hvilken 
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stor og uselvisk tjenestegjerning dette er! Så strålende det er for vår 
ungdom å bli involvert i denne totalt uselviske gjerning på vegne 
av dem som er ute av stand til å hjelpe seg selv.

Hånd i hånd med… økt tempelaktivitet pågår en økning i vårt 
slektshistoriske arbeid. Datamaskiner fremskynder dette arbeidet 
på mange forskjellige områder, og folk drar fordel av de nye tek-
nikkene som tilbys dem. Hvordan kan noen komme til en annen 
konklusjon enn at Herren har sin hånd med i alt dette? Etter hvert 
som datatilgangen utvikles, øker antallet templer for å ta hånd om 
det akselererende slektshistoriske arbeidet.21

Vi har ansvaret for å velsigne for evig alle som har levd på jorden, 
de utallige generasjoner av menn og kvinner som har levd på jor-
den, alle som i dag lever på jorden, og alle som kommer til å leve 
på jorden. Vi har et enormt ansvar. Vi må stå litt rakere og arbeide 
litt hardere for å klare det.22

De som er på den andre siden, som ikke er døde, men som lever 
i ånden, vil fryde og glede seg når de våkner og går fremover på 
veien til “udødelighet og evig liv” (Moses 1:39).23

4
Store velsignelser venter oss når vi holder 

oss verdige og reiser til templet ofte.

Jeg utfordrer hver enkelt av dere i dag til å sette deres liv i orden, til 
å være verdig til å reise til Herrens hus og der ta del i de velsignelser 
som venter dere… Kravene er store, men velsignelsene er større.24

Jeg ber inntrengende vårt folk overalt, med all den overtalelses-
evne jeg er i besittelse av, om å leve verdig til å ha tempelanbefa-
ling, til å skaffe seg en og se på den som et dyrebart aktivum, samt 
anstrenge seg mer for å komme til Herrens hus og ta del i den ånd 
og de velsignelser som finnes der.25

Enten dere kan gå [i templet] ofte eller ikke, bør dere kvali-
fisere dere til en tempelanbefaling og ha den i lommen. Det vil 
være en påminnelse for dere om hva som forventes av dere som 
siste- dagers- hellige.26

Jeg er sikker på at enhver mann eller kvinne som reiser til templet 
i en oppriktighetens og troens ånd, kommer ut av Herrens hus som 
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en bedre mann eller kvinne. Det er behov for stadig forbedring i 
livet for oss alle. Det er av og til behov for å forlate verdens støy og 
uroligheter og gå innenfor veggene til et hellig Guds hus, for der å 
føle Hans ånd i et hellig og fredfylt miljø.27

Dette hellige byggverk blir et lærested for de gode og hellige ting 
som er av Gud. Her får vi forklart planen som en kjærlig Fader har 
for alle sine sønner og døtre i alle generasjoner. Her får vi utlagt for 
oss odysseen som utgjør menneskets evige reise fra foruttilværelsen 
gjennom dette liv og til det neste. Store prinsipielle og grunnleg-
gende sannheter undervises klart og enkelt så alle som hører skal 
forstå dem …

Templet er også et sted for personlig inspirasjon og åpenbaring. 
Utallige er de som har kommet til templet i tunge stunder, når van-
skelige avgjørelser må tas og innviklede problemer ordnes opp i. 
De har kommet i en fastens og bønnens ånd for å søke guddom-
melig veiledning. Mange har vitnet om at selv om de ikke har hørt 
åpenbaringens røst, har de på dette tidspunkt eller senere mottatt 
inntrykk som var svaret på deres bønner angående hvilken kurs de 
skulle følge.

Dette tempel er en kilde til evig sannhet. “Den som drikker av 
det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste.” ( Johannes 4:14.) 
Her undervises i de sannheter som er guddommelige i sitt innhold, 
og evige i sine følger.

For dem som trer innenfor disse veggene, blir dette hus et pak-
tens hus. Her lover vi, høytidelig og hellig, å etterleve Jesu Kristi 
evangelium i dets fineste uttrykksform. Vi inngår pakt med Gud vår 
evige Fader om å etterleve de prinsipper som er selve fundamentet 
i all sann religion.28

Er livet fylt med bekymringer for dere? Har dere problemer og 
bekymringer? Trenger dere fred i hjertet og anledning til å kommu-
nisere med Herren og meditere over hans veier? Reis til Herrens hus 
og føl der hans ånd og kommuniser med ham, så vil dere føle en 
fred som dere ikke finner noe annet sted.29

I mørke perioder skulle dere prøve å komme til Herrens hus, og 
der stenge verden ute. Motta hans hellige ordinanser, og tilby disse 
til deres forfedre. Etter en sesjon i templet kan dere sitte stille i det 
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celestiale rom og tenke over de velsignelser dere har mottatt for 
dere selv, eller som dere har tilbudt dem som har gått videre. Deres 
hjerte vil svulme av takknemlighet, og tanker om de evige sannheter 
i Herrens store plan for lykke vil fylle deres sjel.30

I denne bråkete, travle, konkurransepregede verden er det et 
stort privilegium å ha et hellig hus hvor vi kan erfare Herrens ånds 
helliggjørende innflytelse. Vi blir stadig påvirket av egoistiske ten-
denser. Vi trenger å overvinne dette, og det er ingen bedre måte 
enn å dra til Herrens hus og virke der som stedfortredere på vegne 
av dem som er på den andre side av dødens slør …

Jeg oppfordrer dere til å benytte dere i større grad av dette store 
privilegium. Det vil foredle deres natur. Det vil fjerne det selviske 
skallet som de fleste av oss har. Det vil bokstavelig talt gi oss et 
lutrende element og gjøre oss til bedre menn og bedre kvinner.31

Jeg vet livet er travelt for dere. Jeg vet at dere har mye å gjøre. 
Men jeg lover dere at hvis dere vil reise til Herrens hus, vil dere bli 
velsignet, og livet vil bli bedre for dere. Vær så snill, mine kjære 
brødre og søstre, å benytte dere av den store anledningen til å dra 

“Reis til Herrens hus og føl der hans ånd og kommuniser med ham, 
så vil du føle en fred som du ikke finner noe annet sted.”
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til Herrens hus og dermed ta del i alle de fantastiske velsignelsene 
dere kan motta der.32

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• President Hinckley sa at tempelordinanser er “de dypeste uttrykk 

for vår teologi” (del 1) og “de største velsignelser Kirken kan 
tilby” (del 2). Hvilke velsignelser har du mottatt på grunn av disse 
ordinansene?

• President Hinckley talte om menn og kvinner som gråter gledes-
tårer i templer (se del 2). Hva sier din erfaring deg om hvorfor 
tempelordinanser vekker så dype følelser?

• Om arbeidet for å forløse de døde sa president Hinckley: “Så 
strålende det er for vår ungdom å bli involvert i denne totalt 
uselviske gjerning” (del 3). Hva kan foreldre og ungdom gjøre 
for å arbeide sammen i denne tjenesten?

• Hva kan vi gjøre for å få tid til å arbeide og tilbe i templet? På 
hvilke måter kan vår tjeneste i templet påvirke vårt liv utenfor 
templet? (Du finner noen eksempler i del 4.) Hvordan har du blitt 
velsignet ved å dra til templet?

Aktuelle skriftsteder
2 Mosebok 25:8; 1 Kongebok 6:11–13; L&p 88:119–20; 109:12–13, 

24–28; 110:1–10; 128:22–24

Studiehjelpemidler
“Fortell andre om det du har lært. Når du gjør det, vil tankene 

bli klarere, og du vil være bedre i stand til å bevare kunnskapen” 
(Undervisning, intet større kall [1999], 17).
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“alt var avhengig av Ham – hans sonoffer… det var 
sluttstenen i buen i Faderens store plan.”
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Jesu Kristi forsoning: 
Enorm i sin rekkevidde, 
personlig i sin virkning

“Jeg bærer vitnesbyrd om vår Herre Jesu Kristi 
forsoning. Uten den er livet meningsløst. 

Det er sluttstenen i vår eksistens.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

Den 1. januar 2000 ledet president Gordon B. Hinckley Det første 
presidentskap og De tolv apostlers quorum i å publisere sitt felles 
vitnesbyrd om Frelseren. I dette budskapet med tittelen “Den levende 
Kristus”, erklærte de: “Vi bærer vårt vitnesbyrd om realiteten av hans 
uforlignelige liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer. Ingen 
annen har hatt så dyptgripende innflytelse på alle som har levd og 
kommer til å leve på jorden.” 1

I en generalkonferansetale tre måneder senere vitnet president 
Hinckley om den store innflytelsen Frelseren hadde på hans eget 
liv. Han talte gripende og personlig, til tider gråtkvalt av følelser:

“Av alt det jeg er takknemlig for i dag, er det noe som har en 
fremtredende plass. Det er et levende vitnesbyrd om Jesus Kristus, 
Sønn av den allmektige Gud, Fredsfyrsten, Den hellige …

Jesus er min venn. Ingen annen har gitt meg så mye. ‘Ingen har 
større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner’ 
( Johannes 15:13). Han ga sitt liv for meg. Han åpnet veien til evig 
liv. Bare en Gud kunne gjøre det. Jeg håper at jeg er verdig til å 
være hans venn.

Han er mitt forbilde. Hans liv, hans fullstendig uselviske adferd, 
hans åpne favn mot dem som var i nød, og hans endelige offer står 
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alt sammen som et forbilde for meg. Jeg kan ikke fullt ut nå opp til 
det, men jeg kan prøve …

Han er min helbreder. Jeg står i undring over hans underfulle 
mirakler. Og likevel vet jeg at de skjedde. Jeg aksepterer at disse 
ting er sanne fordi jeg vet at han er Herre over liv og død. Mirak-
lene under hans virke kjennetegner medfølelse, kjærlighet og en 
menneskelig sans som det er vidunderlig å se.

Han er min leder. Jeg er beæret over å være en i den lange rekken 
av personer som elsker ham og som har fulgt ham i de to tusen år 
som har gått siden hans fødsel …

Han er min Frelser og min Forløser. Ved å gi sitt liv, i smerte og 
ubeskrivelig lidelse, har han bøyd seg ned for å løfte meg, og hver 
og en av oss, og alle Guds sønner og døtre, fra det evige mørkets 
avgrunn som følger døden… Han har sørget for noe bedre, en sfære 
av lys og forståelse, vekst og skjønnhet, hvor vi kan gå fremad på den 
vei som fører til evig liv. Min takknemlighet kjenner ingen grenser. 
Min takk til min Herre er uten ende.

Han er min Gud og min Konge. Fra evighet til evighet vil han 
regjere og styre som kongers Konge og herrers Herre. Det vil 
ikke være noen ende på hans herredømme. Hans herlighet vil 
aldri slukne.

Ingen annen kan ta hans plass. Ingen annen vil noen gang gjøre 
det. Lytefri og uten feil av noe slag er han Guds lam, for hvem jeg 
bøyer meg og ved hvem jeg henvender meg til min evige Fader i 
himmelen …

Takknemlig, og med uforminsket kjærlighet, bærer jeg vitnesbyrd 
om disse ting i hans hellige navn.” 2

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Vår himmelske Faders kjærlighet er uttrykt 
i den gave som hans enbårne Sønn er.

Jeg blir ydmyk når jeg tenker på min himmelske Faders store 
kjærlighet. Jeg er så takknemlig fordi jeg vet at Gud elsker oss. Det 
ufattelige dypet av denne kjærligheten kom til uttrykk ved at hans 
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enbårne Sønn kom til verden som en gave til oss for å bringe håp 
inn i vårt hjerte, for å bringe godhet og høflighet inn i våre relasjo-
ner, og fremfor alt for å frelse oss fra våre synder og veilede oss på 
veien som fører til evig liv.3

Frelserens førjordiske virke

Vår alles Fader fremla, i kjærlighet til oss, sine barn, en… plan 
som ville gi oss frihet til å velge vårt livs kurs. Hans førstefødte sønn, 
vår eldre bror, hadde en nøkkelrolle i denne planen. Mennesket 
skulle få handlefrihet, og med den ville det følge ansvar. Mennesket 
skulle vandre på jordens veier, og synde og falle. Men Guds Sønn 
ville iføre seg et legeme, og gi seg selv som et offer for å sone for 
alle menneskers synder. Gjennom ufattelig lidelse ville han bli den 
store Forløser, hele menneskehetens Frelser.4

Frelserens jordiske virke

I hele historien har det ikke vært en slik storhet som hans storhet. 
Han, den mektige Jehova, nedlot seg til å bli født inn i jordelivet i 
en stall i Betlehem. Han vokste som gutt i Nasaret, og “gikk frem i 
visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker” (Lukas 2:52).

Han ble døpt av Johannes i elven Jordan, “og se, himmelen åpnet 
seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme 
over ham.

Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den 
elskede! I ham har jeg velbehag” (Matteus 3:16–17).

I løpet av de tre årene av sitt jordiske virke, gjorde han det ingen 
annen hadde gjort før. Han underviste som ingen annen tidligere 
hadde undervist.

Så kom tiden for å bli ofret. Det var måltid i det øvre rom, hans 
siste sammen med De tolv i jordelivet. Da han vasket deres føtter, 
underviste han dem om ydmykhet og tjeneste på en måte de aldri 
skulle glemme.5

lidelsen i getsemane

Så fulgte lidelsen i Getsemane, “hvilken lidelse,” sa han, “fikk 
meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø 
fra hver pore og lide, både på legeme og ånd” (L&p 19:18).6
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I Getsemane led han så intenst at han svettet blodsdråper mens 
han ba inntrengende til sin Fader. Men alt dette var en del av hans 
store sonoffer.7

[ Jeg satt en gang] i skyggen av et gammelt oliventre [i Getsemane] 
og leste om den forferdelige kamp Guds Sønn opplevde da han 
sto overfor det sikre og grusomme som ventet ham, der han svettet 
blodsdråper og ba sin Fader om å la kalken gå ham forbi om det 
var mulig – men likevel sa: Din vilje skje, ikke min… Jeg fikk en 
overveldende følelse av at bønnen ikke gjaldt ildprøven han sto 
overfor med hensyn til den fysiske smerten han skulle gjennom, 
den forferdelige, brutale korsfestelsen. Det var sikkert en del av det. 
Men i stor grad tror jeg det var hans rolle i å sikre alle Guds sønner 
og døtres evige velferd, gjennom alle slektsledd i tid.

Alt var avhengig av ham – hans sonoffer. Det var nøkkelen. Det 
var sluttstenen i buen av den store plan som Faderen hadde frem-
bragt for sine sønner og døtres evige liv. Så forferdelig som det enn 
var å stå overfor det, og så tyngende som det enn var å innse det, 
så gikk han det i møte, han utførte det, og det var forunderlig og 
fantastisk. Det er utenfor vår fatteevne, tror jeg. Likevel får vi et lite 
glimt av det, og må lære å sette stadig større pris på det.8

arrestasjon, korsfestelse og død

Han ble tatt av hardbarkede og grove hender, og i natten, i strid 
med loven, ble han ført frem for Annas og deretter Kaifas, den slue 
og ondskapsfulle lederen for Sanhedrin. Tidlig neste morgen ble 
han for andre gang fremstilt for denne beregnende og ondskaps-
fulle mannen. Deretter ble han ført frem for Pilatus, den romerske 
landshøvdingen, og hans hustru advarte ham og sa: “Ha ikke noe å 
gjøre med denne rettferdige” (Matteus 27:19). Romeren, som ønsket 
å unngå ansvaret, sendte ham til Herodes, den korrupte, umoralske 
og ugudelige fjerdingsfyrsten i Galilea. Kristus ble mishandlet og 
slått. Hodet hans ble kronet med skarpe og flettede torner, og en 
hånlig purpurfarget kjortel ble kastet på hans blødende rygg. Igjen 
ble han ført frem for Pilatus, og mobben ropte til ham: “Korsfest! 
Korsfest ham!” (Lukas 23:21).
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Med vaklende skritt gikk han hele veien til Golgata, hvor hans 
sårede kropp ble naglet til korset for den mest inhumane og smer-
tefulle henrettelsesmetode som sadistiske sinn kunne tenke ut.

Likevel utbrøt han: “Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør” 
(Lukas 23:34).9

Det finnes ikke noe mer gripende bilde i hele historien enn Jesus i 
Getsemane og på korset, alene – menneskehetens Forløser, verdens 
Frelser, for å tilveiebringe forsoningen.

Jeg husker jeg var sammen med president Harold B. Lee… i Getse-
mane i Jerusalem. Vi kunne føle, om enn bare i svært liten grad, den 
forferdelige kamp som fant sted der, en kamp som var så intens, da 
Jesus kjempet alene i ånden, at det kom blod fra hver pore (se Lukas 
22:44; L&p 19:18). Vi mintes sviket fra en som hadde blitt kalt til en 
betrodd stilling. Vi mintes at onde menn la brutale hender på Guds 
Sønn. Vi mintes denne ensomme skikkelsen på korset, som utbrøt 
i kvaler: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” (Matteus 
27:46). Likevel fortsatte verdens Frelser tappert for å tilveiebringe 
forsoningen på våre vegne.10

Timene gikk mens livet hans ebbet ut i smerte. Jorden skalv, og 
forhenget i templet revnet. Fra hans uttørkede lepper kom ordene: 
“Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, 
utåndet han” (Lukas 23:46).

Det var over. Hans jordiske liv var omme. Han hadde gitt det som 
løsepenge for alle. Borte var deres håp som elsket ham. Glemt var 
løftene han hadde gitt. Legemet ble raskt, men kjærlig lagt i en lånt 
grav kvelden før den jødiske sabbaten.11

Oppstandelsen

Tidlig søndag morgen kom Maria Magdalena og andre kvinner 
til graven. Mens de skyndte seg dit, lurte de på hvordan de skulle 
rulle bort steinen som lå foran døren til graven. Da de kom frem, 
så de en engel som talte til dem: “Jeg vet at dere søker Jesus, den 
korsfestede.

Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa” (Matteus 28:5- 6).
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Det hadde aldri skjedd før. Den tomme graven var svaret på tide-
nes spørsmål. Med rette sa Paulus: “Død, hvor er din brodd? Død, 
hvor er din seier?” (1 Korinterbrev 15:55.)12

2
På grunn av Frelserens sonoffer vil alle 

mennesker oppstå fra graven.

Miraklet på denne oppstandelsens morgen… er et mirakel for hele 
menneskeheten. Det er Guds krafts mirakel, han hvis elskede Sønn 
ga sitt liv for å sone for alles synder, et kjærlighetsoffer for enhver 
sønn og datter av Gud. Dermed brøt han dødens segl.13

Det finnes ikke noe mer universelt enn døden, og ingenting som 
lyser sterkere av håp og tro enn vissheten om udødelighet. Den 
sorg og elendighet som følger med døden, det smertelige tapet av 

“Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa” (matteus 28:6).
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en av våre kjære, blir bare dempet ved vissheten om Guds Sønns 
oppstandelse …

Når dødens kalde hånd rammer oss, kan vi midt i tungsinnet og 
mørket i denne stunden skimte vår Herre Jesu Kristi triumferende 
skikkelse, Guds Sønn, som ved sin makeløse og evige makt over-
vant døden. Han er verdens Forløser. Han ga sitt liv for hver enkelt 
av oss. Han tok det opp igjen og ble førstegrøden av dem som er 
sovnet inn. Som kongenes Konge står han triumferende over alle 
andre konger. Som Den allmektige står han over alle herskere. Han 
er vår trøst, vår eneste sanne trøst, når det mørke teppet av den 
jordisk natt omslutter oss og ånden forlater den menneskelige form.

Høyt over hele menneskeheten står Jesus Kristus.14

Jeg talte en gang i begravelsen til en god mann, en venn hvis 
godhet fikk meg til å strekke meg litt høyere. I årenes løp hadde jeg 
opplevd hans smil, hans vennlige ord, hans strålende intellekt og det 
store omfanget av hans tjeneste for andre. Og så døde plutselig han 
som hadde vært så skarp og god. Jeg betraktet hans livløse kropp. 
Det var ingen anerkjennelse eller bevegelse eller ord av noe slag …

Jeg så opp på hans gråtende enke og barn. De visste, slik jeg 
visste, at de aldri mer kom til å høre stemmen hans i jordelivet. Men 
en god følelse, ubeskrivelig av natur, ga fred og trygghet. Den syntes 
å si: “Hold opp, og kjenn at jeg er Gud” (Salmene 46:10).

Den syntes også å si: “Ikke bekymre deg. Alt dette er en del av 
min plan. Ingen kan unnslippe døden. Til og med min elskede Sønn 
døde på korset. Men ved å gjøre dette ble han oppstandelsens strå-
lende førstegrøde. Han tok brodden fra døden og seieren fra graven.”

Jeg kunne høre i mitt sinn Herren si til den sørgende Marta: “Jeg 
er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han 
enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet 
dø” ( Johannes 11:25–26).15

3
På grunn av Frelserens sonoffer blir vi tilbudt 

muligheten til opphøyelse og evig liv.

Jeg takker Den allmektige. Hans herliggjorte Sønn brøt dødens 
bånd, den største av alle seire… Han er vår seierrike Herre. Han er 
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vår Forløser, som sonet for våre synder. Ved hans forløsende offer 
skal alle mennesker oppstå fra graven. Han har åpnet veien så vi 
kan oppnå ikke bare udødelighet, men også evig liv.16

Jeg har en viss oppfatning av betydningen av hans forsoning. Jeg 
kan ikke forstå alt. Den er så enorm i sin rekkevidde og likevel så 
personlig i sin virkning at den overgår vår fatteevne.17

Forsoningens storhet overgår vår evne til fullt ut å forstå. Jeg vet 
bare at den fant sted, og at det var for meg og for deg. Lidelsen var 
så stor, smerten så intens, at ingen av oss kan fatte det da Frelseren 
ga seg selv som løsepenge for alle menneskers synder.

Det er gjennom ham vi får tilgivelse. Det er gjennom ham vi har 
det sikre løfte at alle mennesker vil bli gitt frelsens velsignelser, 
med oppstandelse fra de døde. Det er gjennom ham og hans store 
altomfattende offer at vi, gjennom lydighet, får mulighet til opphøy-
else og evig liv.18

Er vi ikke alle fortapte sønner og døtre som trenger å omvende 
oss og ta del i vår himmelske Faders tilgivende nåde og deretter 
følge hans eksempel?

Hans elskede Sønn, vår Forløser, strekker seg ut til oss med til-
givelse og nåde, men samtidig forlanger han omvendelse… Herren 
sa – og jeg siterer fra en åpenbaring gitt til profeten Joseph:

“Derfor befaler jeg deg å omvende deg. Omvend deg, ellers slår 
jeg deg med min munns ris og ved min vrede og ved min harme, 
og dine lidelser blir svære, hvor svære vet du ikke, hvor intense vet 
du ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke.

For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, 
hvis de ville omvende seg.

Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide likesom jeg.

Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av 
smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd …

Lær av meg, og lytt til mine ord, gå frem i min Ånds saktmodighet, 
og du skal ha fred i meg.” (L&p 19:15–18, 23.)19

Når alt kommer til alt, når hele historien er gransket, når de 
dypeste dyp av menneskesinnet har blitt utforsket, vil ingenting være 
så fantastisk, så majestetisk, så enormt som denne nådegjerning da 
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Den allmektiges Sønn, prinsen av Faderens kongelige husfolk, han 
som en gang hadde talt som Jehova, han som hadde nedlatt seg 
til å komme til jorden som et lite barn født i Betlehem, ga sitt liv i 
vanære og smerte for at alle Guds sønner og døtre i alle slektsledd 
i tid, som alle må dø, igjen kan vandre og leve evig. Han gjorde for 
oss det ingen av oss kunne gjøre for oss selv …

Profeten Jesaja erklærte:

“Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har 
han båret …

Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. 
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi 
fått legedom” ( Jesaja 53:4- 5).

Dette er den vidunderlige og sanne historien om julen. Jesu fødsel 
i Betlehem i Judea er forordet. Herrens tre år lange tjenestegjerning 
er opptakten. Den storartede kjernen i historien er hans offer, den 
fullstendig uselviske handling å dø i smerte på korset på Golgata 
for å sone for alles synder.

Etterspillet er oppstandelsens mirakel, som gir visshet om at “like-
som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus” 
(1 Korinterbrev 15:22).

Det ville ikke være noen jul hvis det ikke var noen påske. Jesus-
barnet i Betlehem ville bare være som et hvilket som helst annet 
barn, uten den forløsende Kristus i Getsemane og på Golgata, opp-
standelsens triumferende kjensgjerning.

Jeg tror på Herren Jesus Kristus, Sønn av den evige, levende 
Gud. Ingen like stor har noen gang vandret på jorden. Ingen annen 
har gitt et tilsvarende offer eller en tilsvarende velsignelse. Han 
er verdens Frelser og Forløser. Jeg tror på ham. Jeg erklærer hans 
guddommelighet klart og tydelig og uten kompromiss. Jeg elsker 
ham. Jeg uttaler hans navn med ærbødighet og undring. Jeg tilber 
ham slik jeg tilber hans Fader, i ånd og sannhet. Jeg takker ham og 
kneler for hans elskede Sønn, som strakte seg ut for lenge siden og 
sa til hver enkelt av oss: “Kom til meg, alle som strever og har tungt 
å bære, og jeg vil gi dere hvile” (Matteus 11:28).
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Jeg skulle ønske dere alle ville sette av tid, kanskje bare en time, 
og tilbringe den i stille meditasjon og fredelig ettertanke over Guds 
Sønns underverk og storhet.20

Jeg bærer vitnesbyrd om vår Herre Jesu Kristi forsoning. Uten den 
er livet meningsløst. Det er sluttstenen i vår eksistens. Den bekrefter 
at vi levde før vi ble født på jorden. Jordelivet er bare et skritt på 
veien til et herligere liv i fremtiden. Dødens sorg blir lindret med 
løftet om oppstandelsen.21

Jesus er Kristus, den forutordinerte Guds Sønn, som nedlot seg til å 
komme til jorden, som ble født i en krybbe i en erobret nasjon blant 
et folk som var i trelldom, Guds Sønn, Faderens enbårne i kjødet, 
Faderens førstefødte og opphavet til vår frelse. Han er vår Forløser, 
vår Frelser, og på grunn av hans forsoning er evig liv mulig for alle 
som vil vandre i lydighet mot hans læresetninger.22

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• Hvorfor ga vår himmelske Fader oss sin enbårne Sønn i gave? 

(Se del 1.) Hva kan du gjøre for å vise takknemlighet for denne 
gaven? Hva tenker og føler du når du leser president Hinckleys 
sammendrag av hva Frelseren har gjort for oss?

• I del 2 kan du sammenligne ordene president Hinckley bruker til 
å beskrive døden, med ordene han bruker til å beskrive oppstand-
elsen. Hva lærer du av forskjellene mellom disse ordene? Hvordan 
påvirker ditt vitnesbyrd om Frelserens oppstandelse ditt liv?

• Hva lærer du av president Hinckleys vitnesbyrd om Jesu Kristi 
forsoning? (Se del 3.) Hvordan har forsoningen velsignet deg 
personlig? Hva føler du når du tenker på Frelserens offer for deg? 
Planlegg en tid til å ha “stille meditasjon og fredelig ettertanke” 
om Frelseren.

Aktuelle skriftsteder
Jesaja 53; Johannes 3:16; 11:25; 2 Nephi 9:6–13; Alma 7:11–13; 

34:8–10; Helaman 14:13–19; L&p 18:10–12
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Hjelp til undervisningen
“Når du med bønnens hjelp forbereder deg til å undervise, [kan 

du] bli ledet til å legge vekt på visse prinsipper. Du kan få forståelse 
av hvordan du best skal fremlegge visse punkter. Du kan oppdage 
eksempler, konkretiseringsideer og inspirerende historier i livets 
enkle gjøremål. Du kan føle en tilskyndelse til å innby en bestemt 
person til å hjelpe til med leksjonen. Du kan bli minnet om en per-
sonlig erfaring som du kan gi klassemedlemmene del i” (Undervis-
ning, intet større kall [1999], 48).

Noter
 1. “Den levende Kristus – Apostlenes 

vitnesbyrd,” Liahona, april 2000, 2.
 2. “Mitt vitnesbyrd,” Liahona, juli 2000, 82.
 3. “The Wondrous and True Story of 

Christmas,” Ensign, des. 2000, 2.
 4. “Vi ser hen til Kristus,” Liahona, juli 

2002, 101.
 5. “The Victory over Death,” Ensign, april 

1997, 2.
 6. “The Victory over Death,” 2.
 7. “Det jeg vet,” Ensign eller Liahona, mai 

2007, 83–84.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 29- 30.
 9. “The Victory over Death,” 2, 4.
 10. “Living with Our Convictions,” Ensign, 

sep. 2001, 2.
 11. “The Victory over Death,” 4.
 12. “The Victory over Death,” 4.

 13. “The Victory over Death,” 4.
 14. “Denne skjønne påskemorgen,” Lys 

over Norge, juli 1996, 66.
 15. “The Wondrous and True Story of 

Christmas,” 2, 4.
 16. “He Is Not Here, but Is Risen,” Ensign, 

mai 1999, 72.
 17. “The Wondrous and True Story of 

Christmas,” 2.
 18. “Tilgivelse,” Ensign eller Liahona, nov. 

2005, 84.
 19. “Av dere fordres det at dere tilgir,” Lys 

over Norge, nov. 1991, 5.
 20. “The Wondrous and True Story of 

Christmas,” 4–5.
 21. “Det jeg vet,” 84.
 22. I Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), 560.
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“når alt er sagt og gjort, er tro vårt eneste ekte og varige håp.”
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Gå fremover med tro

“Hvis det er noe dere og jeg trenger… [er det] den 
slags tro som får oss til å gå ned på kne og bønnfalle 

Herren om veiledning, og deretter med en andel 
guddommelig tillit, reise oss og begynne å arbeide for 

å bidra til å tilveiebringe de ønskede resultatene.”

Fra Gordon B. Hinckleys liv

“Da jeg reiste på misjon [som ung mann],” fortalte president Gor-
don B. Hinckley, “ga min gode far meg et kort hvor det var skrevet 
fire ord. Det var Herrens ord til synagogeforstanderen som hadde 
fått nyheten om datterens død: ‘Frykt ikke, bare tro.’ (Markus 5:36.)” 1 
Som ung mann virket eldste Hinckley i England, og han opplevde 
mange utfordringer hvor han fikk behov for å minnes disse fire 
ordene. Han beskrev senere én slik opplevelse:

“En dag anmeldte tre- fire aviser i London et gjenopptrykk av en 
gammel bok som var skrevet i en nedsettende og hatefull tone, og 
antydet at boken var historien om mormonene. President Merrill 
[min misjonspresident] sa til meg: ‘Jeg vil at du skal dra ned til for-
leggeren og protestere mot dette.’ Jeg så på ham og holdt på å si: 
‘Du kan ikke mene meg.’ Men jeg sa ydmykt: ‘Skal bli.’

Jeg nøler ikke med å si at jeg var vettskremt. Jeg gikk på rommet 
mitt og følte noe av det samme som jeg tror Moses må ha følt da 
Herren ba ham gå til Farao. Jeg oppsendte en bønn. Magen var i 
opprør da jeg gikk til Goodge Street stasjon for å ta T- banen til Fleet 
Street. Jeg fant forleggerens kontor og leverte mitt kort i resepsjo-
nen. Damen tok det og gikk inn på det innerste kontoret. Snart kom 
hun tilbake og sa at sjefen ikke hadde tid til å snakke med meg. Jeg 
svarte at jeg hadde reist over 8000 kilometer og at jeg ville vente. 
Den neste timen gikk hun to- tre ganger inn på kontoret hans, og 
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til slutt ba han meg komme inn. Jeg kommer aldri til å glemme det 
synet som møtte meg da jeg kom inn. Han røkte en lang sigar, og 
uttrykket hans syntes å si: ‘Ikke forstyrr meg.’

Jeg hadde anmeldelsen i hånden. Jeg husker ikke hva jeg sa etter 
det. En annen kraft syntes å tale gjennom meg. Til å begynne med 
var han defensiv og stridslysten. Så begynte han å mykne. Han 
avsluttet med å love å gjøre noe. Innen en time gikk det ut beskjed 
til alle bokhandlere i England om å returnere bøkene til forlegge-
ren. Med store omkostninger trykte han en erklæring som ble satt 
foran i hver enkelt bok, der det sto at boken ikke var å regne som 
historisk, men som skjønnlitteratur, og at den ikke var ment som 
noen fornærmelse mot de respekterte siste- dagers- hellige. Mange år 
senere gjorde han Kirken enda en stor tjeneste, og jeg fikk julekort 
fra ham hvert år frem til han døde.” 2

Ved å ta imot oppdraget om å besøke forleggerens kontor, fulgte 
eldste Hinckley det som skulle bli et livslangt mønster: Ta utfor-
dringen med tro, be Herren om hjelp, og sett i gang med arbeidet!

Gordon B. Hinckleys læresetninger
1

Tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus 
kan bli kilden til en målrettet livsførsel.

Hvis det finnes én ting du og jeg virkelig trenger for å finne 
fremgang og tilfredsstillelse i denne verden, er det tro – denne dyn-
amiske, mektige, vidunderlige faktoren, som Paulus sa at verden ble 
skapt ved (se Hebreerne 11:3). Jeg snakker ikke om et eller annet 
oversanselig konsept, men om en pragmatisk og anvendelig tro – 
den slags tro som får oss til å gå ned på kne og bønnfalle Herren 
om veiledning, og deretter med en andel guddommelig tillit, reise 
oss og begynne å arbeide for å bidra til å tilveiebringe de ønskede 
resultatene. En slik tro er en ressurs uten sidestykke. Når alt er sagt 
og gjort, er en slik tro vårt eneste ekte og varige håp…

Tro kan bli selve kilden til en målrettet livsførsel. Det finnes ingen 
mer uimotståelig motivasjon til verdige anstrengelser enn kunnska-
pen om at vi er Guds barn, at Gud forventer at vi gjør noe med livet 
vårt, og at han vil gi oss hjelp når vi søker den …
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Når jeg snakker om tro, mener jeg det ikke i abstrakt forstand. 
Jeg mener at det er en levende, vital kraft som kommer ved å godta 
Gud som vår far og Jesus Kristus som vår Frelser …

Tro på en guddommelig person, på Den allmektige, er den store 
drivkraft som kan forandre vårt liv.3

For lenge siden arbeidet jeg for en av våre jernbaner, hvis skinner 
snirklet seg gjennom… fjellpassene. Jeg reiste ofte med tog. Det 
var i den tiden det var damplokomotiver. Disse store monstrene 
på skinner var enorme, raske og farlige. Jeg lurte ofte på hvordan 
lokomotivføreren torde kjøre den lange veien om natten. Etter hvert 
forsto jeg at det ikke var én lang reise, men mer en konstant repe-
tisjon av en kort reise. Lokomotivet hadde et kraftig frontlys som 
lyste 350–450 meter forover. Føreren så bare denne strekningen, og 
det var nok fordi det var foran ham hele tiden gjennom natten like 
til det grydde av ny dag …

Slik er det også med vår evige reise. Vi tar ett skritt om gangen. 
Når vi gjør det, går vi mot det ukjente, men tro lyser opp veien. Hvis 
vi vil fremelske slik tro, vil vi aldri vandre i mørke …

Utfordringen for ethvert medlem av Kirken er å ta det neste skritt, 
å påta seg det ansvaret man kalles til, selv om man ikke føler seg 
skikket til det, og å gjøre det i tro og full forventning om at Herren 
vil lyse opp veien.4

2
Tro er grunnlaget for vitnesbyrd og 
styrken i Herrens verk på jorden.

Den eneste virkelige rikdom Kirken har, er dens medlemmers tro.5

Det er forunderlig og fantastisk at tusenvis blir berørt av det mira-
kel som Den hellige ånd er, at de tror og tar imot og blir medlem [av 
Kirken]. De blir døpt. Deres liv blir for alltid påvirket til det gode. 
Det skjer mirakler. De får et troens frø i sitt hjerte. Det vokser mens 
de lærer. Og de aksepterer prinsipp på prinsipp, helt til de har alle 
de fantastiske velsignelsene som blir dem til del som vandrer i tro 
i denne Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige…

Denne dyrebare og fantastiske troens gave, denne gaven fra Gud 
vår evige Fader, er fremdeles styrken i dette verk og den indre kraften 
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i dets budskap. Troen ligger under alt dette. Troen er kjernen i det 
hele. Enten det gjelder å reise på misjon, etterleve Visdomsordet eller 
betale tiende, er det det samme. Det er troen i oss som kommer til 
uttrykk i alt vi gjør…

Styrken i denne sak og dette rike finnes ikke i timelige verdier, 
uansett hvor imponerende de måtte være. Den finnes i dens folks 
hjerter. Det er derfor den lykkes. Det er derfor den er sterk og vok-
ser. Det er derfor den er i stand til å utføre alt det fantastiske som 
den gjør. Alt kommer av troens gave, overdratt av Den allmektige 
til hans barn som ikke tviler og ikke frykter, men går fremover …

Tro er grunnlaget for vitnesbyrd. Tro er grunnlaget for lojalitet 
mot Kirken. Tro representerer offer, som gis med glede for å føre 
Herrens verk fremover.6

Evangeliet er godt nytt. Det er et budskap om seier. Det er en sak 
som burde omfavnes med entusiasme …

La oss ikke være redde. Jesus er vår leder, vår styrke og vår konge.

Pessimisme preger vår tid. Tro preger vår misjon. Mine brødre og 
søstre overalt, jeg oppfordrer dere til å hevde deres tro på nytt og 
fremme dette verk over hele verden …

“Brødre, skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Gå fremover og 
ikke tilbake! Friskt mot brødre, og fremad til seier!” (L&p 128:22). 
Dette skrev profeten Joseph i en salme om tro.

Hvor strålende er ikke denne store saks fortid. Den er fylt med 
heltemot, tapperhet, frimodighet og tro. Hvor vidunderlig er ikke 
vår tid, idet vi går fremad for å velsigne mennesker overalt hvor 
de vil lytte til Herrens tjeneres budskap. Hvor fantastisk fremtiden 
vil bli, idet Den allmektige lar sitt strålende verk rulle frem, for å 
påvirke til det gode alle som vil godta og etterleve hans evangelium, 
og gir til og med evige velsignelser til hans sønner og døtre i alle 
generasjoner gjennom det uselviske arbeidet til dem, hvis hjerte er 
fylt med kjærlighet til verdens Forløser …

Jeg innbyr hver eneste en av dere, hvor dere enn måtte være som 
medlemmer av denne kirken, til å stå på deres føtter og med en sang 
i hjertet bevege dere fremover, etterleve evangeliet, elske Herren og 
bygge opp riket. Sammen skal vi holde kursen og bevare troen, for 
Den allmektige er vår styrke.7
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3
Med tro kan vi heve oss over frykt og enhver 

hindring eller utfordring i vårt liv.

Hvem av oss kan si at han eller hun ikke har følt frykt? Jeg vet ikke 
om noen som har blitt fullstendig spart. Noen opplever naturligvis 
frykt i større grad enn andre. Noen er i stand til å heve seg over den 
raskt, mens andre blir fanget og trukket ned av den, og til og med 
drevet til nederlag. Vi lider av frykt for latterliggjøring, frykt for å 
mislykkes, frykt for ensomhet og frykt for uvitenhet. Noen frykter 
nåtiden, noen fremtiden. Noen bærer byrden av synd, og ville gi 
nesten hva som helst for å befri seg fra disse byrdene, men er redde 
for å forandre livet sitt. La oss erkjenne at frykt ikke kommer fra Gud, 
men at dette gnagende, destruktive elementet tvert imot kommer 
fra motstanderen av sannhet og rettferdighet. Frykt er det motsatte 
av tro. Den er tærende i sin virkning, til og med dødelig.8

Paulus skrev til Timoteus: “Gud gav oss ikke motløshets ånd, men 
krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre” (2 Timo-
teus 1:7- 8).

Jeg ønsker at ethvert medlem i denne kirken må plassere disse 
ordene et sted de kan se dem hver morgen når de begynner på en 
ny dag. De ville gi oss mot til å ta til orde, de ville gi oss tro til å 
prøve, de ville styrke vår overbevisning om Herren Jesus Kristus. 
Jeg tror at det ville skje flere mirakler over hele jorden.9

En dag snakket jeg med en venn som hadde flyktet fra sitt hjem-
land. Da hans nasjon falt, ble han arrestert og internert. Hans hus-
tru og barn klarte å komme seg unna, men i tre år og mer ble han 
holdt som fange uten kontakt med sine kjære. Maten var bedrøvelig, 
leveforholdene knugende, og det fantes ingen utsikt til forbedring.

“Hva holdt deg oppe gjennom alle disse mørke dagene?” spurte jeg.

Han svarte: “Min tro på Herren Jesus Kristus. Jeg la mine byrder 
på ham, og da virket de så mye lettere.” 10

Alt ordner seg. Ta det helt med ro. Det sier jeg til meg selv hver 
morgen. Alt ordner seg. Hvis du gjør ditt beste, vil det ordne seg. 
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Sett din lit til Gud, og gå fremover med tro og tillit til fremtiden. 
Herren vil ikke svikte oss. Han vil ikke svikte oss.11

Kunne ikke hvem som helst av oss si at hvis vi hadde større tro 
på Gud, kunne vi gjøre det bedre enn vi nå gjør? Det finnes ingen 
hindring som er for stor, ingen utfordring som er for vanskelig hvis 
vi har tro. Med tro kan vi heve oss over disse negative elementene i 
vårt liv som stadig trekker oss ned. Med innsats kan vi utvikle evnen 
til å undertrykke de impulsene som fører til nedverdigende og onde 
handlinger. Med tro kan vi beherske våre lyster. Vi kan strekke oss 
ut til dem som er motløse og utslåtte, og vi kan varme dem ved 
styrken og kraften av vår egen tro.12

4
Når vi utøver vår tro, vil Herren hjelpe den å vokse.

Når dere bruker deres tid og talenter i tjeneste, vil deres tro vokse, 
og deres tvil vil avta.13

“skam deg… ikke over vitnesbyrdet om vår Herre” (2 timoteus 1:8).
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Kirken vil be dere om å gjøre mange ting. Den vil be dere om 
å tjenestegjøre i forskjellige stillinger. Vi har ikke fagutdannede, 
betalte prester. Dere blir denne kirkens prester, og når dere blir 
bedt om å tjene, vil jeg oppfordre dere til å si ja, og når dere gjør 
det, vil deres tro bli sterkere og vokse. Tro er som musklene i 
armen min. Hvis jeg bruker den og gir den næring, vokser den seg 
sterk. Den kan klare mye. Men hvis jeg legger armen i fatle og ikke 
gjør noe med den, vil den bli svak og unyttig, og slik vil det også 
være med dere. Hvis dere benytter enhver anledning, hvis dere tar 
imot ethvert kall, vil Herren gjøre det mulig for dere å utføre det. 
Kirken vil ikke be dere om å gjøre noe som dere ikke kan klare 
med Herrens hjelp.14

Dette er min bønn for oss alle – “Herre, øk vår tro” [se Lukas 
17:5]. Øk vår tro til å bygge bro over kløfter av usikkerhet og tvil …

Herre, øk vår tro til å heve oss over de kraftløse kritikere av dette, 
ditt store og hellige verk. Styrk vår vilje. Hjelp oss å bygge og utvide 
ditt rike ifølge din store befaling, så dette evangelium kan bli forkynt 
over hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag …

Gi oss tro til å se forbi øyeblikkets problemer til fremtidens mirak-
ler. Gi oss tro til å betale tiende og offergaver og sette vår lit til at 
du, Den allmektige, vil åpne himmelens luker slik du har lovet. Gi 
oss tro til å gjøre det som er rett, og så la følgene komme.

Gi oss tro når motgangens stormer slår oss ned og tvinger oss i 
bakken. Måtte vi i tider med sykdom utvikle større tillit til preste-
dømmets kraft. Måtte vi følge Jakobs råd:

“Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, 
og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn.

Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham 
opp” ( Jakobs brev 5:14–15; uthevelse tilføyd) …

Herre, når vi vandrer i dødsskyggens dal, gi oss tro til å smile 
gjennom våre tårer, vel vitende om at alt sammen er en del av en 
kjærlig Fars evige plan, at når vi krysser grensen fra dette livet, trer 
vi inn i et annet som er mer strålende, og at på grunn av Guds Sønns 
forsoning skal alle oppstå fra graven, og de trofaste skal gå videre 
til opphøyelse.
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Gi oss tro til å utføre arbeidet for de dødes forløsning så dine 
evige hensikter kan bli oppfylt på vegne av dine sønner og døtre i 
alle generasjoner.

Fader, gi oss tro til å følge rettledning i de små tingene som kan 
bety så mye …

Herre, øk vår tro på hverandre og på oss selv, og på vår evne til 
å gjøre gode og store ting …

Fader, øk vår tro. Av alle våre behov, tror jeg det største er økt tro. 
Og så, kjære Fader, øk vår tro på deg og din elskede Sønn, på ditt 
store og evige verk, på oss selv som dine barn, og på vår evne til 
å gå og gjøre din vilje og følge dine forskrifter, det ber jeg ydmykt 
om i Jesu Kristi navn. Amen.15

Forslag til studium og undervisning

Spørsmål
• President Hinckley sa at tro på Gud er “den store drivkraft som 

kan forandre vårt liv” (del 1). Hvilke erfaringer har hjulpet deg å 
lære om troens kraft? Hvordan har du sett at når vi “går mot det 
ukjente[, vil] tro lyse opp veien”?

• Hva kan vi lære av del 2 om kilden til Kirkens styrke? Hvilken 
sammenheng er det mellom tro og offer? Tenk over hvordan du 
kan følge president Hinckleys oppfordring om å “fremme dette 
verk over hele verden”.

• Hvorfor tror du tro kan hjelpe oss når vi opplever prøvelser? (Se 
del 3.) Når har tro hjulpet deg å heve deg over frykt? Når har tro 
hjulpet deg å heve deg over andre hindringer?

• Gjennomgå president Hinckleys bønn i del 4. Hvilke ord i denne 
bønnen har spesiell betydning for deg? Hvordan kan tro hjelpe 
oss å overvinne usikkerhet og tvil? Hvordan kan tro hjelpe oss å 
se forbi problemer for å se mirakler?

Aktuelle skriftsteder
Johannes 14:12–14; Romerne 5:1–5; 2 Nephi 26:12–13; Moroni 

7:33–38; L&p 27:16–18
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Hjelp til undervisningen
“Når vi studerer Skriftene regelmessig og flittig og oppriktig søker 

Åndens veiledning, vil vi være mottakelig for opplysning om hvordan 
vi kan forberede leksjoner. Vi vil også være forberedt til å motta og 
følge tilskyndelser fra Ånden mens vi underviser” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 14).

Noter
 1. I Conference Report, okt. 1969, 114.
 2. “Dersom dere er villige og hører,” Lys 

over Norge, juni 1995, 6.
 3. Standing for Something: Ten Neglected 

Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), 109–10.

 4. “Vi vandrer ved tro,” Liahona, juli 
2002, 80

 5. “Kirkens tilstand,” Lys over Norge, juli 
1991, 55.

 6. “Troens mirakel,” Liahona, juli 2001, 84.
 7. “Hold ut – bevar troen,” Lys over Norge, 

jan. 1996, 72.
 8. “Gud gav oss ikke motløshets ånd,” Lys 

over Norge, feb. 1985, 4.

 9. “Be Not Afraid, Only Believe,” Ensign, 
feb. 1996, 5.

 10. “Be Not Faithless,” Ensign, april 1989, 4.
 11. “Latter- Day Counsel: Excerpts from 

Addresses of President Gordon B. 
Hinckley,” Ensign, okt. 2000, 73.

 12. Standing for Something, 109–10.
 13. “He Is Risen, As He Said,” Ensign, 

april 1983, 7.
 14. “Inspirational Thoughts,” Ensign, juni 
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 15. “Herre, øk vår tro,” Lys over Norge, jan. 

1988, 51.
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Emneoversikt

A

Apostler, 42, 255, 256-57
Arbeid

behovet for, 184-85
er det geniale ved Kirken, 185-86
lærdommer gjennom, 183

Avgjørelser, 177-80

B

Barn
deres liv, vil gjenspeile undervis-

ningen i familien, 166-67
deres uskyld, 49
er gaver fra Herren, 161
opprørske, trenger kjærlighet og 

bønner, 165
skulle forberedes tidlig til misjo-

nærarbeid, 279
skulle oppdras i lys og sannhet, 95
skulle undervises når de er svært 

unge, 165-66
Biskop, 259-60
Bønn

familiebønn, fører til mirakler, 106
familiebønn, hjelper barn å vokse 

i troen, 162-63
familiebønn, i Gordon B. 

Hinckleys hjem, 106
gir velsignelser og lykke, 106-8
styrken i, 106-14
søke svar på, 109-11

D

Den hellige ånd
hjelper oss å overvinne uoverens-

stemmelser med andre, 281-82
hvisker åpenbaring til oss, 116-23

kan være vår konstante ledsager, 
119

opplyser, bygger opp og opp-
muntrer oss, 117-19

veileder oss i vår tjeneste hjemme 
og i kirken, 115-16

vitner om sannheten, 115, 218-20
Det første syn, 42, 44-47, 55
Det vedvarende utdannelsesfond, 

29, 184, 186
Dyd

bygge vårt liv på, 241-48
i våre tanker, 242-43
medfører velsignelser, 242-43
verdien av, 96, 242

E

Ekteskap
er et partnerskap mellom likever-

dige partnere, 151
Gordon B. Hinckleys med Marjo-

rie Pay, 12-14, 91-92, 149-51
lykke i, kommer av å vise kjærlig 

omtanke, 154-56
som et evig partnerskap, 147-56
tilrettelagt av vår himmelske 

Fader, 149-50
å være sann og trofast i, 156

Enslige voksne, 153-54
Erklæringen om familien, 30, 160
Et tre kommer i ubalanse, 164-66
Evangeliet

er et budskap om seier, 73-74
gir grunn til glede, 69-71, 95
gjengitt gjennom Joseph Smith, 

42-43, 45-52
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F

Familie
erklæringen om, 30, 160
er samfunnets grunnleggende 

enhet, 49, 107
innstiftet av vår himmelske 

Fader, 160
kan bli beseglet for evigheten, 49
Kirkens standpunkt til, 60
relasjoner er de helligste, 160
styrkes ved kjærlighet og respekt, 

166-68
Familiebønn

fører til mirakler, 106-9
hjelper barn å vokse i tro, 162-63
i Gordon B. Hinckleys hjem, 106

Familiens hjemmeaften, 163-64
Fedre

deres ansvarsoppgaver, 160-61
prestedømsbærere skal være 

gode, 211-13
Se også Familie; Foreldre

Fellesskap
med andre som ikke deler vår 

tro, 263-71
med nye og mindre aktive med-

lemmer, 285-96
Fellesskap

med ikke-medlemmer, 263-64
mellom Det første presidentskap 

og De tolv, 257
mellom Kirkens medlemmer, 62

Foreldre
enslige, 161-62
har ansvar for å undervise og ta 

seg av sine barn, 164-66
skulle be for sine barn, 105, 

162, 165
skulle ikke gi opp opprørske 

barn, 166
skulle skape et læringsmiljø i 

hjemmet, 232-33

skulle tidlig forberede barna til 
misjonærarbeid, 279-80

skulle tøyle sinne, 167-68
Forsoningen. Se Jesus Kristus, hans 

forsoning
Frafall, 42-43, 48
Fred

bønn om, 106
gjennom et dydig liv, 242-43
gjennom selvhjulpenhet, 183-92
kan finnes i templet, 306-8

Frelsesplanen, 49, 306
Frykt, 72-73, 144, 327

G

Gjeld, 189-90
Gjenopprettelsen

av evangeliet, 41-51
av prestedømmets nøkler og 

myndighet, 42, 45-47, 206-7
gjennom Joseph Smith, 41-42, 

44-51
innledes med renessansen og 

reformasjonen, 43-44
innledet med det første syn, 42, 

42-43, 55
Guddommen, 46-48
Gud Faderen. Se Vår himmelske 

Fader

H

Hinckley, Ada Bitner (mor), 2-7, 9, 
69, 95, 141

Hinckley, Bryant Stringham (far),  2-8, 
65, 78, 91, 135, 183, 193, 227-29

Hinckley, Gordon B.
arbeider for Denver og Rio 

Grande jernbaneselskap, 15
bekjentgjør at det skal kalles 

områdepresidentskaper, 22
blir Kirkens president, 23-24, 

251-52
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blir uteksaminert fra University of 
Utah, 6, 53

diagnostisert med kreft, 36
fremmer åndelig og verdslig lær-

dom, 29-30, 227-38
får sin tro prøvet som ung mann, 

4-5
går på stevnemøter med Marjorie 

Pay, 6, 12-13, 147
hans barndom, 3-4
hans begravelse, 36-37
hans død, 36-37
hans ekteskap, med Marjorie Pay, 

13-14, 92-93, 147-49
hans familiearv, 2-3, 77-78
hans foreldre, 2-9, 65, 91, 135, 231
hans fødsel, 2
hans reiser, 9-10, 27-29, 41, 91, 

149, 277
hans tjeneste, i Det første presi-

dentskap, 20-23, 254-55
hans tjeneste, i De tolvs quorum, 

18-20, 252
hans utdannelse, 4-6
hans vitnesbyrd, 4, 6, 34-35, 137-

38, 311-13, 320-21
heltidsmisjon, 6-9, 65, 193, 279-

81, 323-25
innfører Det vedvarende utdan-

nelsesfond, 29-30, 184, 187
innvier Konferansesenteret, 34
innvier tempel nummer 100 i 

drift, 33, 300
intervjuet på 60 Minutes, 26, 

264-65
legger vekt på å holde på kon-

vertitter, 30-32, 285-96
mottar presidentens frihetsme-

dalje, 27
mottar åpenbaring om å bygge 

små templer, 32-33, 300-1
presenterer “Familien – En erklæ-

ring til verden”, 30, 160
som ektemann, 13, 151-53

som far, 13-14, 106, 163
sørger over sin hustru Marjories 

død, 36, 149
utnevnt til utøvende sekretær 

for Kirkens komité for radio, 
samfunnskontakt og misjonslit-
teratur, 10-12, 15, 56, 217

utnevnt til utøvende sekretær for 
Kirkens misjonærkomité, 16

utvikler filmen med tempelbega-
velsen for Bern Sveits tempel, 
16-17

vert for Vinter-OL i Salt Lake City 
i 2002, 26-27

Hinckley, Marjorie Pay (hustru)
hennes død, 36, 150
hennes ekteskap, med Gordon B. 

Hinckley, 13-14, 91-92, 148-50
kurtisert av Gordon B. Hinckley, 

6, 12-13, 148
Hjelpeforeningen, 97-99
Hjem

Gordon B. Hinckleys, 159
skape et læringsmiljø i, 232-33
som grunnlaget for et rettskaffent 

liv, 159-69
Se også Familie

Holde på konvertitter, 31-32, 285-96

J

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige

dens læresetninger, som skiller 
den ut fra andre kirkesamfunn, 
46-51

dens tidlige ledere, forutså dens 
fremtid, 56-58, 81

fyller jorden, 44, 55-56, 275
gir anledninger til tjeneste, 200-2
gjengitt gjennom Joseph Smith, 

42-43, 44-51
hvert medlem av, har en viktig 

plass, 59-62
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organisering av, 48-49, 249-60
som et banner for nasjonene, 53-63

Jesus Kristus
“Den levende Kristus: Apostlenes 

vitnesbyrd”, 34, 311
er den sentrale figuren i mennes-

kehetens historie, 42
få et vitnesbyrd om, 128-33, 142-43
hans forsoning, 126, 311-21
hans førjordiske virke, 313
hans jordiske virke, 124-25, 313
hans korsfestelse, 126, 314-15
hans oppstandelse, 126-28, 315-17
lover å være med oss, 62, 282
noen fornekter hans guddomme-

lighet, 129-30
og vår himmelske Fader er 

adskilte personer, 44-45
vi ser hen til, 123-33
viste seg for Joseph Smith, 42, 

44-48
Joseph Smith. Se Smith, Joseph

K

Kirkens president
kalt av Herren, 251-52
når han ute av stand til å fungere 

fullt ut, 254-57
seniorapostelen blir den neste, 

252-53
Kjærlighet

er selve kjernen i evangeliet, 196
familien blir styrket ved, 166-68
i ekteskapet, 147-54
kan forandre hjerter, 196
til dem som ikke deler vår tro, 

266-68
å strekke seg ut med, til mindre 

aktive medlemmer, 285
Konvertitter til Kirken

er verdifulle, 289-92
trenger ansvar, 288-90, 291-92

trenger næring med Guds ord, 
286, 291, 293-94

trenger vennskap, 291-92
Kriseberedskap, 190-91
Kristus. Se Jesus Kristus
Kvinner

deres ansvar, i Kirken, 97
deres hellige plass, i Guds plan, 

92-93
muligheter for, 232-33
samarbeider med prestedømsbæ-

rere, 97, 212-213
Som døtre av Gud, 91-100
styrken til trofaste, 99-100

L

Lydighet
betyr å etterleve evangeliet, 171-81
er veien til lykke, 69
kreves av oss på alle områder, 174
styrker Kirken, 179-80
velsignelser kommer gjennom, 

61-62, 174-75
Lykke

Herrens plan er en plan for, 69
i ekteskapet kommer av å vise 

kjærlig omtanke, 153-55
kommer av kunnskap om evan-

geliet, 69-71, 95
utvikle, 65-74
ved bønn, 103-5
ved misjonærarbeid, 279-81
ved tjeneste, 200-2

M

Mindre aktive medlemmer
invitert til å vende tilbake til akti-

vitet i Kirken, 285-87
å strekke seg ut med kjærlighet 

til, 289
Misjonærarbeid

er et prestedømsansvar, 289
forberede barn til, 279-80
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gjør oss lykkelige, 279-81
Gordon B. Hinckleys, 6-9, 65, 

193, 271-73, 323-25
Herren vil velsigne våre anstren-

gelser i, 282-83
hjelpe heltidsmisjonærene med, 

277-79
hjulpet av familiebønn, 106-8
i de siste dager, 273-83
strekke seg ut til verden gjennom, 

275-76
Mormons bok

Gordon B. Hinckleys utfordring 
om å lese, 217

historien om, 175, 223-24
hjelper oss å finne løsninger på 

dagens problemer, 220-21
kan forandre vårt liv og vårt per-

spektiv, 221-25
motta et vitnesbyrd om, 219-20
oversatt av Joseph Smith, 217, 218
som et vitne sammen med Bibe-

len, 47-48
styrken i, 217-25
vitner om Jesus Kristus, 47-48, 220
vitnesbyrd om, fører til overbe-

visning om andre sannheter, 
219-20

Motgang
forberedelse til, 188-89
holde ut til tross for, 67
i Mormons bok, 221
som pionerene opplevde, 3, 77, 

79, 81-84
tro kan hjelpe oss å holde ut, 

329-31
Mødre

deres ansvarsoppgaver, 160
deres hellige kall, 95-96
Se også Familie; Foreldre

O

Omvendelse
er et av evangeliets første prinsip-

per, 69
er gjort mulig ved Frelserens 

forsoning, 318-19
fra umoralsk adferd, 247-48

Oppstandelse
gjort mulig av Frelseren, 319-23
Jesu Kristi, 126-28, 316-17

Optimisme, 65-74
Ordinanser

for de døde, 49, 304-5
i templet er Kirkens største vel-

signelser, 302-4
Overgrep, 211

P

Pakter, 119, 172-73, 306
Pionerer

alle Kirkens medlemmer er, 85-88
deres arv, 77-88
gjorde sin tro til virkelighet, 79-80
i den tidlige Kirken, 3, 56-59, 77-85
i vår tid, 78, 85-87
i Willies og Martins håndkjerre-

kompani, 82-84
Pornografi, 119, 210, 245-49
Pratt, Parley P., 221-23
Prestedømme

Det melkisedekske, 208-9
dets kraft og velsignelser, 205-14
dets myndighet og nøkler, gjen-

gitt, 42, 45-47, 137, 206-7
dets quorumer, kan være en kilde 

til styrke, 211
enhver verdig mann er berettiget 

til å bære, 208
Gud utfører sitt arbeid gjennom, 

206
kan velsigne alle Guds barn, 

207-8
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og Kirkens organisasjon, 48-49, 
249-60

verdighet til å bære, 209-11
Profeter

er som regel eldre menn, 251-52
kalt av Herren, 252-53
råder oss til å være timelig og 

åndelig forberedt, 187-88
Prøvelser. Se Motgang

R

Respekt
styrker familieforhold, 166-68
for dem som ikke deler vår tro, 

266-67, 269-70

S

Sabbatsdagen, 60, 120
Selvhjulpenhet

gir oss fred, 183-92
hjelpe andre å oppnå, 186-87
ved hjelp av Det vedvarende 

utdannelsesfond, 29-30, 184, 187
Seniormisjonærer, 280-81
Smith, Emma, 93-95, 175
Smith, Joseph

hans første syn, 42, 44-47
hans vitnesbyrd, 128
Kirken ble gjenopprettet gjen-

nom, 42-43, 44-51, 137
oversatte Mormons bok, 220, 222

Stavspresident, 257-58
stå rakere, 73-74, 171-73, 202, 245

T

Takknemlighet, 68-69
Templer

er steder for fred og åpenbaring, 
306-8

er uttrykk for vårt vitnesbyrd, 
301-2

familier kan bli beseglet i, 150-51, 
303-4

ordinanser for de døde utføres i, 
304-5

velsignelser ved, 299-308
åpenbaring om å bygge små, 

32-33, 299-300
Tjeneste

Den hellige ånd veileder oss i, 
115-16

er den beste medisin mot sørg-
modighet, 196-98

i Hjelpeforeningen, 97-98
i templer, 304-5
Kirken gir anledninger til, 200-2
å finne vårt sanne jeg i, 199-200
å glemme oss selv i, 193-201

Toleranse, 265-67, 269-71, 276
Tro

er grunnlaget for et vitnesbyrd, 
226-28

er kilden til målrettet livsførsel, 
225-26

gå fremover med, 323-31
hjelper oss å heve oss over frykt 

og motgang, 228-30
pionerenes, 81-82
rettferdige kvinners gir kraft, 99
vokser når den utøves, 330-31

U

Utdannelse
gir muligheter, 232, 235-36
gjennom hele livet, 227-238
Gordon B. Hinckleys, 4-6
ved hjelp av Det vedvarende 

utdannelsesfond, 29-30, 184, 187
åndelig, er like viktig som 

 timelig, 238-40
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V

Velferd, 187-88, 190
Vitnesbyrd

dets gave, 135-44
er Kirkens store styrke, 137, 179, 

326-28
Gordon B. Hinckleys, 4, 6, 34, 

136-37, 311-13, 320-21
om Mormons bok, 221-22
styrker oss når vi vandrer i tro, 

135-40
vi må dele og leve opp til, 144-46
vårt liv skulle være et symbol på 

vårt, 124
Vår himmelske Fader

elsker oss, 313-14
er den virkelige kilden til styrke, 93
er vår ånds far, 49, 73, 104-5
få et vitnesbyrd om, 142-44
har et fysisk legeme, 42-43
innstiftet familien, 162
og Jesus Kristus er adskilte 

 personer, 46-47

oppfordrer oss til å be til ham, 
104-5

står ved roret for denne kirken, 
61, 175

velsigner dem som holder hans 
bud, 61

viste seg for Joseph Smith, 42, 
44-47

Ø

Økonomi, 189-93

Å

Ånd. Se Den hellige ånd
Åpenbaring

i vår tid, 50-51
kommer ved en mild, lav røst, 

116-17
om å bygge Hong Kong Kina 

tempel, 113-15
om å bygge små templer, 32-33, 

299-300
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