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rådgiver i Primærs øverste 
presidentskap kalt
Tre nye templer bekjentgjort



Veien til Emmaus, av Greg Olsen

“Og se, to av [disiplene] var samme dag på vei til en by som heter Emmaus… 

Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær  

til dem og slo følge med dem. …

Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og gav dem.

Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.

Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien  

og åpnet Skriftene for oss!” (Lukas 24:13, 15, 30–32).
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Lørdag kveld, 28. mars 2015,  
kvinnenes fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Leder: Linda K. Burton.
Åpningsbønn: Beverly Tingey.
Avslutningsbønn: Reyna I. Aburto.
Sang og musikk ved et blandet kor fra Pri-
mær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen fra 
staver i Salt Lake, Murray, Kamas og Park City, 
Utah; Erin Pike Tall, dirigent; Linda Margetts, 
organist: “Så sikker en grunnvoll,” Salmer, 
nr. 42; musikkinnslag, “Familien er fra Gud,” 
Neeley, arr. Zabriskie, ikke utgitt; “From 
Homes of Saints Glad Songs Arise,” Hymns, 
nr. 297, arr. Wilberg, ikke utgitt; Potpurri: “Det 
er skjønnhet her på jord,” Salmer, nr. 153; “La 
vår tale av kjærlighet farges,” Salmer, nr. 138; 
“Hans kjærlighet,” Salmer, nr. 87, arr. Tall/
Margetts, ikke utgitt.

Lørdag formiddag, 4. april 2015
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste Timothy J. Dyches.
Avslutningsbønn: Eldste Larry J. Echo Hawk.
Sang og musikk ved Tabernakelkoret; Mack 
Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Andrew 
Unsworth og Clay Christiansen, organister: 
“Led oss, o du store Jehova,” Salmer, nr. 48; 
“Lover den Herre Gud,” Salmer, nr. 29; “Har 
på jorden jeg gjort noe godt i dag?” Salmer, 
nr. 173, arr. Zabriskie © HolySheetMusic.com; 
“Høyt oppå fjellets topp,” Salmer, nr. 4; “Kom 
kun til Herren,” Salmer, nr. 95, arr. Murphy, 
ikke utgitt; “Kristus er meg kjær,” Salmer, 
nr. 65, arr. Wilberg, utg. av Jackman.

Lørdag ettermiddag, 4. april 2015
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Jean A. Stevens.
Avslutningsbønn: Eldste Randy D. Funk.
Sang og musikk ved et blandet kor fra unge 
enslige voksnes staver i Davis og Weber 
fylke i Utah; Sonja Sperling, dirigent; Bonnie 
Goodliffe og Linda Margetts, organister: 
“Lover den Herre,” Salmer, nr. 34, arr. 
Wilberg, utg. av Oxford; “Jeg står helt forun-
dret,” Salmer, nr. 111, arr. Murphy, ikke utgitt; 
“Ha takk for profeten du sendte,” Salmer, 
nr. 19; “La oss stevne frem,” Salmer, nr. 170, 
arr. Elliott, pub. av Jackman.

Lørdag kveld, 4. april 2015, 
generalkonferansens prestedømsmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: David L. Beck.
Avslutningsbønn: Eldste Robert C. Gay.
Sang og musikk ved et prestedømskor 
fra Brigham Young University; Ronald 
Staheli, dirigent; Richard Elliott og Andrew 
Unsworth, organister: “Vær du signet for 
Sions styrke,” Salmer, nr. 21, arr. Tom Durham, 
utg. av Jackman; “On This Day of Joy and 
Gladness,” Hymns, nr. 64, arr. Staheli, ikke 
utgitt; “Lytt, lytt, nasjoner!” Salmer, nr. 168; 
“Mester, se uværet truer,” Salmer, nr. 81, 
arr. Staheli, ikke utgitt.

Søndag formiddag, 5. april 2015
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Linda S. Reeves.
Avslutningsbønn: Eldste Kevin S. Hamilton.
Sang og musikk ved Tabernakelkoret; Mack 
Wilberg, dirigent; Clay Christiansen og 
Richard Elliott, organister: “Se, Herren konge 
er,” Salmer, nr. 43; “Jesus Kristus er oppstan-
den,” Salmer, nr. 115, arr. Wilberg, ikke utgitt; 
“Consider the Lilies,” Hoffman, arr. Lyon, utg. 
av Jackman; “Han lever, min Forløser stor,” 
Salmer, nr. 66; “Jesus har oppstått,” Barnas 
sangbok, 44, arr. Murphy, ikke utgitt; “Jesus 
Krist oppstanden er,” Salmer, nr. 117, arr. 
Wilberg, ikke utgitt.

Søndag ettermiddag, 5. april 2015
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste S. Gifford Nielsen.
Avslutningsbønn: Eldste Koichi Aoyagi.
Sang og musikk ved Tabernakelkoret; Mack 
Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Bonnie 
Goodliffe og Linda Margetts, organister: “Han 
lever, min Forløser kjær,” Salmer, nr. 67, arr. 
Wilberg, ikke utgitt; “Han sendte Sønnen,” 
Barnas sangbok, 20, arr. Hofheins, ikke utgitt; 
“Du kongers konge, kom!” Salmer, nr. 22; “Å, 
la meg høre om Jesus,” Barnas sangbok, 36, 
arr. Murphy, ikke utgitt; “O, må jeg følge deg,” 
Salmer, nr. 201, arr. Murphy, ikke utgitt.

Taler fra konferansen
For å få tilgang til konferansetaler på 
Internett på mange språk, kan du gå inn 

på conference. lds. org og velge et språk. 
Talene er også tilgjengelige på mobil- 
appen Gospel Library. Video og lyd på 
engelsk fra konferansen er også tilgjengelig 
ved distribusjonssentrene innen seks uker 
etter konferansen. Informasjon om tilgjen-
gelige formater av generalkonferansen for 
funksjonshemmede medlemmer, er tilgjen-
gelig på disability. lds. org.

Budskap for hjemmelærere og 
besøkende lærerinner
Som budskap for hjemmelærere og besø-
kende lærerinner velger du den talen som 
best dekker behovene til dem du besøker.

Omslaget
Forsiden: Foto: Cody Bell.
Siste omslagsside: Foto: Leslie Nilsson.

Foto fra konferansen
Fotografier i Salt Lake City ble tatt av Welden C. Andersen, 
Cody Bell, Janae Bingham, Ale Borges, Randy Collier, 
Weston Colton, Mark Davis, Craig Dimond, Nathaniel Ray 
Edwards, Brandon Flint, Ashlee Larsen, August Miller, Les-
lie Nilsson, Brad Slade og Christina Smith; foto av solsikker 
gjengitt med tillatelse fra Quentin L. Cooks familie; i fly, 
av Craig Marshall Jacobsen; i Woodbury, Minnesota, USA, 
av Sandra Wahlquist; i McMinnville, Oregon, USA, av Jade 
West; i Abidjan, Elfenbenskysten av Lucien Agathe Affoue 
og Philippe og Annelies Assard; i Perpignan, Frankrike av 
Renee Castagno; i Helsinki i Finland av Kukka Fristrom; 
i Johannesburg, Syd- Afrika, gjengitt med tillatelse fra 
Christoffel Goldens familie; i Vatikanstaten av Humanum; i 
Bangkok i Thailand av Sathit Kaivaivatana; i Mumbai, India 
av Wendy Keeler; i Montreal, Quebec, Canada av Laurent 
Lucuix; i Ciudad del Carmen, Campeche, Mexico av 
Hector Manuel Hernandez Martinez; i San Martín de  
Los Andes, Neuquén Argentina av Colton Mondragón; 
Hong Kong, foto fra National Geographics konkurranse, 
av Brian Yan; i Natal, Rio Grande do Norte i Brasil, av 
Clebher Tex og i London, England av Kami Weddick.  
Side 77: Illustrasjon: Brian Call.

Den 185. årlige generalkonferanse



3MAI 2015

Oversikt over talere
Andersen, Neil L., 119
Andersen, Wilford W., 54
Ballard, M. Russell, 67
Bednar, David A., 46
Burton, Linda K., 29
Caussé, Gérald, 98
Christofferson, D. Todd, 50
Clayton, L. Whitney, 36
Cook, Quentin L., 62
Esplin, Cheryl A., 8
Eyring, Henry B., 17, 22, 84
Gibson, Larry M., 77
Hales, Brook P., 45
Hales, Robert D., 111
Holland, Jeffrey R., 104
Jergensen, Kevin R., 45
Monson, Thomas S., 88, 91
Nelson, Russell M., 129
Nielson, Brent H., 101
Oaks, Dallin H., 32
Oscarson, Bonnie L., 14
Packer, Boyd K., 26
Pearson, Kevin W., 114
Perry, L. Tom, 39
Pino, Rafael E., 117
Renlund, Dale G., 56
Ringwood, Michael T., 59
Sitati, Joseph W., 126
Soares, Ulisses, 70
Stephens, Carole M., 11
Teixeira, José A., 96
Uchtdorf, Dieter F., 43, 80, 107
Wixom, Rosemary M., 93
Zeballos, Jorge F., 123

Emneoversikt
Adam og Eva, 26, 46, 50, 

104, 117
Aktivisering, 93, 101
Bønn, 22, 84, 91, 114
Den hellige ånd, 8, 17, 54, 84, 

98, 111
Det annet komme, 119
Disippelens vei, 32, 59, 67, 

80, 114, 123
Ekteskap, 14, 26, 29, 39, 50, 

67, 126
Evig liv, 114, 117
Familie, 8, 11, 14, 26, 39, 50, 

62, 101, 126, 129
Farsrollen, 14, 29, 77
Faste, 22, 67, 84, 129
Fellesskap, 11, 62
Fellesskapsfremmende 

arbeid, 93
Foreldreansvar, 14, 39, 50, 

54, 126, 129
Forsoning, 17, 46, 50, 56, 62, 

70, 96, 104, 107, 123
Fred, 17, 46, 91
Frelsesplanen, 14, 26, 50, 

111, 117, 126
Fristelse, 70
Frykt, 46
Glede, 26, 93, 96
Guddommelig natur, 11, 126
Gud Faderen, 11, 77
Handlefrihet, 36, 70, 111, 123
Hjem, 8, 14, 54, 62
Hjemmelærervirksomhet, 84
Håp, 36, 101, 117
Institutt, 67
Jesus Kristus, 17, 36, 46,  

50, 62, 67, 77, 80, 91, 93, 
96, 101, 104, 107, 111, 
114, 119

Joseph Smith, 8, 111
Kall i Kirken, 59, 88
Kirkens vekst, 45, 119
Kjærlighet, 11, 26, 29, 50, 

62, 80, 96, 101, 104

Lys, 8, 36
Medfølelse, 11, 17
Mirakler, 98, 119
Misjonærarbeid, 91, 111, 126
Moral, 26
Mormons bok, 8, 114
Morsrollen, 14
Motgang, 11, 17, 36, 62, 91, 

96, 117, 119
Nåde, 36, 46, 50, 59, 80, 

104, 107
Omvendelse, 26, 32, 56,  

93, 107
Oppstandelsen, 104, 107
Pakter, 11, 17, 29, 46, 59, 

114, 129
Perspektiv, 117, 119
Plikt, 88, 123
Pornografi, 67, 70
Prestedømme, 77, 84, 88
Prioriteringer, 32
Påske, 91, 104, 107
Religionsfrihet, 111
Sabbatsdagen, 36, 62, 67, 129
Sannhet, 8
Seminar, 67
Skriftstudium, 98, 129
Slektshistorie, 129
Stevnemøter, 67
Teknologi, 67, 96
Templer, 26, 91
Tjeneste, 22, 59, 80, 84, 129
Toleranse, 111
Tro, 36, 46, 62, 84, 93, 98, 

101, 114
Tvil, 36, 93, 101
Tålmodighet, 54, 101, 129
Unge voksne, 67
Utholdenhet, 114
Velsignelser, 22, 36, 88, 91
Vennlighet, 29
Vitnesbyrd, 36, 67, 70, 80, 

93, 101
Ydmykhet, 59, 84
Åpenbaring, 84

MAI 2015 ÅRG. 79 NR. 5  
LIAHONA 12565 170
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges internasjonale tidsskrift
Det første presidentskap: Thomas S. Monson,  
Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf
De tolv apostlers quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales,  
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, 
Neil L. Andersen
Redaktør: Craig A. Cardon
Rådgivere: Mervyn B. Arnold, Christoffel Golden, Larry R. Lawrence, 
James B. Martino, Joseph W. Sitati
Administrerende direktør: David T. Warner
Director of Family and Member Support: Vincent A. Vaughn
Director of Church Magazines: Allan R. Loyborg
Økonomiansvarlig: Garff Cannon
Redaksjonssjef: R. Val Johnson
Assisterende redaksjonssjef: Ryan Carr
Produksjonsassistent: Lisa Carolina López
Tekst og redigering: Brittany Beattie, David Dickson, David A. Edwards, 
Matthew D. Flitton, Lori Fuller, Garrett H. Garff, LaRene Porter Gaunt, Mindy 
Anne Leavitt, Michael R. Morris, Sally Johnson Odekirk, Joshua J. Perkey, Jan 
Pinborough, Richard M. Romney, Paul VanDenBerghe, Marissa Widdison
Kunstnerisk ansvarlig: J. Scott Knudsen
Bilderedaktør: Tadd R. Peterson
Design Team: Jeanette Andrews, Fay P. Andrus, Mandie M. Bentley, 
C. Kimball Bott, Tom Child, Nate Gines, Colleen Hinckley, Eric P. Johnsen, 
Susan Lofgren, Scott M. Mooy, Mark W. Robison, Brad Teare, K. Nicole 
Walkenhorst
Koordinator for opphavsrett: Collette Nebeker Aune
Produksjonssjef: Jane Ann Peters
Produksjonsteam: Connie Bowthorpe Bridge, Julie Burdett, Katie Duncan, 
Bryan W. Gygi, Denise Kirby, Ginny J. Nilson, Gayle Tate Rafferty
Forhåndstrykk: Jeff L. Martin
Trykkerisjef: Craig K. Sedgwick
Oversettelse: Statsautorisert translatør Petter Svanevik
Distribusjonssjef: Stephen R. Christiansen
Distribusjon: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Department of MSR 
Sveagatan 8A, 441 32 Alingsås, Sverige
Abonnementsinformasjon: For abonnement eller adresseforandring 
vennligst kontakt kundeservice
Telefon: +46 (0) 8500 655 20
E-post: rcstockholm@ldschurch.org
Internett: store.lds.org
Abonnementspris pr. år: NOK 64 (inkl. mva. og porto)
Send manuskripter og spørsmål til Liahona, Rm. 2420,  
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0024, USA; e-post til: 
liahona@ldschurch.org; eller på internett: liahona.lds.org.
Liahonas lokalredaksjon: 
Redaksjonens adresse: 
Ole Podhorny 
Vestbrynet 13 
1519 MOSS 
Tlf.: 69 27 17 04
Nyhetsredaktør: Ole Podhorny
Liahona (et navn fra Mormons bok som står for «kompass» eller «veiviser») 
utgis på albansk, armensk, bislama, bulgarsk, kambodsjansk, cebuano, 
kinesisk, kinesisk (forenklet), kroatisk, tsjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, 
estisk, fijiansk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, islandsk, indonesisk, 
italiensk, japansk, kiribati, koreansk, latvisk, litauisk, gassisk, marshallesisk, 
mongolsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, samoansk, slovensk, 
spansk, svensk, swahili, tagalog, tahitisk, thai, tongansk, ukrainsk, urdu og 
vietnamesisk. (Hyppigheten varierer for de forskjellige språkområder.)
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt. Trykt i USA.
Tekst og bildemateriale i Liahona kan kopieres til ikke-kommersielt bruk i 
kirken eller i hjemmet. Bildemateriale kan ikke kopieres hvis det er påført 
anmerkning om at kopiering ikke er tillatt. Spørsmål om opphavsrett rettes til 
Intellectual Property Office, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 84150, 
USA: e-post: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
May 2015 Vol. 79 No. 5. LIAHONA (USPS 311) Norwegian (ISSN 1522-
9238) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription 
price is $10.00 per year; Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals 
Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a recent issue; old and new address 
must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake 
Distribution Center at address below. Subscription help line: 1-800-537-
5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be 
taken by phone or at store.lds.org. (Canada Poste Information: Publication 
Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 707.4.12.5). NONPOSTAL 
AND MILITARY FACILITIES: Send address changes to Distribution Services, 
Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.



4 DEN 185. ÅRLIGE GENERALKONFERANSE | 28. MARS – 5. APRIL, 2015

og 561 distrikter. Tre nye templer 
ble innviet i fjor, og det er nå til 
sammen 144 templer i drift.

• Konferansen ble tolket på 95 språk. 
Etter at en ny praksis ble innledet 
i oktober i fjor, holdt tre av talerne 
denne gang sin tale på et annet 
språk enn engelsk.
Ettersom konferansen foregikk i 

påskehelgen, vitnet flere talere om 
Frelserens oppstandelse. “Han er Guds 
Sønn,” vitnet president Thomas S. 
Monson. “Det er han som kom frem 
fra graven den første påskemorgen 
med det evige livs gave til alle Guds 
barn” (side 93). ◼

“Emner for taler på generalkon-
feransen tildeles – ikke ved 
jordisk myndighet, men ved 

Åndens tilskyndelser,” forklarte eldste 
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quo-
rum (side 32). Under en inspirerende 
generalkonferanse som begynte med 
kvinnenes fellesmøte og ble avsluttet 
1. påskedag, underviste talerne om 
familie, faste, tempelarbeid, disippel-
skap, sabbaten og Frelserens forso-
ning og mange andre prinsipper i 
evangeliet (se side 3).

Her følger noen høydepunkter:
• President Thomas S. Monson 

bekjentgjorde at nye templer skal 

bygges i Abidjan, Elfenbenskysten; 
Port- au- Prince, Haiti og Bangkok, 
Thailand. Om disse sa han: “Hvilke 
strålende velsignelser som venter 
våre trofaste medlemmer i disse 
områdene og overalt hvor templer 
finnes over hele verden” (side 91).

• Kirkens medlemmer oppholdt 
fem nye medlemmer av De syt-
tis første quorum, et nytt øverste 
presidentskap for Unge menn og 
en ny rådgiver i Primærs øverste 
presidentskap.

• Den årlige statistiske rapporten 
kunne melde om 15,3 millioner 
medlemmer av Kirken i 3114 staver 

Høydepunkter fra den 185. årlige 
generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige
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i vår familie med en hellig plikt til  
å styrke hverandre åndelig.

Sterke evige familier og hjem som 
er fylt med Ånden, kommer ikke av 
seg selv. De krever stor anstrengelse, 
de krever tid, og de krever at hvert 
familiemedlem gjør sin del. Alle hjem 
er forskjellige, men ethvert hjem hvor 
selv én person søker etter sannheten, 
kan være utslagsgivende.

Vi blir stadig rådet til å øke vår 
åndelige kunnskap gjennom bønn og 
ved å studere og grunne på Skriftene 
og levende profeters ord. I sin general-
konferansetale om å få et vitnesbyrd om 

og evangeliets sannheter, har vi styrke 
til å motstå verdens ytre krefter som 
omgir oss og presser mot oss. Men 
hvis vi ikke er åndelig fylt, har vi ikke 
indre styrke til å motstå presset utenfra, 
og kan knekke sammen når kreftene 
presser mot oss.

Satan vet at hvis vi og våre familier 
skal å motstå verdens press, må vi 
være fylt med lys og evangeliets sann-
heter. Derfor gjør han alt i sin makt 
for å svekke, forvrenge og ødelegge 
evangeliets sannheter og holde oss 
borte fra dem.

Mange av oss har blitt døpt og 
har mottatt Den hellige ånds gave, 
hvis oppgave det er å åpenbare og 
undervise sannheten i alle ting.2 Med 
privilegiet av denne gaven følger ansva-
ret for å søke sannhet, etterleve den 
sannhet vi kjenner, og dele og forsvare 
sannheten.

Det stedet hvor vi best søker å bli 
fylt med lys og sannhet, er i vårt eget 
hjem. Ordene i refrenget på sangen vi 
hørte, påminner oss: “Takk for familien! 
Den hjelper oss å bli det Gud vil vi skal 
bli.” 3 Familier er Herrens arbeidsgruppe 
på jorden for å hjelpe oss å lære og  
etterleve evangeliet. Vi kommer inn  

Av Cheryl A. Esplin
Annenrådgiver i Primærs øverste presidentskap

Mitt hjerte ble fylt av Ånden da 
jeg hørte disse familiene under-
vise denne hellige sannheten: 

“Familien er fra Gud.” 1 Inspirerende 
musikk er bare en av de mange måtene 
Ånden kan hviske til oss og fylle oss 
med lys og sannhet.

Tanken på å bli fylt med lys og 
sannhet ble spesielt viktig for meg 
på grunn av noe jeg opplevde for 
mange år siden. Jeg deltok på et møte 
hvor medlemmene av Unge kvinners 
generalutvalg underviste om å skape 
åndelig sterke familier og hjem. For 
å synliggjøre dette, holdt en leder i 
Unge kvinner opp to brusbokser. I 
den ene hånden holdt hun en boks 
som var tom, og i den andre hånden 
en boks som var uåpnet og full av 
brus. Først klemte hun den tomme 
boksen. Den begynte å bøye seg, 
og knakk så sammen under presset. 
Med den andre hånden klemte hun 
så på den uåpnede boksen. Den var 
urokkelig. Den hverken bøyde seg 
eller knakk sammen som den tomme 
boksen – fordi den var fylt.

Vi sammenlignet denne demonstra-
sjonen med vårt eget liv og våre hjem 
og familier. Når vi er fylt med Ånden 

La oss fylle vårt hjem 
med lys og sannhet
Hvis vi og våre familier skal å motstå verdens press, må vi være fylt  
med lys og evangeliets sannheter.

Kvinnenes fellesmøte | 28. mars 2015
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lys og sannhet, sa president Dieter F. 
Uchtdorf:

“Den evige og allmektige Gud… vil 
tale til dem som kommer til ham med 
oppriktig hjerte og ærlig hensikt.

Han vil tale til dem i drømmer, 
syner, tanker og følelser.”

President Uchtdorf fortsatte: “Gud 
bryr seg om dere. Han vil lytte, og han 
vil besvare deres personlige spørsmål. 
Svar på deres bønner vil komme på hans 
egen måte og i hans egen tid, og derfor 
må dere lære å lytte til hans røst.” 4

En kort historie om slektshistorie 
illustrerer dette rådet.

For noen måneder siden leste jeg 
vitnesbyrdet til min oldefars søster  
Elizabeth Staheli Walker. Som barn  
emigrerte Elizabeth til Amerika fra 
Sveits sammen med familien sin.

Etter at Elizabeth hadde giftet seg 
bodde hun og hennes mann og barn 
i Utah nær grensen til Nevada, der de 
drev en poststasjon. Hjemmet deres 
var et stoppested for reisende. Hele 
dagen og hele natten måtte de være 
rede til å tilberede og servere måltider 
til reisende. Det var tungt og utmat-
tende arbeid, og de fikk lite hvile. Men 
det som bekymret Elizabeth mest, var 

samtalene med menneskene de møtte.
Elizabeth sa at så langt hadde hun 

alltid tatt for gitt at Mormons bok var 
sann, at profeten Joseph Smith hadde 
blitt bemyndiget av Gud til å gjøre det 
han gjorde, og at hans budskap var 
planen for liv og frelse. Men livet hun 
opplevde, var alt annet enn det som 
ville styrke en slik tro.

Noen av de reisende som stoppet 
innom, var beleste, høyt utdannede og 
smarte, og samtalen rundt henne gikk 
alltid ut på at Joseph Smith var en “slu 
bedrager” som hadde skrevet Mormons 
bok selv og så utgitt den for å tjene 



10 KVINNENES FELLESMØTE | 28. MARS 2015

penger. De opptrådte som om det å  
tro noe annet var absurd, og hevdet  
“at mormonismen var nonsens”.

Alt dette snakket fikk Elizabeth til å 
føle seg isolert og alene. Det var ingen 
å snakke med, ikke engang tid til å 
holde bønn – selv om hun ba mens 
hun arbeidet. Hun var for redd til å si 
noe til dem som gjorde narr av religio-
nen hennes. Hun sa at hun ikke visste 
annet enn at de sa sannheten, og hun 
følte at hun ikke kunne ha forsvart sin 
tro om hun hadde prøvd.

Senere flyttet Elizabeth og familien 
hennes. Elizabeth sa at hun fikk mer 
tid til å tenke, og var ikke så distrahert 
hele tiden. Hun gikk ofte ned i kjelleren 
og ba til vår himmelske Fader om det 
som plaget henne – om historiene de 
tilsynelatende smarte mennene hadde 
fortalt om at evangeliet var nonsens, og 
om Joseph Smith og Mormons bok.

En natt hadde Elizabeth en drøm. 
Hun sa: “Det virket som om jeg sto ved 
en smal kjerrevei som gikk rundt foten 
av en lav og bølgende ås. Halvveis 

oppe i åssiden så jeg en mann som så 
ned og snakket, eller syntes å snakke, 
med en ung mann som lå på kne og 
lente seg over et hull i bakken. Armene 
hans var utrakt, og det så ut som om 
han strakte seg etter noe i hullet. Jeg 
kunne se lokket av sten som syntes 
å ha blitt fjernet fra hullet som gutten 
bøyde seg over. På veien var det mange 
mennesker, men ingen av dem syntes 
å være det minste interessert i de to 
mennene i åssiden. Det var noe som 
fulgte med drømmen, som gjorde så 
sterkt inntrykk på meg at jeg våknet 
brått… Jeg kunne ikke fortelle noen 
om drømmen, men jeg var overbevist 
om at det var engelen Moroni som 
[instruerte] den unge Joseph da han 
mottok platene.”

Våren 1893 dro Elizabeth til Salt 
Lake City til innvielsen av templet. Hun 
beskrev sin opplevelse: “Der så jeg det 
det samme bildet som jeg hadde sett i 
drømmen. Jeg tror det var et glassma-
leri. Jeg er overbevist om at om jeg så 
selve høyden Cumorah, ville den ikke 

se mer virkelig ut. Jeg er overbevist 
om at jeg ble vist i en drøm et bilde av 
engelen Moroni som ga Joseph Smith 
gullplatene.”

Mange år etter denne drømmen, og 
noen måneder før hun døde i en alder 
av nesten 88 år, fikk Elizabeth en sterk 
tilskyndelse. Hun sa: “Tanken kom til 
meg like tydelig… som om noen hadde 
sagt det til meg: “Ikke begrav ditt 
vitnesbyrd.” 5

Generasjoner senere henter fortsatt 
Elizabeths etterkommere styrke fra hen-
nes vitnesbyrd. I likhet med Elizabeth, 
lever vi i en verden med mange tvilere 
og kritikere som latterliggjør og bestrider 
sannhetene vi er så glad i. Vi kan høre 
forvirrende historier og motstridende 
budskap. Og i likhet med Elizabeth, vil 
vi også måtte gjøre vårt beste for å holde 
fast i det lys og den sannhet vi nå har, 
spesielt i vanskelige omstendigheter. Sva-
rene på våre bønner kommer kanskje 
ikke dramatisk, men vi må finne stille 
stunder til å søke mer lys og sannhet. 
Og når vi mottar den, er det vårt ansvar 
å følge den, dele den med andre, og 
forsvare den.

Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at jeg 
vet at når vi fyller vårt hjerte og vårt hjem 
med Frelserens lys og sannhet, vil vi ha 
den indre styrke til å tåle enhver omsten-
dighet. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
Note: Den 4. april 2015 ble søster Esplin avløst 
som annenrådgiver i Primærforeningens øverste 
presidentskap og oppholdt som førsterådgiver.

NOTER
 1. “Familien er fra Gud,” i Utkast til  

samlingsstunder 2014: Familier  
er evige (2013), 28-29.

 2. Se Moroni 10:5.
 3. “Familien er fra Gud”.
 4. Dieter F. Uchtdorf, “Motta et vitnesbyrd  

om lys og sannhet,” Liahona, nov. 2014, 21.
 5. Se Elizabeth Staheli Walker, “My Testimony, 

Written for My Children and Their Children 
after I Am Gone,” 1939, 22-26, University 
of Nevada, Las Vegas, Special Collections; 
tegnsetting, bruk av store bokstaver og 
rettskrivning standardisert.
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er å bli prøvet og strukket.” 5 Denne 
strekkingen kommer i like mange 
former som det finnes personer som 
opplever den. Jeg har aldri måttet leve 
gjennom skilsmisse, den smerte og 
usikkerhet som kommer av å bli forlatt, 
eller ansvaret forbundet med å være 
alenemor. Jeg har ikke opplevd å miste 
et barn, ufruktbarhet eller tiltrekning 
til samme kjønn. Jeg har ikke måttet 
tåle overgrep, kronisk sykdom eller 
avhengighet. Dette har ikke vært mine 
anledninger til å strekke meg.

Akkurat nå tenker noen av dere 
derfor: “Søster Stephens, du forstår 
bare ikke!” Og jeg svarer at dere godt 
kan ha rett. Jeg forstår ikke utfordrin-
gene deres fullt ut. Men gjennom mine 
personlige prøvelser og vanskeligheter 
– de som har bragt meg ned på mine 
knær – har jeg blitt godt kjent med den 
Ene som forstår – han som var “kjent 
med sorg”,6 som opplevde alt og forstår 
alt. I tillegg har jeg opplevd alle de 
jordiske prøvelsene jeg nettopp nevnte, 
gjennom en datter, en mor, en beste-
mor, en søster, en tante og en venn.

Den andre linjen i sangen utdyper 
den første. “Han sendte oss hit ned til 
jord. Her bor vi sammen i familier.”

I det førjordiske liv lærte vi at vi 
ville trenge en periode i det dødelige 
jordelivet. Vi “aksepterte [vår himmel-
ske Faders] plan hvorved hans barn 
kunne få et fysisk legeme og høste 
jordisk erfaring for å utvikle seg mot 
fullkommenhet og til sist virkeliggjøre 
sitt guddommelige potensial som 
arvinger til evig liv.” 4

Eldste Richard G. Scott forklarte 
at vi “ble undervist i foruttilværelsen 
om at hensikten med å komme hit 

Av Carole M. Stephens
Førsterådgiver i Hjelpeforeningens øverste presidentskap

Finnes det noe vakrere og mer 
dyptgripende enn evangeliets 
enkle og rene sannheter slik de 

undervises i en Primær- sang? Og alle 
dere Primær- jenter her i kveld kan san-
gen jeg skal tale om. Dere lærte den til 
Primær- programmet deres i fjor.

I teksten til “Familien er fra Gud” 1, 
som ble sunget tidligere på dette møtet 
– blir vi minnet på ren lære. Vi lærer 
ikke bare at familien er fra Gud, men 
også at vi alle tilhører Guds familie.

Første linje av sangen lærer oss: 
“Vår Guds familie er meg og deg, 
og alle er hans sønner og hans 
døtre.” Erklæringen om familien lærer 
oss: “I den førjordiske tilværelse kjente 
og tilba Guds åndelige sønner og døtre 
ham som sin evige Fader.” I denne til-
værelsen lærte vi om vår evige identitet 
som kvinne. Vi visste at vi alle var “en 
elsket… datter av himmelske foreldre.” 2

Vår reise til jorden forandret ikke disse 
sannhetene. Alle tilhører vi, og trengs i 
Guds familie. Jordiske familier ser alle 
forskjellige ut. Og mens vi gjør vårt beste 
for å skape sterke tradisjonelle familier, er 
ikke medlemskap i Guds familie betinget 
av noen form for status – ekteskapelig 
status, foreldrestatus, økonomisk status, 
sosial status eller den slags status vi leg-
ger ut på sosiale medier.

Vi tilhører denne familien. “Vi er 
døtre av en himmelsk Fader som elsker 
oss, og vi elsker ham.” 3

Familien er fra Gud
Alle tilhører vi, og trengs i Guds familie.
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Vår mulighet som paktslojale Guds 
døtre, er ikke bare å lære av våre egne 
utfordringer. Det er å stå sammen i 
empati og medfølelse og støtte andre 
medlemmer av Guds familie i deres 
vanskeligheter, slik vi har inngått pakt 
om å gjøre.

Når vi gjør det, lærer vi også å forstå 
og stole på at Frelseren kjenner vanske-
lighetene på veien og kan lede oss gjen-
nom de sorger og skuffelser som måtte 
komme. Han er sann nestekjærlighet, 
og hans kjærlighet “varer evig” 7 – blant 
annet gjennom oss, hvis vi følger ham.

Som døtre av Gud og Jesu Kristi disi-
pler, handler vi så “ifølge den legning 
som Gud har plantet i vårt [hjerte].” 8 
Vår innflytelsessfære er ikke begrenset 
til våre egne familiemedlemmer.

Jeg hadde nylig gleden av å besøke 
søster Yazzie fra Chinle Arizona stav 

i hennes ørkenbolig. Da hun ønsket 
meg velkommen inn i sitt hjem, var 
det første jeg la merke til de mange 
innrammede familie-  og misjonærbil-
dene på vegger og bord. Så jeg spurte: 
“Søster Yazzie, Hvor mange barnebarn 
har du?”

Overrasket over spørsmålet, trakk 
hun på skuldrene. Reaksjonen forvir-
ret meg, så jeg så på datteren, søster 
Yellowhair, som svarte: “Hun vet ikke 
hvor mange barnebarn hun har. Vi 
teller ikke. Alle barn kaller henne bes-
temor – hun er bestemor til alle.”

Søster Yazzie begrenser ikke sin 
kjærlighet og innflytelse til sin biolo-
giske familie. Hun forstår hva det vil 
si å utvide sin innflytelsessfære når 
hun går omkring og gjør vel, velsigner, 
pleier og forsvarer Guds familie. Hun 
forstår at “når som helst en kvinne 

styrker et barns tro, bidrar hun til en 
families styrke – nå og i fremtiden.” 9

Den tredje linjen i sangen forklarer 
hensikten med jordelivet ytterligere: 
“Takk for familien! Den hjelper oss 
å bli det Gud vil vi skal bli.” Frelse-
ren sa: “Vær ett, og hvis dere ikke er ett, 
er dere ikke mine.” 10 Familieerklæringen 
lærer oss at som elskede åndedøtre av 
himmelske foreldre, har vi en gud-
dommelig natur og en evig identitet og 
hensikt. Gud vil at vi skal være ett. Gud 
trenger at vi er ett – paktslojale døtre 
som holder sammen i vårt mangeartede 
personlige liv,11 og som ønsker å lære alt 
som er nødvendig for å komme tilbake 
til hans nærhet, beseglet til ham som en 
del av hans evige familie.

“Hellige ordinanser og pakter som 
er tilgjengelige i hellige templer, gjør 
det mulig for [oss] å vende tilbake til 
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Guds nærhet og for familier å bli evig 
forenet.” 12 Ordinansene vi mottar og 
paktene vi inngår i dåpen og i hellige 
templer, forbinder Guds familie på  
begge sider av sløret – og knytter oss  
til vår Fader gjennom hans Sønn, som 
ba om “at de alle må være ett, likesom 
du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de 
må være ett i oss”.13

Når vi bruker vår tid i jordelivet til  
å studere og anvende Frelserens lære-
setninger, blir vi mer lik ham. Vi forstår 
at han er veien – den eneste veien –  
til å overvinne jordiske utfordringer, 
bli helbredet og vende tilbake til vårt 
himmelske hjem.

Den siste linjen i sangen vender 
tilbake til der den begynte: “Slik har 
han vist kjærlighet, for familien er 
fra Gud.” Faderens plan for sine barn 
er en kjærlighetsplan. Det er en plan 
for å forene hans barn – hans familie – 
med ham. Eldste Russell M. Nelson har 
sagt: “Vår himmelske Fader har bare to 
ønsker for sine barn… udødelighet og 
evig liv, ‘noe som betyr å leve sam-
men med ham der hjemme.’” 14 Disse 
ønskene kan bare oppnås hvis vi også 
deler den kjærlighet vår himmelske 
Fader har til sin familie, ved å strekke 
oss ut og dele hans plan med andre.

For 20 år siden strakte Det første 
presidentskap og De tolv apostlers 
quorum seg ut til hele verden da de 
utstedte en erklæring om familien. 
Siden den gang har angrepene på 
familien økt.

Hvis vi skal lykkes i vårt hellige 
ansvar som Guds døtre, må vi forstå 
familiens evige betydning og vårt indi-
viduelle ansvar for å undervise sann-
heter om vår himmelske Faders plan 
for sin familie. President Howard W. 
Hunter forklarte:

“Det er et stort behov for å samle 
Kirkens kvinner om å stå sammen med 
Brødrene og støtte dem i å demme opp 

for det ondes tidevann som omgir oss, 
og i å fremme vår Frelsers verk…

Vi oppfordrer dere til å bruke deres 
mektige innflytelse til det gode ved å 
styrke våre familier, vår kirke og vårt 
lokalsamfunn.” 15

Søstre, vi hører til. Vi er elsket. Det er 
behov for oss. Vi har en guddommelig 
hensikt, et arbeid å utføre, en plass og 
en rolle i Kirken og Guds rike og i hans 
evige familie. Vet dere dypt i hjertet at 
deres himmelske Fader elsker dere og 
ønsker at dere og deres nærmeste skal 
være sammen med ham? Akkurat som 
“vår himmelske Fader og hans Sønn 
Jesus Kristus er fullkomne… er deres 
håp for oss fullkomment.” 16 Deres plan 
for oss er fullkommen, og deres løfter 
er sikre. Jeg bærer takknemlig vitnes-
byrd om disse sannheter i Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se “Familien er fra Gud,” i Familier er 

evige: Utkast til samlingsstunder 2014 
(2013), 28-29.

 2. “Familien – En erklæring til verden,”  
Liahona, nov. 2010, 129.

 3. “Unge kvinners tema,” i Unge kvinner – 
personlig fremgang (hefte, 2009), 3.

 4. “Familien – En erklæring til verden”.
 5. Richard G. Scott, “Gjør utøvelse av tro  

til din førsteprioritet,” Liahona, nov.  
2014, 92.

 6. Jesaja 53:3.
 7. Moroni 7:47.
 8. Joseph Smith, i Døtre i mitt rike:  

Hjelpeforeningens historie og arbeid 
(2011), 16.

 9. Døtre i mitt rike, 159.
 10. Lære og pakter 38:27.
 11. Se Patricia T. Holland, “ ‘One Thing  

Needful”: Becoming Women of Greater 
Faith in Christ,” Ensign, okt. 1987, 26-33.

 12. “Familien – En erklæring til verden”.
 13. Johannes 17:21.
 14. R. Scott Lloyd, “God Wants His Children 

to Return to Him, Elder Nelson Teaches,” 
Church News section of LDS.org, 28. jan. 
2014, lds. org/ church/ news/ god - wants -  
his - children - to - return - to - him - elder -  
nelson - teaches.

 15. Howard W. Hunter, i Døtre i mitt rike, 
157; se også “Til Kirkens kvinner,” Lys over 
Norge, jan. 1993, 93.

 16. M. Russell Ballard, “Let Us Think Straight” 
(Brigham Young University devotional, 
Aug. 20, 2013); speeches. byu. edu.
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bli undervist i evangeliet – de ønsket å 
skade noen fysisk. Det var unge Marie 
som marsjerte ut av huset for å kon-
frontere mobben.

De fortsatte med sine stygge tilrop 
og krav om at misjonærene skulle bli 
ført ut. Marie holdt opp Bibelen sin og 
befalte dem å dra. Hun fortalte dem at 
eldstene var under hennes beskyttelse, 
og at de ikke fikk skade et eneste hår 
på deres hode. Lytt til hennes egne ord: 
“Alle sto forferdet… Gud var med meg. 
Han la disse ordene i min munn, for 
ellers kunne jeg ikke ha uttalt dem. Alt 
ble stille, umiddelbart. Den sterke, blod-
tørstige gruppen av menn sto hjelpeløse 
foran en svak og skjelvende, men like-
vel uredd jente.” Prestene ba mobben 
dra, noe de gjorde stille, i skam, frykt 
og anger. Den lille gruppen fullførte 
møtet sitt i fred.1

Kan dere ikke se for dere denne 
modige unge kvinnen, på samme alder 
som mange av dere, konfrontere en 
mobb og forsvare sin nyfunne tro med 
mot og overbevisning?

Søstre, få av oss vil noensinne måtte 
møte en rasende mobb, men det pågår 
en strid i denne verden hvor våre mest 
verdsatte og grunnleggende læreset-
ninger er under angrep. Jeg snakker 
spesielt om læren om familien. Hjem-
mets hellighet og de viktige hensiktene 
med familien blir trukket i tvil, kritisert 
og angrepet fra alle kanter.

Da president Gordon B. Hinckley 
første gang leste “Familien – En erklæ-
ring til verden” for 20 år siden, var vi 
takknemlige for og verdsatte dette inspi-
rerte dokumentets klarhet, enkelhet og 
sannhet. Lite forsto vi da hvor desperat vi 
ville trenge disse grunnleggende erklæ-
ringene i dagens samfunn, som kriterier 
for å bedømme enhver ny strømning 
av verdslige dogmer som kommer 
mot oss fra medier, Internett, forskere, 
TV og filmer, og til og med lovgivere. 

misjonærene som ble kalt til å virke  
i Italia i 1850. Hun var en ung kvinne 
på 17 eller 18 år da de ble døpt. En 
søndag mens familien hadde gudstje-
neste i sitt hjem høyt oppe i Alpene i 
Nord- Italia, samlet en rasende mobb, 
heriblant noen lokale prester, seg rundt 
huset og begynte å rope, skjelle og 
forlange at misjonærene skulle føres ut. 
Jeg tror ikke de var særlig ivrige etter å 

Av Bonnie L. Oscarson
Unge kvinners president

Det er et privilegium og en glede  
å være en del av denne strålende 
forsamling av jenter og kvinner. 

Hvor velsignet vi er som kvinner, som 
blir forenet i fellesskap og kjærlighet  
i kveld.

Jeg leste nylig beretningen om Marie 
Madeline Cardon, som sammen med 
sin familie mottok budskapet om Jesu 
Kristi gjengitte evangelium av de første 

Familieerklæringens 
forsvarere
La oss bidra til å bygge opp Guds rike ved å stå frimodig og forsvare 
ekteskap, foreldreansvar og hjemmet.
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Erklæringen om familien har blitt vår 
målestokk for å bedømme verdens filo-
sofier, og jeg vitner om at prinsippene 
som forklares i denne uttalelsen, er like 
sanne i dag som de var da de ble gitt 
oss av en Guds profet for nesten 20 år 
siden.

Jeg vil peke på noe opplagt. Livet 
går sjelden nøyaktig i henhold til pla-
nen for noen av oss, og vi er veldig klar 
over at ikke alle kvinner opplever det 
erklæringen beskriver. Det er likevel 
viktig å forstå og undervise Herrens 
mønster, og prøve å følge dette møn-
steret etter beste evne.

Alle har en rolle å spille i planen, og 
hver enkelt av oss er like høyt verdsatt 
i Herrens øyne. Vi skulle huske at en 
kjærlig himmelsk Fader er oppmerksom 
på våre rettferdige ønsker, og vil holde 
sine løfter om at ingenting skal holdes 
tilbake fra dem som trofast holder sine 
pakter. Vår himmelske Fader har en 
misjon og en plan for hver enkelt av 

oss, men han har også sin egen tids-
plan. En av de vanskeligste utfordrin-
gene i dette liv er å ha tro på Herrens 
tidsplan. Vi gjør lurt i å ha en alternativ 
plan som hjelper oss å være paktslojale, 
nestekjærlige og rettskafne kvinner som 
bygger opp Guds rike uansett hvilken 
retning livet tar. Vi må lære våre døtre  
å sikte etter idealet, men være forberedt 
på alle eventualiteter.

I anledning denne 20- årsmarkeringen 
for erklæringen om familien vil jeg 
gjerne utfordre alle oss som kvinner 
i Kirken, til å forsvare “Familien – en 
erklæring til verden”. Akkurat som 
Marie Madeline Cardon tappert for-
svarte misjonærene og sin nye tro, må 
vi frimodig forsvare Herrens åpenbarte 
læresetninger som beskriver ekteskap, 
familier, menn og kvinners guddom-
melige roller, og viktigheten av hjem 
som hellige steder – selv om verden 
roper i våre ører at disse prinsippene 
er avleggs, hemmende eller ikke lenger 

relevante. Alle, uansett ekteskapelig 
situasjon eller antall barn de har, kan 
være forsvarere av Herrens plan slik 
den er beskrevet i familieerklæringen. 
Hvis det er Herrens plan, skulle det 
også være vår plan!

Det er tre prinsipper i erklærin-
gen som jeg tror har særlig behov 
for standhaftige forsvarere. Det første 
er ekteskap mellom en mann og en 
kvinne. Vi lærer i Skriftene: “I Herren 
er hverken kvinnen noe uten mannen 
eller mannen noe uten kvinnen.” 2 For 
enhver som vil oppnå fylden av pres-
tedømmets velsignelser, må det være 
en mann og hustru som er beseglet i 
Herrens hus, som samarbeider i rettfer-
dighet og er trofaste mot sine pakter. 
Dette er Herrens plan for sine barn, 
og ingen grad av offentlig debatt eller 
kritikk vil forandre det som Herren har 
erklært. Vi må fortsette å være eksem-
pler på gode ekteskap, søke denne 
velsignelsen i vårt liv, og ha tro hvis 



16 KVINNENES FELLESMØTE | 28. MARS 2015

den lar vente på seg. La oss forsvare 
ekteskapet slik Herren har foreskrevet 
det, samtidig som vi fortsetter å vise 
kjærlighet og medfølelse med dem 
som har et annet syn.

Det neste prinsippet som trenger 
vår forsvarende røst, er å løfte fedres 
og mødres guddommelige oppgaver. 
Vi lærer ivrig våre barn å sikte høyt 
i livet. Vi ønsker å sørge for at våre 
døtre vet at de har mulighet til å oppnå 
og bli alt de kan tenke seg. Vi håper 
de vil elske lærdom, være utdannede, 
dyktige og kanskje til og med bli den 
neste Marie Curie eller Eliza R. Snow.

Lærer vi også våre sønner og  
døtre at det ikke finnes noen større 
ære, ingen høyere tittel og ingen vikti-
gere oppgave i dette liv enn mors eller 
fars? Jeg håper at når vi oppfordrer 
våre barn til å strekke seg etter det aller 
beste i dette liv, at vi også lærer dem å 
respektere og opphøye de roller som 
mødre og fedre spiller i vår himmelske 
Faders plan.

Vår yngste datter Abby så en unik 
mulighet til å forsvare rollen som mor.  
En dag fikk hun en meddelelse fra 
barnas skole om at de skulle ha yrkes-
presentasjoner på skolen. Foreldrene 
ble oppfordret til å sende søknad hvis 
de ønsket å komme til skolen for å 
undervise barna om jobben sin, og 
Abby følte seg tilskyndet til å søke om 
å få komme og snakke om morsrollen. 
Hun hørte ikke noe fra skolen, og da 
yrkesdagen nærmet seg, ringte hun til 
slutt skolen fordi hun trodde de kunne 
ha forlagt søknaden hennes. Arrangø-
rene kastet seg rundt og fant to lærere 
som gikk med på å la Abby komme og 
snakke med klassene deres på slutten 
av yrkesdagen.

I sin svært morsomme presentasjon 
til barna underviste Abby dem blant 
annet om at hun som mor måtte være 
litt av en ekspert på medisin, psykologi, 

religion, undervisning, musikk, litteratur, 
kunst, økonomi, pynting, hårstell, kjø-
ring, sport, kulinarisk kunst og mye mer. 
Barna ble imponert. Hun avsluttet med 
å la barna huske på mødrene sine ved å 
skrive takkekort og uttrykke takknemlig-
het for de mange kjærlige tjenestegjer-
ninger de nøt godt av hver dag. Abby 
følte at barna så mødrene sine i et helt 
nytt lys, og at det å være mor eller far 
var noe av stor verdi. Hun søkte om å 
få delta på yrkesdagen i år også, og ble 
invitert til å undervise i seks klasser.

Abby har sagt om sin opplevelse: 
“Jeg tror det kan være lett for et barn i 
denne verden å få inntrykk av at det å 

være mor eller far er en sekundær opp-
gave, eller noen ganger til og med et 
nødvendig besvær. Jeg vil at alle barn 
skal føle at de er foreldrenes viktigste 
prioritering, og kanskje det å fortelle 
dem hvor viktig det er for meg å være 
mor, vil hjelpe dem å forstå alt deres 
foreldre gjør for dem og hvorfor.”

Vår kjære profet, president Thomas S. 
Monson, er et flott eksempel på en som 
respekterer kvinner og mødre, spesielt 
sin egen mor. Om våre jordiske mødre 
har han sagt: “Måtte hver enkelt av 
oss verdsette denne sannheten – man 
kan ikke glemme mor og huske Gud. 
Man kan ikke huske mor og glemme 
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taler. En av Frelserens egenskaper som 
vi verdsetter mest, er hans uendelige 
medfølelse.

I kveld har dere følt at han kjenner 
og elsker dere. Dere har følt hans kjær-
lighet til dem som sitter rundt dere. De 
er deres søstre, vår himmelske Faders 
åndedøtre. Han bryr seg om dem slik 
han bryr seg om dere. Han forstår alle 
deres sorger. Han ønsker å hjelpe dem.

Mitt budskap til dere i kveld er at 
dere kan og må være en viktig del av 

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Mine kjære søstre, det har vært 
en glede å være sammen med 
dere. Jeg har tenkt på min mor, 

min hustru, mine døtre, mine sviger-
døtre, mine barnebarn – og mange av 
dem er her. Dette fantastiske program-
met har fått meg til å verdsette dem 
enda høyere. Jeg vet at en slik familie 
og et så fantastisk familieliv kommer 
av at de har hatt Frelseren i sentrum 
av sitt liv. Vi har husket ham i kveld i 
sang og musikk, i bønn og inspirerte 

Trøsteren
Jeg vitner om at den levende Kristus sender Den hellige ånd, Trøsteren,  
til dem vi har lovet å hjelpe ham å trøste.

Gud. Hvorfor? Fordi disse to hellige 
personene, Gud og [vår jordiske] mor, 
partnere i skapelse, i kjærlighet, i offer, 
i tjeneste, er som ett.” 3

Det siste prinsippet vi må reise oss 
og forsvare, er hjemmets hellighet. Vi 
må ta et begrep som noen ganger lat-
terliggjøres, og løfte det. Det er begre-
pet huslig. Alle sammen – kvinner, 
menn, ungdom og barn, enslige eller 
gifte – kan jobbe med å være huslige. 
Vi skulle gjøre vårt hjem til et ryddig, 
trygt og hellig tilfluktssted. Vårt hjem 
skulle være et sted hvor Herrens ånd 
føles i rikt monn, og hvor Skriftene 
og evangeliet blir studert, undervist 
og etterlevd. For en forskjell det ville 
gjøre i verden hvis alle mennesker 
ville se på seg selv som skapere av 
gode hjem. La oss forsvare hjemmet 
som et sted som står nest etter templet 
i hellighet.

Søstre, jeg er takknemlig for å være 
kvinne i disse siste dager. Vi har anled-
ninger og muligheter som ingen annen 
generasjon kvinner har hatt. La oss 
bidra til å bygge opp Guds rike ved 
å stå frimodig og forsvare ekteskap, 
foreldreansvar og hjemmet. Herren 
trenger at vi er tapre og standhaftige 
og urokkelige krigere som vil forsvare 
hans plan og undervise kommende 
generasjoner om hans sannheter.

Jeg vitner om at vår himmelske 
Fader lever og elsker oss alle. Hans 
Sønn, Jesus Kristus, er vår Frelser og 
Forløser. Jeg bærer dette vitnesbyrd  
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Marie Madeline Cardon Guild,  

“Marie Madeline Cardon Guild: An  
Autobiography,” cardonfamilies.org/ 
Histories/MarieMadelineCardonGuild.
html; se også Marie C. Guild autobio-
graphy, ca 1909, Kirkehistorisk bibliotek, 
Salt Lake City, Utah.

 2. 1 Korinterbrev 11:11.
 3. Thomas S. Monson, “Behold Thy Mother,” 

Ensign, jan. 1974, 32.
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hans trøst til dem som trenger trøst. 
Dere kan best gjøre deres del hvis dere 
vet mer om hvordan han besvarer disse 
bønnene om hjelp.

Mange ber til vår himmelske Fader 
om hjelp til å bære sine byrder i 
form av sorg, ensomhet og frykt. Vår 
himmelske Fader hører disse bønnene 
og forstår deres behov. Han og hans 
elskede Sønn, den oppstandne Jesus 
Kristus, har lovet hjelp.

Jesus Kristus ga dette dyrebare løfte:
“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 sjel.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde 
er lett.” 1

Byrdene hans trofaste tjenere må 
bære i livet, gjøres lettere ved hans 

forsoning. Syndens byrde kan bli fjer-
net, men jordelivets prøvelser for gode 
mennesker kan likevel være tunge 
byrder.

Dere har sett slike prøvelser i livet 
til gode mennesker dere er glad i. Dere 
har følt et ønske om å hjelpe dem. Det 
er en grunn til at dere har medfølelse 
med dem.

Dere er paktsmedlemmer av Jesu 
Kristi Kirke. En stor forandring tok til i 
deres hjerte da dere kom inn i Kirken. 
Dere inngikk en pakt, og dere fikk et 
løfte som begynte å forandre deres natur.

Alma beskrev med sine ord ved 
Mormons vann hva dere lovet ved 
dåpen og hva den vil bety for dere og 
alle rundt dere – spesielt i familien. Han 
talte til dem som snart skulle inngå de 
pakter dere har inngått, og de fikk også 
løftet som Herren ga dere:

“Se, her er Mormons vann (for slik ble 
det kalt), og nå, ettersom dere ønsker å 
komme inn i Guds hjord og kalles hans 
folk, og er villige til å bære hverandres 
byrder, så de kan være lette,

ja, og er villige til å sørge med dem 
som sørger, ja, og trøste dem som tren-
ger trøst, og stå som Guds vitner til alle 
tider og i alle ting og på alle steder dere 
måtte være, like til døden, så dere kan 
bli forløst av Gud og bli regnet blant 
dem som får del i den første oppstand-
else, så dere kan få evig liv.” 2

Det er derfor dere føler et ønske 
om å hjelpe noen som strever med å 
komme videre under en byrde av sorg 
og vanskeligheter. Dere lovet at dere 
ville hjelpe Herren å gjøre deres byrder 
lette og gi dem trøst. Dere fikk evnen 
til å bidra til å lette disse byrdene da 
dere mottok Den hellige ånds gave.

Da han snart skulle bli korsfestet, 
beskrev Frelseren hvordan han hjelper 
med å lette byrder og gir styrke til å 
bære dem. Han visste at disiplene ville 
sørge. Han visste at de ville frykte for 
sin fremtid. Han visste at de ville føle 
seg usikre på sin evne til å komme 
videre.

Så han ga dem det løftet han gir til 
oss og til alle hans sanne disipler:

“Og jeg vil be Faderen, og han skal 
gi dere en annen talsmann, for at han 
skal være hos dere for evig,

sannhetens Ånd, som verden ikke 
kan få, for den ser ham ikke og kjenner 
ham ikke. Dere kjenner ham, for han 
blir hos dere og skal være i dere.” 3

Så lovet han:
“Men talsmannen, Den Hellige Ånd, 

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

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir 
jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg 
dere. La ikke deres hjerte forferdes, 
frykt ikke.” 4



19MAI 2015

I løpet av bare de siste ukene har 
jeg sett dette løftet om å sende Den 
hellige ånd, oppfylt i Guds barns liv 
som tryglet i bønn om at deres byrder 
måtte bli lettet. Miraklet i form av byr-
der som ble lettet, kom på et vis Herren 
lovet. Han og vår himmelske Fader 
sendte Den hellige ånd som Trøsteren 
til sine disipler for å hjelpe.

Nylig sørget tre generasjoner av en 
familie over en fem år gammel gutts 
død. Han døde i en ulykke mens han 

var sammen med familien på ferie. Jeg 
fikk igjen anledning til å se hvordan 
Herren velsigner de trofaste med hjelp 
og styrke til å holde ut.

Jeg så hvordan Herren gjorde deres 
store byrde lettere. Jeg var sammen med 
dem som Herrens paktstjener – slik 

dere ofte vil være – for å “sørge med 
dem som sørger… og trøste dem som 
trenger trøst.” 5

Fordi jeg visste at dette var sant, følte 
jeg glede og fred da besteforeldrene 
inviterte meg til å møte dem og den 
lille guttens foreldre før begravelsen.

Jeg ba om å få vite hvordan jeg 
kunne hjelpe Herren å trøste dem. De 
satte seg ned sammen med meg i stuen 
vår. Jeg hadde varmet opp rommet på 
en kald kveld ved å fyre i peisen.

Jeg hadde følt at jeg skulle fortelle 
dem at jeg var glad i dem. Jeg fortalte 
dem at jeg hadde følt Herrens kjær-
lighet til dem. Med bare noen få ord 
prøvde jeg å fortelle dem at jeg sørget 
med dem, men at bare Herren kjente 
og fullt ut kunne oppleve deres smerte 
og sorg.

Etter å ha sagt disse ordene, ønsket 
jeg å lytte med kjærlighet mens de 
snakket om sine følelser.

I løpet av timen vi satt sammen, 
snakket de langt mer enn jeg gjorde. 
Jeg kunne føle i stemmene deres og se 
i øynene deres at Den hellige ånd påvir-
ket dem. I enkle vitnesbyrd snakket de 
om hva som skjedde og hva de følte. 
Den hellige ånd hadde allerede gitt 
dem den fred som kommer av håpet 
om evig liv, da deres sønn, som døde 
uten synd, kunne bli deres for evig.

Da jeg ga hver av dem en preste-
dømsvelsignelse, takket jeg for Den 
hellige ånds innflytelse som var der. 
Trøsteren hadde kommet med håp, 
mot og økt styrke til oss alle.

Den kvelden så jeg hvordan Herren 
arbeider med oss for å lette sitt folks 
byrder. Dere husker i Mormons bok 
da hans folk nesten ble knust av 
byrdene som ble pålagt dem av harde 
slavedrivere.

Folket tryglet om hjelp, slik mange 
av dem vi elsker og tjener gjør. Her er 
opptegnelsen som jeg vet er sann:

“Og jeg vil også lette de byrder som 
er lagt på deres skuldre, så dere ikke 
engang kan føle dem på ryggen, ja, når 
dere er i trelldom, og dette vil jeg gjøre 
så dere heretter kan stå som vitner for 
meg og så dere med sikkerhet kan vite 
at jeg, Gud Herren, ser til mitt folk i 
deres lidelser.

Og nå skjedde det at de byrder som 
var lagt på Alma og hans brødre, ble 
gjort lette. Ja, Herren styrket dem så de 
kunne bære sine byrder med letthet, og 

Mumbai, India
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de underkastet seg hele Herrens vilje 
med glede og tålmodighet.” 6

Jeg har sett dette miraklet gang på 
gang. Vi letter andres byrder best ved 
å hjelpe Herren å styrke dem. Det var 
derfor Herren inkluderte i vår befal-
ing om å trøste andre, befalingen om 
å være hans vitner til alle tider og på 
alle steder.

Den lille guttens far og mor vitnet 
om Frelseren den kvelden i stuen min. 
Den hellige ånd kom, og alle ble trøstet. 
Foreldrene ble styrket. Sorgbyrden for-
svant ikke, men de ble gjort i stand til å 
bære sorgen. Deres tro vokste. Og deres 
styrke vil fortsette å vokse etter hvert 
som de ber om det, og lever for det.

Åndens vitnesbyrd om forsoningen 
som kom den kvelden, styrket også Job 
til å bære sin byrde:

“Men jeg, jeg vet at min gjenløser 
lever, og som den siste skal han stå 
frem på støvet.

Og etter at denne min hud er  
blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød 
skue Gud.” 7

Det var dette vitnesbyrdet fra Ånden 
som ga ham styrke til å holde ut. Han 
skulle gjennomgå sorg og mangel på 
trøst fra menneskene rundt seg for å 
se den glede som ville komme til de 
troende etter trofast å ha gjennomgått 
sine prøvelser.

Slik var det for Job. Velsignelser 
kom til ham i dette liv. Historien om 
Job slutter med dette miraklet:

“Og Herren velsignet Jobs siste 
dager mer enn hans første…

Så vakre kvinner som Jobs døtre fan-
tes ikke i hele landet, og deres far gav 
dem arv sammen med deres brødre.

Deretter levde Job ett hundre og 
førti år. Han så sine barn og barnebarn 
i fjerde ledd.

Og Job døde, gammel og mett  
av dager.” 8

Det var Åndens vitnesbyrd om den 
kommende forsoning som hjalp Job 
gjennom de prøvelser som livet er ment 
å omfatte for oss alle. Dette er en del av 
lykkens store plan som Faderen har gitt 
oss. Han lot sin Sønn, ved sitt sonoffer, 
gi oss det håp som trøster oss uansett 
hvor vanskelig veien hjem til ham 
måtte være.

Faderen og Sønnen sender Den hel-
lige ånd for å trøste og styrke Mesterens 
disipler på reisen.

Jeg så dette miraklet i form av trøst 
da jeg kom til møtehuset der den lille 
guttens begravelse skulle finne sted. 
Jeg ble stanset av en skjønn ung kvinne 
som jeg ikke gjenkjente. Hun sa at hun 
ville komme i begravelsen for å sørge 
og gi trøst om hun kunne.

Hun sa at hun hadde kommet  
til begravelsen delvis for å finne trøst 
selv. Hun fortalte meg at hennes første 
barn nylig hadde gått bort. Hun bar en 
nydelig liten jente i armene sine. Jeg 
lente meg mot henne for å se inn i den 
lille jentas smilende ansikt. Jeg spurte 
barnets mor: “Hva heter hun?” Det 
kjappe og muntre svaret hennes var: 
“Hun heter Joy [glede]. Glede kommer 
alltid etter sorg.”

Hun bar sitt vitnesbyrd for meg. 
Jeg kunne se at fred og lindring hadde 
kommet til henne fra den eneste sikre 
kilden. Bare Gud kjenner hjerter, og 
derfor kan bare han sannferdig si: 
“Jeg vet hva du føler.” Så jeg kan bare 
forestille meg både hennes glede og 
hennes sorg før den, men den Herre 
som elsker henne, vet det.

Jeg kan bare delvis vite hvilken 
glede han føler hver gang dere, som 
hans disippel, hjelper ham å gi et av 
vår himmelske Faders barn et øye-
blikks fred og glede.

Jeg bærer vitnesbyrd om at Herren 
har bedt oss, sine disipler, om å hjelpe 
hverandre å bære hverandres byrder. 
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Vi har lovet å gjøre det. Jeg bærer  
vitnesbyrd om at Herren, ved sin 
forsoning og oppstandelse, har brutt 
dødens makt. Jeg vitner om at den 
levende Kristus sender Den hellige 
ånd, Trøsteren, til dem vi har lovet  
å hjelpe ham å trøste.

Dere er alle vitner, slik jeg er, om 
sannheten av inskripsjonen på nålen 
min mor gikk med i mer enn 20 år 
som medlem av Hjelpeforeningens 
generalutvalg. Det sto: “Nestekjærlig-
het svikter aldri.” 9 Jeg vet fremdeles 
ikke den fulle betydningen av disse  
ordene. Men jeg har fått et glimt da  
jeg så henne strekke seg ut til de tren-
gende. Skriftstedet forteller oss denne 
sannheten: “Kjærligheten er Kristi rene 
kjærlighet.” 10

Hans kjærlighet svikter aldri, og 
vi vil aldri slutte å føle i vårt hjerte 
trangen til å “sørge med dem som 
sørger… og trøste dem som trenger 
trøst”.11 Heller ikke vil den fred han 
lover, noensinne forlate oss når vi 
tjener andre for ham.

Som hans vitne vil jeg uttrykke min 
takknemlighet for det dere gjør så godt 
for å hjelpe den levende Herre Jesus 
Kristus og Den hellige ånd, Trøsteren, 
å gi kraft til vaklende knær og løfte 
hengende hender.12 Og jeg er takk-
nemlig av hele mitt hjerte for kvinnene 
i mitt liv som har hjulpet meg og vel-
signet meg som sanne disipler av Jesus 
Kristus. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Matteus 11:28-30.
 2. Mosiah 18:8-9.
 3. Johannes 14:16-17.
 4. Johannes 14:26-27.
 5. Mosiah 18:9.
 6. Mosiah 24:14-15.
 7. Job 19:25-26.
 8. Job 42:12, 15-17.
 9. 1 Korinterbrev 13:8.
 10. Moroni 7:47.
 11. Mosiah 18:9.
 12. Se Lære og pakter 81:5.
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Når så vi deg fremmed og tok imot 
deg, eller naken og gav deg klær?

Når så vi deg syk eller i fengsel  
og kom til deg?

Og kongen skal svare og si til dem: 
Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde 
mot én av disse mine minste brødre, 
det gjorde dere mot meg.” 1

Du og jeg ønsker denne varme 
velkomsten fra Frelseren. Men hvor-
dan kan vi fortjene den? Det finnes flere 
sultne, hjemløse og ensomme barn av 
vår himmelske Fader enn vi kan nå. Og 
tallene vokser stadig lenger utenfor vår 
rekkevidde.

Derfor har Herren gitt oss noe vi 
alle kan gjøre. Det er et bud som er 
så enkelt at et barn kan forstå det. Det 
er et bud med et strålende løfte til de 
trengende, og til oss.

Det er fasteloven. Ordene i Jesajas 
bok er Herrens beskrivelse av befalin-
gen og velsignelsen som er tilgjenge-
lig for dem av oss som tilhører hans 
kirke:

“Er ikke dette den faste jeg finner 
behag i, at dere løser ugudelighets 
lenker, sprenger åkets bånd, slipper 
undertrykte fri og bryter hvert et åk?

er beredt for dere fra verdens grunnvoll 
ble lagt.

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.

Da skal de rettferdige svare ham og 
si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg 
mat, eller tørst og gav deg å drikke?

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Mine kjære brødre og søstre, det 
er en glede for meg å uttrykke 
min kjærlighet til dere på denne 

generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige. Denne gleden 
kommer av Åndens vitnesbyrd om at 
Frelserens kjærlighet strekker seg ut 
til hver av dere og til alle vår himmel-
ske Faders barn. Vår himmelske Fader 
ønsker å velsigne sine barn åndelig og 
timelig. Han forstår de behov hver av 
dere har, deres smerter og deres håp.

Når vi hjelper noen, føler Frelseren 
det som om vi har strakt oss ut for å 
hjelpe ham.

Han fortalte oss at dette var sant  
da han beskrev et fremtidig øyeblikk  
vi alle vil oppleve når vi ser ham etter 
at livet i denne verden er fullført. Et 
bilde i mitt sinn av den dagen har blitt 
mer levende i løpet av dagene jeg har 
bedt og fastet for å få vite hva jeg skulle 
si i dag. Herrens beskrivelse av dette 
fremtidige intervjuet ble gitt til hans 
disipler, og det beskriver det vi ønsker 
av hele vårt hjerte skal være sant for 
oss også:

“Da skal kongen si til dem ved 
sin høyre side: Kom hit, dere som er 
velsignet av min Far! Arv det rike som 

“Er ikke dette den faste 
jeg finner behag i?”
Deres fasteoffer vil gjøre mer enn å bidra til å fø og kle kropper.  
Det vil helbrede og forandre hjerter.

Lørdag formiddag | 4. april 2015
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Er det ikke dette at du bryter ditt 
brød til den som sulter, og lar hjemløse 
stakkarer komme i hus – når du ser en 
naken, at du da kler ham, og at du ikke 
drar deg bort fra dem som er av ditt 
eget kjøtt og blod?

Da skal ditt lys bryte fram som mor-
genrøden, og din legedom snart spire 
fram. Din rettferdighet skal gå fram 
for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal 
danne din baktropp.

Da skal du påkalle Herren, og han 
skal svare. Da skal du rope, og han skal 
si: Se, her er jeg. Når du får bort hvert 
åk iblant deg og lar være å peke fingrer 
og tale ondt,

Når du tar frem til den sultne det 
som du selv har lyst til, og metter den 
lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i 
mørket, og din natt skal bli som midt 
på dagen.

Herren skal lede deg hele tiden. 
Han skal mette deg midt i ødemarken, 
og dine ben skal han styrke. Du skal bli 
som en vannrik hage, som et kildevell 
der vannet aldri svikter.” 2

Slik har Herren gitt oss et enkelt 
bud med et fantastisk løfte. I Kirken 

i dag blir vi gitt anledning til å faste 
en gang i måneden og gi et generøst 
fasteoffer gjennom vår biskop eller 
grenspresident til gavn for de fattige 
og trengende. Noe av det dere gir, vil 
bli brukt til å hjelpe andre rundt dere, 
kanskje noen i deres egen familie. 
Herrens tjenere vil be og faste for å få 
åpenbaring om hvem de skal hjelpe og 
hvilken hjelp de skal gi. Det som ikke 
trengs for å hjelpe andre i deres lokale 
enhet i Kirken, vil bli tilgjengelig for å 
velsigne andre medlemmer av Kirken 
over hele verden som er i nød.

Befalingen om å faste for de fattige 
har mange velsignelser knyttet til seg. 
President Spencer W. Kimball kalte det 
å ikke følge denne loven en unnlatelses-
synd med en høy pris. Han skrev: “Store 
løfter gis av Herren til dem som faster 
og hjelper de trengende… Inspirasjon 
og åndelig veiledning vil komme med 
rettferdighet og nærhet til vår himmel-
ske Fader. Å unnlate å gjøre denne 
rettferdige handling vil frata oss disse 
velsignelsene.” 3

Jeg fikk en av disse velsignelsene  
for bare noen uker siden. Siden 

generalkonferansen faller på en helg 
som normalt ville omfatte faste-  og vit-
nesbyrdsmøtet, fastet og ba jeg om å få 
vite hvordan jeg likevel kunne adlyde 
budet om å hjelpe de trengende.

På en lørdag, fremdeles fastende, 
våknet jeg klokken seks og ba igjen. 
Jeg følte meg tilskyndet til å se på 
verdensnyhetene. Der leste jeg denne 
reportasjen:

Den tropiske syklonen Pam ødela 
mange boliger da den rammet midt 
i Port Vila, Vanuatus hovedstad. Den 
drepte minst seks personer på Vanuatu, 
de første bekreftede etter en av de  
kraftigste stormene som noensinne  
har truffet land.

“Knapt et tre sto rett [idet syklonen] 
brølte over” stillehavsnasjonen.4

Organisasjonen World Visions kri-
sevurderingsteam vil se på skadene når 
uværet har stilnet.

De rådet innbyggerne til å søke ly  
i robuste bygninger som universiteter 
og skoler.

Og så sa de: “‘Det sterkeste de har 
er sementkirker,’ sa Inga Mepham fra 
CARE International… ‘Noen av dem 
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har ikke det. Det er vanskelig å finne 
en bygning som man kan anta vil mot-
stå en (syklon) i kategori 5.’” 5

Da jeg leste dette, husket jeg da 
jeg besøkte små hjem på Vanuatu. Jeg 
kunne se for meg menneskene som 
krøp sammen i hjem som ble ødelagt 
av vinden. Og så husket jeg den varme 
velkomsten jeg fikk av innbyggerne på 
Vanuatu. Jeg tenkte på dem og deres 
naboer som flyktet til sikkerhet i vårt 
sementmøtehus.

Så forestilte jeg meg biskopen og 
Hjelpeforeningens president som gikk 
blant dem for å gi trøst, tepper, mat å 
spise og vann å drikke. Jeg kunne se 
for meg de redde barna som klynget 
seg tett sammen.

De er så langt borte fra hjemmet 
der jeg leste denne reportasjen, og 
likevel visste jeg hva Herren ville gjøre 
gjennom sine tjenere. Jeg visste at det 
som gjorde det mulig for dem å hjelpe 
disse vår himmelske Faders barn, var 
fasteoffer, frivillig gitt av Herrens disip-
ler som var langt unna dem, men nær 
til Herren.

Så jeg ventet ikke til søndag. Jeg 
tok med meg et fasteoffer til biskopen 
den morgenen. Jeg vet at mitt offer kan 
brukes av biskopen og Hjelpeforenin-
gens president til å hjelpe noen i mitt 
nabolag. Mitt lille offer trengs kanskje 
ikke i nærheten av der min familie og 
jeg bor, men det lokale overskuddet 
kan nå så langt som Vanuatu.

Andre uvær og tragedier vil komme 
over hele verden og ramme mennesker 
Herren elsker og hvis sorger han føler. 
En del av deres og mitt fasteoffer denne 
måneden vil bli brukt til å hjelpe noen, 
et eller annet sted, hvis lindring Herren 
vil føle som om det var hans egen.

Deres fasteoffer vil gjøre mer enn 
å bidra til å fø og kle kropper. Det vil 
helbrede og forandre hjerter. Frukten 
av et frivillig offer kan være at mottake-
ren ønsker å strekke seg ut til andre i 
nød. Dette skjer over hele verden.

Dette skjedde med søster Abie 
Turay, som bor i Sierra Leone. En 
borgerkrig brøt ut i 1991. Den herjet 
landet i mange år. Sierra Leone var 
allerede et av verdens fattigste land. 
“Under krigen var det uklart hvem 
som styrte landet – banker… stengte, 
offentlige kontorer fikk skodder for 
vinduene, politiet [var ineffektivt mot 
opprørerne]… og det rådet kaos, drap  
og sorg. Titusenvis av mennesker mistet 
livet, og over to millioner mennesker 
ble tvunget fra sitt hjem for å unngå 
blodbadet.” 6

Selv i slike tider vokste Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige.

En av de første grenene ble orga-
nisert i byen hvor søster Turay bodde. 
Mannen hennes var den første grens-
presidenten. Han var distriktspresident 
under borgerkrigen.

“Når søster Turay får gjester hjemme 
[nå], elsker hun å vise dem to [skatter] 

fra krigen – en blå-  og hvitstripet skjorte 
[hun fikk] fra en stor ladning brukte klær 
[gitt av medlemmer av Kirken], og et 
pledd som nå er slitt og hullete.” 7

Hun sier: “Denne skjorten er det før-
ste… klesplagget jeg [fikk]… Jeg pleide 
å gå med den på jobb. Den var så god. 
[Den fikk meg til å føle meg så vakker.] 
Jeg hadde ingen andre klær.

Under krigen holdt dette pleddet 
oss varme, meg og mine barn. Da  
opprørerne kom for å angripe oss,  
var dette det eneste jeg [kunne] få  
med meg [da vi flyktet ut i krattskogen 
for å gjemme oss]. Så vi tok pleddet 
med oss. Det holdt oss varme og myg-
gen unna.” 8

“Søster Turay snakker om sin 
takknemlighet for en misjonspresident 
som tok seg inn i det krigsherjede 
landet med [penger] i lommen.” Disse 
pengene, fra fasteofferbidrag fra noen 
som dere, gjorde de hellige i stand til 
å kjøpe mat som de færreste i Sierra 
Leone hadde råd til.9

Søster Turay sier følgende om  
dem som var gavmilde nok til å hjelpe 
dem å overleve: “Når jeg tenker på dem 
som gjorde dette… føler jeg at [de ble] 
sendt av Gud, for alminnelige mennes-
ker gjorde denne vennlige handlingen 
for [oss].” 10

En besøkende fra USA satt sammen 
med Abie for ikke lenge siden. Mens 
han var sammen med henne, ble han 
“nysgjerrig på Skriftene som lå på bor-
det”. Han skjønte at de var en skatt, for 
de var “godt merket med notater. Sidene 
var [slitt,] og noen var revet. Omslaget 
hadde løsnet fra ryggen.”

Han holdt Skriftene i “hånden og 
bladde forsiktig. Mens [han gjorde det, 
fant han en] gul kopi av en tiendesed-
del. [Han] kunne se at i et land hvor [en 
dollar var verdt sin] vekt i gull, hadde 
Abie Turay betalt en dollar i tiende, en 
dollar til misjonærfondet og en dollar 
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i fasteoffer til dem som, ifølge henne 
selv, var ‘virkelig fattige’.”

Gjesten lukket søster Turays skrifter 
og tenkte, der han sto sammen med 
denne trofaste afrikanske moren, at nå 
sto han på hellig grunn.11

Akkurat som velsignelsen av å motta 
ditt og mitt fasteoffer kan forandre hjer-
ter, kan også det å faste for en annen 
gjøre det. Selv et barn kan føle det.

Mange barn, og noen voksne, 
kan av personlige grunner finne en 
24- timers faste vanskelig. For å bruke 
Jesajas ord, kan det føles som om 
fasten har “plaget deres sjel”. Kloke 
foreldre er klar over denne mulighe-
ten, og er derfor nøye med å følge 
president Joseph F. Smiths råd: “Det 
er bedre å lære dem prinsippet og la 
dem overholde det når de blir gamle 
nok til å velge intelligent.” 12

Jeg så nylig hvilken velsignelse 
dette rådet kan være. Et av mine  
barnebarn syntes at en 24- timers  
faste var mer enn han kunne holde  
ut. Men hans kloke foreldre innpren-
tet likevel prinsippet i ham. En av 
skolekameratene hans mistet nylig  

et ungt søskenbarn i en ulykke. Barne-
barnet mitt spurte sin mor på fasteda-
gen, omtrent på den tiden han alltid 
hadde følt at fasten var for vanskelig å 
fortsette, om det ville få hans sørgende 
venn til å føle seg bedre om han fort-
satte fasten sin.

Spørsmålet hans var en bekref-
telse på president Joseph F. Smiths 
råd. Barnebarnet mitt hadde kommet 
til det punkt da han ikke bare forsto 
prinsippet faste, men det hadde også 
blitt plantet i hjertet hans. Han hadde 
begynt å føle at faste og bønn ville føre 
til en velsignelse fra Gud til en som var 
i nød. Hvis han etterlever prinsippet 
ofte nok, vil det bringe de fantastiske 
virkningene inn i hans eget liv som 
Herren har lovet. Han vil få den ånde-
lige velsignelsen av kraft til å motta 
inspirasjon, og større evne til å motstå 
fristelser.

Vi kjenner ikke alle grunnene til at 
Jesus Kristus gikk ut i villmarken for å 
faste og be. Men vi kjenner til minst en 
av virkningene: Frelseren motsto full-
stendig Satans fristelser til å misbruke 
sin guddommelige kraft.

Den korte tiden vi faster hver  
måned og det lille beløpet vi gir til  
de fattige, vil kanskje bare gi oss en 
liten del av forandringen i vår natur  
så vi ikke lenger ønsker å gjøre ondt. 
Men det er et stort løfte når vi gjør alt 
vi med rimelighet kan for å be, faste  
og bidra til de trengende:

Da skal ditt lys bryte frem som  
morgenrøden, og din legedom snart 
spire frem. Din rettferdighet skal gå 
frem for ditt åsyn, og Herrens herlighet 
skal danne din baktropp.

Da skal du påkalle Herren, og han 
skal svare. Da skal du rope, og han skal 
si: Se, her er jeg.” 13

Jeg ber om at vi vil gjøre oss beretti-
get til disse store velsignelsene for oss 
selv og våre familier.

Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesus  
er Kristus, at i hans kirke blir vi oppfor-
dret til å hjelpe ham å ha omsorg for de 
fattige på hans måte, og at han lover at 
evige velsignelser vil komme av å hjelpe 
ham. I Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
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 2. Jesaja 58:6-11.
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Smith- Spark, “Cleanup Begins in Vanuatu 
after Cyclone Batters Islands,” 14. mars 
2015, edition.cnn.com.

 5. Se Sean Morris, Steve Almasy og Laura 
Smith- Spark, “ ‘Unbelievable Destruction’ 
Reported in Tropical Cyclone Pam’s Wake,” 
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Budet om å bli mange og fylle jor-
den er aldri blitt tilbakekalt. Det er av 
avgjørende betydning for forløsnings-
planen og er kilden til menneskets 
lykke. Gjennom rettferdig utøvelse av 
denne kraft kan vi komme nærmere 
vår Fader i himmelen, og oppleve en 
fylde av glede, til og med guderang. 
Forplantningsevnen er ikke en under-
ordnet del av planen. Den er lykkens 
plan. Den er nøkkelen til lykke.

Ønsket om seksuell kontakt hos 
mennesket er konstant og svært sterkt. 
Vår lykke i jordelivet, vår glede og  
opphøyelse, er avhengig av hvordan  
vi reagerer på disse vedvarende, sterke 
fysiske ønskene. Når formeringsevnen 
vokser frem tidlig i menns og kvinners 
voksne liv, dukker det helt naturlig opp 
svært personlige følelser som skiller seg 
fra all annen fysisk erfaring.

Ideelt sett begynner et parforhold 
med en romanse. Selv om skikkene 
kan variere, blomstrer den med alle 
de velkjente følelsene av spenning og 
forventning, iblant til og med avvisning. 
Det er måneskinn og roser, kjærlighets-
brev, kjærlighetssanger, poesi, å holde 
hånden, og andre uttrykk for hengiven-
het mellom en ung mann og en ung 
kvinne. Verden forsvinner rundt paret, 
og de opplever glede.

Og hvis dere tror at ung romantisk 
kjærlighet på sitt ypperste er kjærlig-
hetens høydepunkt, har dere ikke levd 
lenge nok til å se den hengivenhet og 
det velvære som finnes i et langvarig 
kjærlighetsforhold innenfor ekteskapet. 
Ektepar prøves av fristelser, misforstå-
elser, økonomiske problemer, familie-
kriser og sykdom, og hele tiden vokser 
kjærligheten seg sterkere. Moden 
kjærlighet gir så intens lykke at nygifte 
ikke engang kan forestille seg det.

Sann kjærlighet krever at paret  
venter til etter vielsen med å dele  
den hengivenhet som åpner for de  

fruktbare og blir mange og fyller jorden 
og legger den under seg” (Abraham 
4:27-28).

Slik begynte livets syklus for menne-
skene på jorden, idet “Adam holdt seg 
til sin hustru, og hun fødte ham sønner 
og døtre, og de begynte å bli mange 
og fylle jorden.

Og… Adams sønner og døtre 
[begynte] å fordele seg to og to i lan-
det… og de fikk også sønner og døtre” 
(Moses 5:2-3).

Av president Boyd K. Packer
President for De tolv apostlers quorum

For mange år siden, etter 2. ver-
denskrig, gikk jeg på universi-
tetet. Der traff jeg Donna Smith. 

Omtrent på den tiden leste jeg at to 
viktige ingredienser i et vellykket ekte-
skap er en kjeks og et kyss. Jeg syntes 
det virket som en ganske god balanse.

Jeg studerte om formiddagen, og 
dro så tilbake til Brigham City for 
å arbeide i min fars bilverksted om 
ettermiddagen. Donnas siste formid-
dagsforelesning var i heimkunnskap. 
Jeg stoppet innom klasserommet hen-
nes før jeg dro. Døren hadde et matt 
glassvindu, men hvis jeg sto tett opp 
til glasset, kunne hun se skyggen min 
utenfor. Hun snek seg ut med en kjeks 
og et kyss. Resten er historie. Vi ble viet 
i Logan Utah tempel, og dette innledet 
vårt livs store eventyr.

Gjennom årene har jeg ofte under-
vist et viktig prinsipp: Målet med all 
aktivitet i Kirken er å sørge for at en 
mann og en kvinne og deres barn er 
lykkelige hjemme, beseglet til hveran-
dre for tid og all evighet.

I begynnelsen
“[gikk] Gudene… ned for å orga-

nisere mennesket i sitt eget bilde, i 
Gudenes bilde for å forme det, til mann 
og kvinne for å forme dem.

Og Gudene sa: Vi vil velsigne dem. 
Og Gudene sa: Vi vil se til at de blir 

Planen for lykke
Det endelige mål for enhver aktivitet i Kirken er å sørge for at en mann  
og en kvinne og deres barn er lykkelige hjemme, beseglet for evigheten.
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hellige krefter i denne kilden til liv.  
Det innebærer å unngå situasjoner  
der fysisk begjær kan ta overhånd. 
Ren kjærlighet forutsetter at bare etter 
et løfte om evig troskap, en rettmessig 
og lovlig seremoni, og ideelt sett etter 
beseglingsordinansen i templet, blir 
formeringsevnen utløst i Guds øyne for 
å tillate et fullt uttrykk for kjærlighet. 
Den skal kun brukes sammen med den 
som er deres evige ledsager.

Når man verdig trer inn i den, fore-
ner denne prosessen de mest utsøkte 
og opphøyde fysiske, emosjonelle og 
åndelige følelser som forbindes med 
ordet kjærlighet. Denne delen av livet 
har ingen make, intet sidestykke i 
all menneskelig erfaring. Når pakter 
inngås og holdes, vil den vare evig, “for 
der er det hellige prestedømmes nøkler 
overdratt så dere kan motta ære og her-
lighet” (L&p 124:34), “en herlighet som 
skal være en fylde og en fortsettelse av 
ætten evindelig og alltid” (L&p 132:19).

Men romantisk kjærlighet er ufull-
stendig. Den er bare en innledning. 
Kjærligheten næres når det kommer 
barn som har sin opprinnelse i den 
livskilde som gifte par er betrodd. Unn-
fangelse finner sted i en ekteskapelig 

forening av ektemann og hustru. En 
knøttliten kropp begynner å ta form 
etter et mønster med storslagen kom-
pleksitet. Et barn kommer frem i det 
mirakel som fødselen er, skapt i sitt jor-
diske fars og mors bilde. Innenfor dets 
jordiske legeme befinner det seg en 
ånd som er i stand til å føle og oppfatte 
åndelige ting. I dette barnets jordiske 
legeme slumrer evnen til å få avkom  
i dets eget bilde.

“Ånden og legemet er menneskets 
sjel” (L&p 88:15), og det er åndelige 
og fysiske lover å adlyde hvis vi skal 
bli lykkelige. Det er evige lover, her-
under lover som er knyttet til evnen til 
å gi liv, som er “ugjenkallelig fastsatt i 
himmelen før denne verdens grunn-
voll ble lagt” som alle velsignelser 
er betinget av (L&p 130:20). Dette er 
åndelige lover som definerer moral-
normen for menneskene (se Joseph 
Smiths oversettelse, Romerne 7:14-15 
[i Veiledning til Skriftene]; 2 Nephi 2:5; 
L&p 29:34; 134:6). Det er pakter som 
binder, besegler, sikrer og gir løfter 
om evige velsignelser.

Alma advarte sin sønn Shiblon: 
“Se… til at du holder alle dine liden-
skaper i tømme så du kan bli fylt med 

kjærlighet” (Alma 38:12). Tømmer 
brukes til å veilede, styre og begrense. 
Vår lidenskap må kontrolleres. Når den 
brukes på en lovlig måte, vil forplant-
ningsevnen velsigne og helliggjøre (se 
Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph F. Smith [1998], 158).

Fristelser er alltid tilstede. Fordi Satan 
ikke kan skape liv, er han misunnelig 
på alle som har denne guddommelige 
evnen. Han og de som fulgte ham, ble 
kastet ut og forspilte retten til å få et jor-
disk legeme. “Han forsøker å gjøre alle 
mennesker ulykkelige likesom han selv 
er” (2 Nephi 2:27). Han vil friste, i den 
grad han kan, til å fornedre, forderve 
og om mulig ødelegge denne gaven 
som kan gi oss evig forøkelse hvis vi  
er verdige (se L&p 132:28-31).

Hvis vi forurenser våre livskilder 
eller leder andre til overtredelse, vil 
det følge straffer som er mer “intense” 
og “tunge å bære” (L&p 19:15) enn alt 
den fysiske nytelsen noensinne kan 
være verd.

Alma fortalte sin sønn Corianton: 
“Vet du ikke, min sønn, at disse ting  
er en avskyelighet i Herrens øyne, ja, 
mer avskyelig enn alle andre synder 
unntatt utgytelsen av uskyldig blod 
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eller å fornekte Den Hellige Ånd?” 
(Alma 39:5). Vi slipper ikke unna  
konsekvensene når vi synder.

Den eneste berettigede, godkjente 
anvendelse av forplantningsevnen skjer 
mellom en mann og en kvinne som er 
rettmessig og lovlig viet. Alt annet enn 
dette bryter Guds bud. Gi ikke etter 
for djevelens redselsfulle fristelser, for 
hvert grann av overtredelse må betales 
for inntil “du har betalt til siste øre” 
(Matteus 5:26).

Ikke i noen annen omstendighet 
viser Gud sin generøsitet og nåde i 
større grad enn i omvendelse.

Når vårt fysiske legeme blir skadet, 
kan det reparere seg selv, noen ganger 
med hjelp fra en lege. Hvis skaden er 
omfattende, vil det imidlertid ofte bli 
et arr igjen som en påminnelse om 
skaden.

Med vårt åndelige legeme er det en 
annen sak. Vår ånd blir skadet når vi 
gjør feil og begår synd. Men i motset-
ning til vårt jordiske legeme, gjenstår 
ingen arr når omvendelsesprosessen 
er fullført, på grunn av Jesu Kristi for-
soning. Løftet lyder: “Se, den som har 
omvendt seg fra sine synder er tilgitt, 
for jeg Herren, kommer dem ikke mer 
i hu” (L&p 58:42).

Når vi snakker om ekteskap og 
familieliv, kommer uunngåelig tanken: 
“Hva med unntakene?” Noen er født 
med begrensninger og kan ikke få 

barn. Noen uskyldige får ekteskapet 
ødelagt på grunn av ektefellens utro-
skap. Andre gifter seg ikke, men lever 
verdig som enslige.

Foreløpig har jeg følgende trøst: 
Gud er vår Fader! All den kjærlighet 
og generøsitet vi ser i den ideelle 
jordiske far, er forstørret utover vår jor-
diske fatteevne i ham som er vår Fader 
og vår Gud. Hans dom er rettferdig, 
hans nåde er uten grenser, hans evne 
til å kompensere kan ikke sammen-
lignes med noe jordisk. “Har vi bare i 
dette liv satt vårt håp til Kristus, da er 
vi de ynkverdigste av alle mennesker” 
(1 Korinterbrev 15:19).

I ærbødighet bruker jeg nå ordet 
tempel. Jeg ser for meg et beseglings-
rom og et alter med et ungt par som 
kneler der. Denne hellige tempelor-
dinansen er mye mer enn en vielse, 
for dette ekteskapet kan bli beseglet 
ved løftets Hellige ånd, og Skriftene 
erklærer at vi “skal arve troner, riker, 
fyrstedømmer… makter [og] herredøm-
mer” (L&p 132:19). Jeg ser gleden som 
venter dem som tar imot denne over-
jordiske gaven og bruker den verdig.

Søster Donna Smith Packer og jeg 
har vært ved hverandres side i ekteska-
pet i nesten 70 år. Når det gjelder min 
hustru, våre barns mor, er jeg målløs. 
Følelsen er så dyp og takknemligheten 
så sterk at jeg nesten ikke kan uttrykke 
det. Den største lønn vi har mottatt i 

dette liv og livet som kommer, er våre 
barn og barnebarn. På slutten av vårt 
jordiske liv sammen er jeg takknemlig 
for hvert øyeblikk jeg har henne ved 
min side, og for løftet har Herren gitt 
om at det ikke vil være noen ende.

Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesus 
er Kristus og den levende Guds Sønn. 
Han er Kirkens overhode. Gjennom 
hans forsoning og prestedømmets kraft, 
kan familier som stiftes på jorden, være 
sammen i all evighet. Forsoningen, som 
kan gjenvinne hver enkelt av oss, etter-
later ingen arr. Det betyr at uansett hva 
vi har gjort eller hvor vi har vært eller 
hvordan noe skjedde, hvis vi virkelig 
omvender oss, har han lovet at han vil 
sone for oss. Og da han sonet, ble det 
oppgjort. Det er så mange av oss som 
blir kastet rundt av skyldfølelse, og vet 
ikke helt hvordan vi skal unnslippe. 
Dere unnslipper ved å ta imot Jesu 
Kristi forsoning, og alt som var hjertes-
org, kan bli til skjønnhet og kjærlighet 
og evighet.

Jeg er så takknemlig for vår Herre 
Jesu Kristi velsignelser, for forplant-
ningsevnen, for forløsningens kraft, 
for forsoningen – forsoningen som 
kan rense bort alle flekker uansett 
hvor vanskelige eller hvor langvarige 
eller hvor mange ganger de har blitt 
gjentatt. Forsoningen kan sette dere 
fri igjen til å gå fremover, rene og ver-
dige, til å følge den vei som dere har 
valgt i livet.

Jeg bærer vitnesbyrd om at Gud 
lever, at Jesus er Kristus, at forsonin-
gen ikke er en generell ting som er for 
hele Kirken. Forsoningen er individu-
ell, og hvis dere har noe som plager 
dere – noen ganger så lenge siden at 
dere knapt kan huske det – sett forso-
ningen i sving. Den vil rense det bort, 
og hverken dere eller Han vil huske 
deres synder mer. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼
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familien, herunder å presidere over, 
forsørge og beskytte sin familie i rett-
ferdighet. Jeg er smertelig klar over at 
emnene farsrollen, morsrollen og ekte-
skap kan være vanskelige for mange. 
Jeg vet at noen medlemmer av Kirken 
føler at deres hjem aldri vil oppnå det 
de oppfatter som idealet. Mange har 
det vondt på grunn av forsømmelse, 
mishandling, avhengighet og feilaktige 
tradisjoner og kulturer. Jeg aksepterer 
ikke handlingene til menn eller kvin-
ner som bevisst eller i uvitenhet har 
forårsaket smerte, kvaler og fortvilelse 
i sitt hjem. Men i dag skal jeg tale om 
noe annet.

Jeg er overbevist om at en mann 
aldri er mer tiltrekkende for sin hustru 
enn når han utfører sine gudgitte opp-
gaver som verdig prestedømsbærer – 
ikke minst i hjemmet. Jeg elsker og tror 
på disse ordene fra president Packer 
til verdige ektemenn og fedre: “Dere 
har prestedømmets kraft direkte fra 
Herren til å beskytte deres hjem. Det 
vil komme tider da denne kraft er alt 
som står som et skjold mellom deres 
familie og motstanderens ugagn.” 6

Åndelige ledere og lærere i hjemmet
Tidligere i år deltok jeg i begravel-

sen til en usedvanlig og alminnelig 
mann – min manns onkel Don. En av 
onkel Dons sønner fortalte om noe han 
opplevde som lite barn kort tid etter at 
foreldrene hadde kjøpt sitt første hjem. 
Fordi det var fem små barn som trengte 
mat og klær, var det ikke nok penger 
til å sette gjerde rundt hagen. Fordi han 
tok en av sine guddommelige opp-
gaver som beskytter for sin familie på 
alvor, slo onkel Don noen små trestol-
per ned i bakken, tok litt hyssing og 
knyttet den fra stolpe til stolpe rundt 
hagen. Så samlet han barna rundt seg. 
Han viste dem stolpene og hyssingen, 
og forklarte at hvis de ville holde seg 

vil “være trygge i hans forvaring”. Det 
er helt klart for meg at Craig er opp-
fyllelsen av dette løftet. For å låne ord 
fra Mark Twain, sier jeg at “et liv uten 
[Craig] ikke ville være noe liv.” 5 Jeg 
elsker ham av hjerte og sjel!

Guddommelige roller og ansvarsoppgaver
I dag ønsker jeg å hedre ektemenn, 

fedre, brødre, sønner og onkler som 
vet hvem de er, og som gjør sitt beste 
for å utføre sine gudgitte oppgaver 
som beskrevet i erklæringen om 

Av Linda K. Burton
Hjelpeforeningens president

I tillegg til inspirerende taler, musikk 
og bønner som alltid gjør inntrykk 
under generalkonferansen, har jeg 

blitt fortalt av mange søstre at det de 
liker best å se, er Det første presi-
dentskap og De tolvs quorum når de 
forlater denne forhøyningen sammen 
med sine evige ledsagere. Og liker vi 
ikke alle å høre Brødrene uttrykke sin 
kjærlighet til dem?

Om sin hustru, Donna, sa president 
Boyd K. Packer: “På grunn av embedet 
jeg innehar, er jeg høytidelig forpliktet 
til å si sannheten: Hun er perfekt.” 1

“Hun er solskinnet i mitt liv,” 2 sa 
president Dieter F. Uchtdorf om sin 
hustru Harriet.

President Henry B. Eyring sa om sin 
hustru Kathleen: “Hun [er] en person 
som alltid har fått meg til å ønske å 
gjøre mitt aller beste.” 3

Og president Thomas S. Monson sa 
følgende om sin kjære Frances: “Hun 
var mitt livs kjærlighet, min betrodde 
rådgiver og min nærmeste venn. Å si at 
jeg savner henne, kan på ingen måte 
formidle dybden av mine følelser.” 4

Jeg ønsker også å uttrykke min 
kjærlighet til min kjære ledsager Craig. 
Han er en dyrebar gave for meg! Med 
henvisning til min mann, lover en 
avholdt og hellig setning i min patriar-
kalske velsignelse at jeg og mine barn 

Vi vil stige opp sammen
Som paktslojale kvinner og menn trenger vi å bygge hverandre opp  
og hjelpe hverandre å bli det folk som Herren ønsker at vi skal bli.
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innenfor dette provisoriske gjerdet, ville 
de være trygge.

En dag stirret de besøkende lærer-
innene i vantro idet de nærmet seg 
huset og så fem små barn stå lydig ved 
hyssingen og se lengselsfullt etter en 
ball som spratt utenfor grenselinjen 
deres og ut i gaten. Et lite barn løp for 
å hente faren, som så løp og hentet 
ballen.

I begravelsen uttrykte den eldste 
sønnen gråtende at alt han noensinne 
hadde håpet på i dette liv, var å bli som 
sin kjære far.

President Ezra Taft Benson sa:
“Ektemenn og fedre i Israel, dere 

kan gjøre så mye for deres families 
frelse og opphøyelse…

Husk deres hellige kall som fedre i 
Israel – deres viktigste kall i tid og evig-
het – et kall dere aldri vil bli løst fra.”

“Du må hjelpe til med å skape et 
hjem hvor Herrens ånd kan råde.” 7

Hvor anvendelige er ikke disse pro-
fetiske ordene i dag.

Det må i beste fall være vanskelig 
for paktens menn å leve i en verden 
som ikke bare nedverdiger deres gud-
dommelige roller og ansvarsoppgaver, 
men også sender falske budskap om 
hva det betyr å være en “ekte mann”. 
Ett falskt budskap er: “Det er meg det 

dreier seg om.” I den andre enden av 
skalaen finner vi det nedverdigende 
og spottende budskapet om at ekte-
menn og fedre ikke lenger trengs. Jeg 
ber dere innstendig om ikke å lytte 
til Satans løgner! Han har gitt avkall 
på det hellige privilegiet å noensinne 
selv skulle bli ektemann eller far. Fordi 
han er misunnelig på dem som har 
de hellige rollene han aldri vil fylle, er 
han oppsatt på å gjøre “alle mennesker 
ulykkelige likesom han selv er”! 8

Å løfte og hjelpe i våre utfyllende roller
Brødre og søstre, vi trenger hveran-

dre! Som paktslojale kvinner og menn 
trenger vi å bygge hverandre opp og 
hjelpe hverandre å bli det folk som 
Herren ønsker at vi skal bli. Og vi tren-
ger å samarbeide om å løfte den opp-
voksende generasjon og hjelpe dem å 
oppnå sine guddommelige muligheter 
som arvinger til evig liv. Vi kan gjøre 
som eldste Robert D. Hales og hans 
hustru Mary har gjort, og følge ordsprå-
ket: “Du løfter meg og jeg vil løfte deg, 
og vi vil stige opp sammen.” 9

Skriftene forteller oss at “det er  
ikke godt for mennesket å være alene”. 
Det var derfor vår himmelske Fader 
skapte “en medhjelp til ham”.10 Ordet 
medhjelp betyr “en hjelper som er 

egnet, er ham verdig og er hans like”.11 
Våre to hender ligner for eksempel på 
hverandre, men de er ikke helt like. 
Faktisk er de rake motsetninger, men 
de utfyller hverandre og er egnet for 
hverandre. Når de arbeider sammen,  
er de sterkere.12

I et kapittel om familier sier Kirkens 
håndbok følgende: “Mannlige og kvin-
nelige ånders natur er slik at de utfyller 
hverandre.” 13 Vær oppmerksom på at 
det står “utfyller hverandre”, ikke “kon-
kurrerer med hverandre”! Vi er her for 
å hjelpe, løfte og fryde oss sammen 
med hverandre, idet vi prøver å få frem 
det beste i oss selv. Søster Barbara B. 
Smith sa klokelig: “Det er så mye mer 
lykke å oppnå når vi kan glede oss 
over andres fremgang og ikke bare 
vår egen.” 14 Når vi prøver å “utfylle” 
istedenfor å “konkurrere”, er det mye 
lettere å heie på hverandre!

Som ung mor til mange små barn 
på slutten av dager fylt med bleieskift, 
oppvask og disiplinering, var det ingen 
som mer ettertrykkelig enn meg sang 
Primær- sangen “Jeg blir glad når far 
kommer hjem”.15 Jeg er imidlertid lei 
for å innrømme at jeg ikke alltid var 
blid når Craig syntes å sprette gjennom 
døren etter en hard arbeidsdag. Han 
hilste alltid på hver enkelt av oss med 
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en klem og et kyss, og gjorde mange 
vanskelige og noen ganger katastro-
fale dager til herlige pappastunder. Jeg 
skulle ønske jeg hadde vært litt mindre 
opptatt av den uendelige listen over 
gjøremål, og mer fornuftig hadde foku-
sert på det som betydde mest, slik han 
gjorde. Jeg ville ha stoppet oftere opp 
for å nyte hellig familietid, og ville ha 
takket ham oftere for den velsignelse 
han var for oss!

La vår tale av kjærlighet farges
For ikke lenge siden fortalte en 

trofast søster i Kirken meg om en stor 
bekymring hun hadde bedt angående 
en god stund. Hennes bekymring gjaldt 
noen av søstrene i menigheten. Hun 
fortalte meg hvor vondt det gjorde å se 
at de noen ganger snakket respektløst 
til og om sin mann, til og med foran 
barna. Hun fortalte så at hun som ung 
kvinne oppriktig hadde ønsket og bedt 

om å finne og gifte seg med en verdig 
prestedømsbærer og bygge et lykkelig 
hjem sammen med ham. Hun hadde 
vokst opp i et hjem hvor hennes mor 
hadde styrt med jernhånd, og faren  
hadde rettet seg etter morens krav for  
å holde fred i hjemmet. Hun følte at  
det fantes en bedre måte. Hun hadde 
ikke sett det vist i hjemmet hun vokste 
opp i, men hun ba inderlig om veiled-
ning, og Herren velsignet henne med 
kunnskap om hvordan hun kunne 
skape et hjem sammen med sin ekte-
mann hvor Ånden ville være velkom-
men. Jeg har vært i dette hjemmet, og 
kan vitne om at det er et hellig sted!

Søstre og brødre, hvor ofte lar vi 
bevisst “vår tale av kjærlighet farges”? 16

Vi kan prøve oss selv ved å stille noen 
spørsmål. Med noen tilpasninger kan 
disse spørsmålene gjelde for de fleste av 
oss, enten vi er gift eller enslig, uansett 
hva vår situasjon i hjemmet måtte være.

1.  Når var siste gang jeg ga min ledsa-
ger oppriktig ros, enten alene eller 
sammen med våre barn?

2.  Når var siste gang jeg takket, ga 
uttrykk for kjærlighet til eller tryglet 
oppriktig i tro for ham eller henne  
i bønn?

3.  Når var siste gang jeg lot være å si 
noe jeg visste kunne være sårende?

4.  Når var siste gang jeg beklaget og 
ydmykt ba om tilgivelse – uten å legge 
til ordene “men om bare du hadde” 
eller “men om du bare ikke hadde”?

5.  Når var siste gang jeg valgte å være 
lykkelig istedenfor å forlange å ha 
“rett”?

Hvis noen av disse spørsmålene får 
dere til å krympe dere eller føle et snev 
av skyldfølelse, må dere huske at eldste 
David A. Bednar har sagt at “skyldfølelse 
er for ånden det smerte er for legemet – 
et varsel om fare og en beskyttelse mot 
ytterligere skade”.17

Jeg oppfordrer oss alle til å gi akt 
på eldste Jeffrey R. Hollands inderlige 
bønn: “Brødre og søstre, i denne lange, 
evige streben etter å bli mer lik vår 
Frelser, la oss prøve å bli ‘fullkomne’ 
menn og kvinner i hvert fall på dette 
ene området nå – ved at vi ikke kren-
ker med ord, eller sagt litt mer posi-
tivt, ved å tale med en ny tunge, med 
englers tunge.” 18

Når jeg har forberedt meg til denne 
anledningen i dag, har Ånden under-
vist meg, og jeg har lovet at jeg oftere 
vil si vennlige ord til og om min kjære 
ledsager, løfte mennene i min familie 
og uttrykke takknemlighet for hvordan 
de utfører sine guddommelige og utfyl-
lende oppgaver. Jeg har også bestemt 
meg for å følge ordspråket: “Du løfter 
meg og jeg løfter deg, og så vil vi stige 
opp sammen.”

Vil dere sammen med meg søke  
Den hellige ånds hjelp til å lære oss  
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hjerte som er forherdet eller uforberedt. 
Jeg skal ikke si noe mer om disse. Mitt 
budskap gjelder dem av oss som har 
forpliktet seg til å være Kristi disipler. 
Hva gjør vi med Frelserens læresetnin-
ger når vi lever vårt liv?

Lignelsen om såmannen advarer 
oss mot omstendigheter og holdninger 
som kan hindre noen som har mottatt 
evangeliets budskap, i å frembringe en 
god avling.

I. Steingrunn, ingen rot
Noe av frøet “falt på steingrunn, 

der det ikke var mye jord, og det skjøt 
straks opp, fordi det ikke hadde dyp 
jord. Og da solen steg, ble det avsvidd, 
og fordi det ikke hadde rot, visnet det” 
(Markus 4:5-6).

Jesus forklarte at dette beskriver dem 
“som straks tar imot ordet med glede når 
de får høre det”, men “de har ingen rot i 
seg… Når det kommer trengsel eller for-
følgelse for ordets skyld, faller de straks 
fra” (Markus 4:16-17).

Hva kan det skyldes at “de [som 
hører ordet, ikke har] rot i seg”? Slik er 
det med nye medlemmer som bare er 
omvendt til misjonærene, til Kirkens 
mange tiltrekkende egenskaper, eller 
til de mange gode fruktene av med-
lemskap i Kirken. Ettersom de ikke er 
forankret i Guds ord, kan de bli svidd 

Av eldste Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers quorum

Emner for taler på generalkonfe-
ransen tildeles – ikke ved jordisk 
myndighet, men ved Åndens til-

skyndelser. Mange emner ville ha dek-
ket de jordiske bekymringene vi alle 
deler. Men slik Jesus ikke underviste 
om å overvinne jordiske utfordringer 
eller politisk undertrykkelse på sin tid, 
inspirerer han vanligvis sine tjenerne i 
dag til å tale om hva vi må gjøre for å 
forandre vårt eget liv som forberedelse 
til å vende tilbake til vårt himmelske 
hjem. Denne påskehelgen har jeg følt 
meg tilskyndet til å tale om de dyrebare 
og tidløse læresetningene i en av Jesu 
lignelser.

Lignelsen om såmannen er en av  
et lite antall lignelser som er nedtegnet 
i alle de tre synoptiske evangeliene. 
Den tilhører også en enda mindre 
gruppe lignelser Jesus forklarte for 
sine disipler. Frøet som ble sådd, var 
“rikets arbeid” (Matteus 13:19), “ordet” 
(Markus 4:14) eller “Guds ord” (Lukas 
8:11) – Mesterens og hans tjeneres 
læresetninger.

De forskjellige jordtypene der frø-
ene falt, symboliserer forskjellige måter 
mennesker mottar og følger disse lære-
setningene på. Altså har frøene som 
“falt ved veien” (Markus 4:4), ikke nådd 
menneskelig jord de kan vokse i. De 
er som læresetninger som faller på et 

Lignelsen om såmannen
Det er opp til hver enkelt av oss å prioritere og gjøre de tingene som  
gjør vår jord god og vår avling rik.

hvordan vi bedre kan løfte hveran-
dre i våre utfyllende oppgaver som 
paktens sønner og døtre av kjærlige 
himmelske foreldre?

Jeg vet at vi kan klare det ved 
hjelp av den styrkende kraft i Jesu 
Kristi forsoning og vår tro på ham. 
Jeg ber om at vi vil sette vår lit til 
ham for å hjelpe oss å hjelpe hver-
andre å leve lykkelig og evig idet 
vi stiger opp sammen, i Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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og visne bort når motstanden melder 
seg. Men selv de som er oppvokst i 
Kirken – de som har vært medlem 
lenge – kan gli inn i en tilstand hvor 
de ikke har noen rot i seg. Jeg har 
kjent noen av disse – medlemmer som 
mangler en urokkelig og varig omven-
delse til Jesu Kristi evangelium. Hvis vi 
ikke er rotfestet i evangeliets læreset-
ninger og regelmessig etterlever dem, 
kan vi utvikle et steinete hjerte som er 
steingrunn for åndelige frø.

Åndelig føde er nødvendig for 
åndelig overlevelse, spesielt i en verden 

som beveger seg bort fra troen på Gud 
og absolutter for rett og galt. I en tid 
dominert av Internett, som forsterker 
budskap som truer tro, må vi øke vår 
eksponering for åndelige sannheter for 
å styrke vår tro og holde oss forankret  
i evangeliet.

Unge mennesker, hvis denne under-
visningen virker for generell, skal dere 
få et konkret eksempel. Hvis nadver-
dens symboler blir utdelt, og dere 
sender tekstmeldinger eller hvisker 
eller spiller videospill eller gjør noe 
annet som hindrer dere i å innta viktig 

åndelig føde, kapper dere av deres 
åndelige røtter og beveger dere mot 
steingrunn. Dere gjør dere sårbare for 
å visne bort når dere møter prøvelser 
som isolasjon, trusler eller latterliggjø-
ring. Dette gjelder også voksne.

En annen potensiell ødelegger  
av åndelige røtter – som forsterkes  
av dagens teknologi, uten at den er 
unik for den – er tunnelsyn med hen-
syn til evangeliet eller Kirken. Dette 
begrensede perspektivet fokuserer på 
en bestemt læresetning eller praksis 
eller oppfattet mangel hos en leder, 
og ignorerer det store panoramaet av 
evangeliets plan og de felles fruktene 
av dens avling. President Gordon B. 
Hinckley ga en levende beskrivelse 
av ett aspekt av dette tunnelsynet. 
Han fortalte et publikum ved BYU om 
politiske kommentatorer som “glødet 
av forargelse” på grunn av en aktuell 
nyhetssak. “På kunstferdig vis utøste de 
den sure eddik av skjellsord og sinne… 
Dette,” konkluderte han, “er utvilsomt 
den begavede grinebiterens tidsalder.” 1 
For å være trygt forankret i evange-
liet, må vi derimot være moderate og 
avmålte med vår kritikk, og alltid søke 
det større perspektiv på Guds majeste-
tiske verk.

II. Torner: Denne verdens bekymringer  
og rikdommens bedrag

Jesus sa at “noe falt blant torner,  
og tornene vokste opp og kvalte det, 
så det ikke bar frukt” (Markus 4:7). 
Han forklarte at dette er “de som hører 
ordet, men verdens bekymringer, rik-
dommens bedrag og lyst til andre ting 
kommer inn og kveler ordet, så det 
blir uten frukt” (Markus 4:18-19). Dette 
er virkelig en advarsel vi alle skulle gi 
akt på.

Jeg vil først si noe om rikdommens 
bedrag. Uansett hvor vi befinner oss 
på vår åndelige reise – uansett hvor 
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omvendt vi er – blir vi alle fristet av 
dette. Når holdninger eller priorite-
ringer fokuserer på anskaffelse, bruk 
eller besittelse av eiendom, kaller vi 
det materialisme. Så mye er sagt og 
skrevet om materialisme at lite trenger 
å tilføyes her.2 De som tror på det som 
har blitt kalt velstandens teologi, lider 
av “rikdommens bedrag”. At man er 
rik eller har høy inntekt er ikke et tegn 
på himmelens gunst, og mangel på 
det samme er ikke et tegn på himmel-
ens unåde. Da Jesus fortalte en trofast 
disippel at han kunne arve evig liv hvis 

han bare ville gi alt han hadde til de 
fattige (se Markus 10:17-24), var det 
ikke besittelse av rikdom han utpekte 
som galt, men denne disippelens  
holdning til rikdom. Slik vi alle vet,  
lovpriste Jesus den barmhjertige samar-
itan, som brukte den samme myntsort til 
å hjelpe sin neste, som Judas brukte til 
å forråde sin Frelser. Roten til alt ondt 
er ikke penger, men pengekjærhet (se 
1 Timoteus 6:10).

Mormons bok forteller om en tid 
da fremgangen i Guds kirke “opp-
hørte” (Alma 4:10) fordi “kirkens folk… 

begynte å legge sin elsk på rikdom-
mer og verdens verdiløse ting” (Alma 
4:8). Den som har overflod av mate-
rielle ting, står i fare for å bli åndelig 
“sløvet” av rikdom og andre ting som 
hører verden til.3 Dette er en passende 
innledning til den neste av Frelserens 
læresetninger.

De mest underfundige tornene  
til å kvele virkningen av evangeliets 
ord i vårt liv, er de verdslige kreftene 
Jesus kalte “bekymringer og rikdom 
og livets lyst” (Lukas 8:14). Disse er for 
mange til å nevne. Noen eksempler får 
holde.

En gang irettesatte Jesus sin seniora-
postel, idet han sa til Peter: “Du er til 
anstøt for meg, for du har ikke sans for 
det som hører Gud til, men bare for det 
som hører menneskene til” (Matteus 
16:23; se også L&p 3:6-7; 58:39). Å ha 
sans for det som hører menneskene 
til, betyr å sette denne verdens bekym-
ringer foran det som er av Gud i våre 
handlinger, våre prioriteringer og vår 
tankegang.

Vi overgir oss til “livets lyst” (1) når 
vi er avhengige, noe som svekker Guds 
dyrebare gave handlefrihet, (2) når vi 
blir forledet av trivielle distraksjoner 
som trekker oss bort fra det som er 
av evig betydning, og (3) når vi har 
en kravmentalitet som hemmer den 
personlige vekst som er nødvendig for 
å kvalifisere oss til vår evige fremtid.

Vi blir overvunnet av verdens 
bekymringer når vi er lammet av 
fremtidsfrykt, noe som hindrer oss i å 
gå frem i tro og stole på Gud og hans 
løfter. For 25 år siden talte min aktede 
lærer på BYU, Hugh W. Nibley, om 
farene ved å overgi seg til verdens 
bekymringer. Han ble spurt i et inter-
vju om han syntes forholdene i verden 
og vår plikt til å spre evangeliet gjorde 
det ønskelig å prøve å “komme verden 
imøte med det vi gjør i Kirken”.4
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Han svarte: “Det har vært hele  
Kirkens historie, ikke sant? Man må 
være villig til å vekke anstøt, man må 
være villig til å ta en risiko. Det er der 
troen kommer inn… Vårt engasjement 
skal være en prøve, det skal være van-
skelig, det skal være upraktisk i denne 
verdens øyne.” 5

Denne evangeliske prioritering 
ble bekreftet ved BYU for bare noen 
måneder siden av en respektert katolsk 
leder, Charles J. Chaput, erkebiskopen 
i Philadelphia. Han talte om “saker som 
både siste- dagers- hellige og katolikker 
er opptatt av”, som “ekteskap og fami-
lie, seksualitetens natur, menneskelivets 
hellighet og religionsfrihetens betyd-
ning,” og sa følgende:

“Jeg vil igjen understreke viktigheten 
av virkelig å etterleve det vi hevder å 
tro på. Det må være en prioritet – ikke 
bare i vårt eget og familiens liv, men i 
våre kirker, i våre politiske valg, i jobb-
sammenheng, i vår behandling av de 
fattige – med andre ord i alt vi gjør.”

“Her er grunnen til at det er viktig,” 
fortsatte han. “Lær av katolikkenes 
erfaring. Vi katolikker tror at vårt kall 
er å være en surdeig i samfunnet. Men 
det er en hårfin balansegang mellom 
å være surdeig i samfunnet og å bli 
oppslukt av samfunnet.” 6

Frelserens advarsel mot å la verdens 
bekymringer kvele Guds ord i vårt liv 
utfordrer oss utvilsomt til å holde fast 
ved våre prioriteringer og innrette oss 
etter Guds bud og ledelsen i hans kirke.

Frelserens eksempler kan få oss til å 
betrakte denne lignelsen som lignelsen 
om jordtypene. Jordsmonnets egnethet 
avhenger av hjertet til hver av oss som 
mottar evangeliets frø. Med hensyn til 
mottakelighet for åndelige læresetnin-
ger, er noen hjerter forherdet og uforbe-
redt, noen hjerter er steinete på grunn 
av manglende bruk, og noen hjerter 
begjærer det som hører verden til.

III. Falt i god jord og bar frukt
Lignelsen om såmannen ender  

med Frelserens beskrivelse av frøet  
som “falt i god jord og bar frukt” i  
forskjellig grad (Matteus 13:8). Hvor-
dan kan vi forberede oss til å være 
denne gode jord og få denne gode 
avling?

Jesus forklarte at “den gode jord, 
det er de som hører ordet og tar vare 
på det i et vakkert og godt hjerte, og 
bærer frukt i utholdenhet” (Luke 8:15). 
Vi har frøet som er evangeliets ord. Det 
er opp til hver enkelt av oss å prioritere 
og gjøre de tingene som gjør vår jord 
god og vår avling rik. Vi må søke å bli 
fast forankret og omvendt til Jesu Kristi 
evangelium (se Kolosserne 2:6-7). Vi 
oppnår denne omvendelsen til evange-
liet ved å be, ved å lese Skriftene, ved 
å utføre tjeneste og ved regelmessig 
deltagelse i nadverden for alltid å ha 
hans Ånd hos oss. Vi må også søke den 
mektige forandring i hjertet (se Alma 
5:12-14) som erstatter onde ønsker og 
egoistiske interesser med kjærlighet til 
Gud og et ønske om å tjene ham og 
hans barn.

Jeg vitner om at disse ting er sanne, 
og jeg vitner om vår Frelser Jesus Kristus, 

hvis læresetninger viser veien og hvis 
forsoning gjør det hele mulig, i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Gordon B. Hinckley, “Let Not Your  

Heart Be Troubled” (andakt ved Brigham 
Young University, 29. okt. 1974), 1;  
speeches. byu. edu.

 2. Se for eksempel Dallin H. Oaks,  
“Materialism,” kapittel 5 i Pure in Heart 
(1988), 73-87.

 3. Jeg står i gjeld til eldste Neal A. Maxwell 
for dette bemerkelsesverdige bildet  
(se “These Are Your Days,” Ensign,  
okt. 2004, 26).

 4. James P. Bell, i “Hugh Nibley, in Black  
and White,” BYU Today, mai 1990, 37.

 5. Hugh Nibley, i “Hugh Nibley, in Black and 
White,” 37-38.

 6. Charles J. Chaput, “The Great Charter  
at 800: Why It Still Matters,” First Things, 
23. jan. 2015, firstthings.com/web- 
exclusives/2015/01/the- great- charter- 
at- 800; se også Tad Walch, “At BYU, 
Catholic Archbishop Seeks Friends, Says 
U.S. Liberty Depends on Moral People,” 
Deseret News, 23. jan. 2015, deseretnews.
com/article/865620233/At- BYU- Catholic- 
archbishop- seeks- friends- says- US- liberty- 
depends- on- moral- people.html. Erkebiskop 
Chaput sa også at “noen av våre beste 
katolske institusjoner har enten mistet 
eller sterkt svekket sin religiøse identi-
tet… Brigham Young er et eiendommelig 
universitet… fordi det er et senter for å 
lære beriket av sin religiøse identitet. Det 
må dere aldri miste” (“The Great Charter 
at 800”).
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vanskelig å forestille seg hvordan Sailor 
klarte det hun gjorde den kvelden. Men 
vi vet at hun så lyset fra dette huset i 
det fjerne som en sjanse til å bli reddet. 
Det var håp. Hun fant mot i det faktum 
at uansett hvor ille det var, ville hennes 
redning finnes i dette lyset.

Ikke mange av oss vil oppleve noe 
så opprivende som Sailor gjorde. Men 
vi vil alle på et eller annet tidspunkt 
måtte forsere vår egen åndelige vill-
mark og gjennomføre vår egne reiser 
i ulendt følelsesmessig terreng. I disse 

Av eldste L. Whitney Clayton
i De syttis presidentskap

I januar fløy syv år gamle Sailor  
Gutzler og hennes familie fra Florida 
til Illinois i et privatfly. Sailors far  

satt ved spakene. Like etter mørkets 
frembrudd fikk flyet mekaniske proble-
mer og styrtet ned i de bekmørke åsene 
i Kentucky, opp- ned i svært ulendt ter-
reng. Alle unntatt Sailor døde i ulykken. 
Hun brakk håndleddet i styrten. Hun 
fikk kutt og skrammer, og hadde mistet 
skoene. Temperaturen var 3 grader cel-
sius – det var en kald og regntung vin-
terkveld i Kentucky – og Sailor var bare 
iført shorts, en T- skjorte og én sokk.

Hun ropte til mor og far, men ingen 
svarte. Hun mønstret alt hun hadde av 
mot, og gikk barbent gjennom terrenget 
på leting etter hjelp, vasset over bekker, 
krysset grøfter og trosset bjørnebærtor-
ner. Fra toppen av en liten høyde fikk 
Sailor øye på et lys i det fjerne, ca halv-
annen km unna. Hun snublet gjennom 
mørket og buskaset på vei mot lyset, og 
kom til slutt frem til en snill mann hun 
aldri hadde møtt før, som raskt tok seg 
av henne. Sailor var trygg. Hun skulle 
snart bli bragt til et sykehus og hjulpet 
på veien til rehabilitering.1

Sailor overlevde fordi hun så et lys 
i det fjerne og kjempet seg frem til 
det – til tross for det ulendte terrenget, 
den dype tragedien hun opplevde og 
skadene hun hadde pådratt seg. Det er 

Velg å tro
Frelseren gir sitt evangelium som et lys for å veilede dem som velger  
å tro på og følge ham.
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øyeblikkene, uansett hvor mørke eller 
håpløse de kan virke, vil det alltid være 
et åndelig lys som kaller på oss og gir 
oss håp om redning og lindring, hvis 
vi leter etter det. Dette lyset skinner fra 
hele menneskehetens Frelser, som er 
verdens lys.

Å oppfatte åndelig lys er annerle-
des enn å se fysisk lys. Å gjenkjenne 
Frelserens åndelige lys begynner med 
vår villighet til å tro. Gud krever at vi 
i utgangspunktet i det minste ønsker 
å tro. “Hvis dere vil våkne opp og 
anstrenge deres evner… og utøve tro  
i den minste grad,” sier profeten Alma, 
“ja, selv om dere ikke kan gjøre mer 
enn ønske å tro, la dette ønske virke i 
dere inntil dere tror så mye at dere kan 
gi plass for en del av [Frelserens] ord.” 2

Almas oppfordring til oss om å 
ønske å tro og å “gi plass” i vårt hjerte 
for Frelserens ord, minner oss på at 
overbevisning og tro krever valg og 
handling fra vår side. Vi må “våkne opp 
og anstrenge [våre] evner”. Vi ber før 
det blir gitt oss. Vi søker før vi finner. 
Vi banker før det blir åpnet for oss. Vi 
blir så gitt dette løftet: “For hver den 
som ber, han får, og den som leter, han 
finner, og den som banker på, for ham 
skal det lukkes opp.” 3

Ingen mer inntrengende oppfor-
dring til å tro har kommet til oss enn 
fra Frelseren selv under hans jordiske 
virke, da han bønnfalt sine vantro 
tilhørere:

“Dersom jeg ikke gjør min Fars gjer-
ninger, så tro meg ikke!

Men hvis jeg gjør dem, da tro gjern-
ingene, om dere ikke vil tro meg, for  
at dere kan forstå og vite at Faderen  
er i meg, og jeg i Faderen.” 4

Hver dag står vi alle overfor en 
prøve. Det er vårt livs prøve: Vil vi 
velge å tro på ham og la lyset av hans 
evangelium få vokse i oss, eller vil vi 
nekte å tro, og insistere på å vandre 

alene i mørket? Frelseren gir sitt evan-
gelium som et lys for å veilede dem 
som velger å tro på og følge ham.

Etter ulykken sto Sailor overfor et 
valg. Hun kunne ha valgt å bli ved å 
flyet i mørket, alene og redd. Men en 
lang natt lå foran henne, og det ville 
bare bli kaldere. Hun valgte en annen 
vei. Sailor gikk opp på en høyde, og 
der så hun et lys i horisonten.

Gradvis, etter hvert som hun tok 
seg frem gjennom natten mot lyset, 
ble det klarere. Likevel må det ha vært 
perioder da hun ikke kunne se det. 
Kanskje forsvant det ut av syne da 
hun var i en kløft eller bak trær eller 

buskas, men hun fortsatte. Hver gang 
Sailor kunne se lyset, var det tegn 
på at hun var på rett vei. Hun visste 
fremdeles ikke nøyaktig hva dette 
lyset var, men hun fortsatte å gå mot 
det basert på det hun visste, og stolte 
på og håpet at hun ville få se det igjen 
hvis hun fortsatte å bevege seg i riktig 
retning. Ved å gjøre dette, kan hun ha 
reddet livet.

Vårt liv kan også være slik. Noen 
ganger kan vi ha blitt såret, være trette, 
eller alt kan synes mørkt og kaldt. 
Noen ganger kan vi kanskje ikke se 
noe lys i horisonten, og vi kan få lyst til 
å gi opp. Hvis vi er villige til å tro, hvis 
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vi ønsker å tro, hvis vi velger å tro, da 
vil Frelserens læresetninger og eksem-
pel vise oss veien videre.

Velg å tro
Akkurat slik Sailor måtte tro at hun 

ville finne trygghet i dette lyset i det 
fjerne, må også vi velge å åpne vårt 
hjerte for den guddommelige virkelig-
het som Frelseren er – for hans evige 
lys og hans helbredende barmhjer-
tighet. Profeter gjennom alle tider har 
oppfordret oss til, og til og med bønn-
falt oss om å tro på Kristus. Deres for-
maninger gjenspeiler et grunnleggende 
faktum: Gud tvinger oss ikke til å tro. I 
stedet oppfordrer han oss til å tro ved 
å sende levende profeter og apostler 
for å undervise oss, ved å gi oss hellig 
skrift og ved å kalle på oss gjennom sin 
Ånd. Det er vi som må velge å ta imot 
disse åndelige invitasjonene, velge å se 
med indre øyne det åndelige lys som 
han kaller på oss med. Beslutningen 
om å tro er det viktigste valget vi noen-
sinne gjør. Det former alle våre andre 
avgjørelser.

Gud tvinger oss ikke til å tro noe 
mer enn han tvinger oss til å holde 

noe bud, til tross for hans fullkomne 
ønske om å velsigne oss. Likevel står 
hans kall til oss om å tro på ham – til 
å utøve den minste grad av tro og gi 
plass for hans ord – fortsatt fast i  
dag. Frelseren sa: “Jeg bærer vitnes-
byrd om at Faderen befaler alle men-
nesker overalt å omvende seg og tro 
på meg.” 5

Tro og vitnesbyrd er ikke passive 
prinsipper. Det er ikke noe som bare 
skjer med oss. Tro er noe vi velger –  
vi håper på det, vi arbeider for det, 
og vi ofrer for det. Vi vil ikke utilsiktet 
komme til å tro på Frelseren og hans 
evangelium, mer enn vi ved et uhell vil 
be eller betale tiende. Vi velger aktivt 
å tro, akkurat som vi velger å holde 
andre bud.

Omsett tro i handling
Sailor kunne ikke til å begynne  

med vite om det hun gjorde da hun 
presset seg frem gjennom krattet, fak-
tisk ville hjelpe. Hun var på ukjent sted 
og skadet. Det var mørkt og kaldt. Men 
hun forlot havaristedet og våget seg ut 
i håp om redning, krabbet og strevde 
seg frem til hun så et lys i fjerne. Da 

hun hadde sett det, gjorde hun sitt 
beste for å gå mot det og huske hva 
hun hadde sett.

På samme måte må vi gi plass for 
håpet om at vi vil finne åndelig lys ved 
å velge tro istedenfor tvil. Våre handlin-
ger er beviset på vår overbevisning og 
blir innholdet i vår tro. Vi velger å tro 
når vi ber og når vi leser i Skriftene. Vi 
velger å tro når vi faster, når vi holder 
sabbatsdagen hellig og når vi arbeider  
i templet. Vi velger å tro når vi blir døpt 
og når vi tar del i nadverden. Vi velger 
å tro når vi omvender oss og søker 
guddommelig tilgivelse og helbre-
dende kjærlighet.

Gi aldri opp
Noen ganger kan fremgang i ånde-

lige ting virke langsom eller uregelmes-
sig. Noen ganger kan vi føle at vi har 
tapt terreng, at vi har gjort feil, eller at 
vår beste innsats for å finne Frelseren 
ikke hjelper. Hvis dere føler det slik, 
vær så snill å aldri gi opp. Fortsett å tro 
på ham og hans evangelium og hans 
kirke. Innrett deres handlinger etter 
denne troen. I de øyeblikkene da lyset 
av deres tro er dempet, må dere la 
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ekteskap og familie i Vatikanstaten i 
Roma. Der møttes representanter for 
14 forskjellige trossamfunn og seks av 
syv kontinenter, som alle hadde blitt 
invitert for å uttrykke sine oppfatnin-
ger med hensyn til det som skjer med 
familien i dagens samfunn.

Pave Francis åpnet det første møtet 
av samlingen med denne uttalelsen: 
“Vi lever nå i en kultur av det midler-
tidige, hvor stadig flere ganske enkelt 
gir opp ekteskapet som en offentlig 
forpliktelse. Denne revolusjonen 
i manerer og moral har ofte heist 
frihetens flagg, men i virkeligheten 
har den ført til åndelig og materiell 
ødeleggelse for utallige mennesker, 
spesielt de fattigste og mest sårbare… 
Det er alltid de som lider mest i denne 
krisen.” 1

Med henvisning til den oppvok-
sende generasjon sa han at det er 
viktig at de “ikke hengir seg til den 
giftige [mentaliteten] av det midlerti-
dige, men heller er revolusjonære med 
mot til å søke sann og varig kjærlighet, 
og derved går mot strømmen.” Dette 
må gjøres.2

Av eldste L. Tom Perry
i De tolv apostlers quorum

I november i fjor hadde jeg det privile-
gium å være invitert – sammen med 
president Henry B. Eyring og biskop 

Gérald Caussé – til et kollokvium om 

Hvorfor ekteskap  
og familie betyr noe – 
over hele verden
Familien står sentralt i livet, og er nøkkelen til evig lykke.

deres håp om Frelserens kjærlighet  
og nåde, som finnes i hans evange-
lium og hans kirke, overvinne deres 
tvil. Jeg lover at han står klar til å ta 
imot dere. Med tiden vil dere se at 
dere har tatt det beste valget dere 
kunne ha tatt. Deres tapre beslutning 
om å tro på ham vil velsigne dere 
umåtelig og for evig.

Troens velsignelse
Jeg har følt Frelserens barmhjertige 

kjærlighet i mitt liv. Jeg har søkt etter 
ham i mine egne mørke stunder, og 
han har strukket seg ut til meg med 
sitt helbredende lys. En av de store 
gledene i mitt liv har vært å reise sam-
men med min hustru Kathy for å møte 
medlemmer av Kirken i mange ver-
denshjørner. Disse fantastiske møtene 
har lært meg og lært oss om Guds 
kjærlighet til sine barn. De har vist 
meg de ubegrensede muligheter til 
lykke som blir deres velsignelse som 
velger å følge vår Herre Jesu Kristi 
læresetninger. Jeg har lært at å tro på 
ham og hans forløsende kraft er den 
sanne vei til “fred i denne verden og 
evig liv i den kommende verden”.6

Jeg vitner om at Jesus Kristus er 
kilden til lys og håp for oss alle. Jeg  
ber om at vi må velge å tro på ham.  
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Lindsey Bever, “How 7- Year- Old  

Sailor Gutzler Survived a Plane  
Crash,” Washington Post, 5. jan. 2015, 
washingtonpost.com; “Girl Who Survived 
Plane Crash Hoped Family ‘Was Just 
Sleeping,’” 4. jan. 2015, myfox8.com; 
“Kentucky Plane Crash: Four Killed, Little 
Girl Survives,” 4. jan. 2015, news.com.au; 
Associated Press, “Young Girl, Sole  
Survivor of Kentucky Plane Crash,”  
3. jan. 2015, jems.com.

 2. Alma 32:27; uthevelse tilføyd.
 3. 3 Nephi 14:8; se også vers 7.
 4. Johannes 10:37-38.
 5. 3 Nephi 11:32.
 6. Lære og pakter 59:23.
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Dette ble etterfulgt av tre dager med 
presentasjoner og samtaler hvor religi-
øse ledere behandlet temaet ekteskap 
mellom en mann og en kvinne. Mens 
jeg lyttet til det bredest tenkelige spek-
ter av religiøse ledere fra hele verden, 
hørte jeg dem uttrykke full enighet og 
vise støtte for hverandres tro på ekte-
skapets hellighet og familiens betyd-
ning som samfunnets grunnleggende 
enhet. Jeg følte sterkt fellesskap og 
enighet med dem.

Det var mange som så og uttrykte 
denne enigheten, og de gjorde det 
på mange forskjellige måter. Noe av 
det jeg likte best, var da en muslimsk 
religionsforsker fra Iran siterte ordrett 
to avsnitt fra vår egen erklæring om 
familien.

I løpet av kollokviet så jeg at når 
forskjellige trosretninger, kirkesamfunn 
og religioner står sammen om ekteskap 
og familie, står de også sammen om de 
verdier, den lojalitet og den forpliktelse 
som er naturlig forbundet med familie-
enheter. Det var bemerkelsesverdig for 
meg å se hvordan ekteskap og familie- 
sentrerte prioriteringer gikk på tvers 
av og erstattet alle politiske, økono-
miske eller religiøse forskjeller. Når det 
gjelder kjærlighet til ektefellen og håp, 
bekymringer og drømmer for barn, er 
vi alle like.

Det var fantastisk å være på møter 
med talere fra hele verden idet de 
universelt uttrykte sine følelser med 
hensyn til viktigheten av ekteskap mel-
lom en mann og en kvinne. Hver av 
deres taler ble etterfulgt av vitnesbyrd 
fra andre religiøse ledere. President 
Henry B. Eyring bar et siste vitnesbyrd 
på kollokviet. Han bar et sterkt vitnes-
byrd om skjønnheten i et forpliktende 

ekteskap og vår tro på den lovede 
velsignelsen evige familier.

President Eyrings vitnesbyrd var en 
passende avslutning på disse tre spesi-
elle dagene.

Dere spør kanskje: “Hvis de fleste 
hadde den samme prioritering med 
hensyn til familie og tro, hvis alle disse 
trossamfunnene og religionene i bunn 
og grunn var enige om hva ekteskapet 
skulle være, og hvis de alle var enige 
om verdien som skulle settes på hjem 
og familieforhold, hvordan er vi da 
annerledes? Hvordan skiller Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige seg ut fra 
resten av verden?”

Her er svaret: Selv om det var fan-
tastisk å se og føle at vi har så mye til 
felles med resten av verden med hen-
syn til vår familie, er det bare vi som 

har det gjengitte evangeliums evige 
perspektiv.

Det som det gjengitte evangelium 
bringer til diskusjonen om ekteskap og 
familie, er så stort og så relevant at det 
ikke kan overvurderes: Vi gjør emnet 
evig! Vi tar ekteskapets forpliktelse og 
hellighet til et høyere plan på grunn  
av vår tro på og forståelse av at familier 
strekker seg tilbake til før denne jord 
ble til, og at de kan strekke seg inn i 
evigheten.

Denne læren fremsettes så enkelt, 
sterkt og vakkert i Ruth Gardners tekst 
til Primær- sangen “I all evighet”. Stopp 
opp et øyeblikk og tenk på Primær- 
barn over hele verden som synger disse 
ordene på sitt morsmål, for full hals og 
med en entusiasme som bare kjærlig-
het til familien kan fremkalle:

Kollokvium om ekteskap og familie, Vatikanstaten
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Vi kan få være sammen bestandig,
slik lyder Herrens plan.
Jeg ønsker å få bo med min familie,
og vår Gud har sagt meg at jeg kan.3

Hele teologien i vårt gjengitte 
evangelium fokuserer på familier og på 
den nye og evige ekteskapspakt. I Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror 
vi på et førjordisk liv der vi alle levde 
som åndebarn av Gud vår himmelske 
Fader. Vi tror at vi var, og fremdeles er, 
medlemmer av hans familie.

Vi tror at ekteskap og familiebånd 
kan fortsette på den andre siden av gra-
ven – at vielser utført av dem som har 
riktig myndighet i hans templer, vil fort-
sette å være gyldige i den kommende 
verden. Våre vielsesseremonier utelater 
ordene “til døden skiller oss”, og sier 
isteden “for tid og all evighet”.

Vi tror også at sterke tradisjonelle 
familier ikke bare er grunnleggende 
enheter i et stabilt samfunn, en stabil 
økonomi og en stabil kultur av verdi-
normer – men at de også er de grunn-
leggende enheter i evigheten og i Guds 
rike og regjering.

Vi tror at himmelens organisasjon og 
ledelse vil være bygget rundt familien 
og slekten.

Det er på grunn av vår tro på at 
ekteskap og familier er evige at vi, som 
kirkesamfunn, ønsker å være en leder 
og en deltaker i verdensomspennende 
bevegelser for å styrke dem. Vi vet at 
det ikke bare er de som er aktivt reli-
giøse som deler felles verdinormer og 
prioriterer varige ekteskap og sterke 
familieforhold. Et stort antall verdslige 
mennesker har konkludert med at et 
forpliktende ekteskap og familielivet  
er den mest fornuftige, den mest øko-
nomiske og den mest lykkebringende 
måten å leve på.

Ingen har noensinne funnet en 
mer effektiv måte å oppdra neste 

generasjon på enn en husstand bestå-
ende av gifte foreldre med barn.

Hvorfor skulle ekteskap og familie-
forhold bety noe – overalt? Offentlige 
meningsmålinger viser at ekteskap 
fortsatt er idealet og håpet blant fler-
tallet av enhver aldersgruppe – til og 
med blant tusenårsgenerasjonen, hvor 
vi hører så mye om selvvalgt enslighet, 
personlig frihet og samboerskap i ste-
det for ekteskap. Faktum er at det store 
flertall over hele verden fortsatt ønsker 
å få barn og skape sterke familier.

Når vi først er gift og har barn, 
kommer fellesskapet mellom alle men-
nesker for alvor til syne. Som “familie-
mennesker” – uansett hvor vi bor eller 
hva våre religiøse oppfatninger måtte 
være – deler vi mange av de samme 
kampene, de samme tilpasningene og 
de samme håp, bekymringer og drøm-
mer for våre barn.

Som New York Times - spaltisten 
David Brooks sa: “Menneskene får 
det ikke bedre når de får maksimal 
personlig frihet til å gjøre hva de vil. 
De får det bedre når de er innhyllet i 
forpliktelser som overgår personlige 

valg – forpliktelser overfor familien, 
Gud, arbeidet og landet.” 4

Ett problemet er at store deler 
av media og underholdningen som 
verden deler, ikke gjenspeiler flertal-
lets prioriteringer og verdinormer. Av 
en eller annen grunn presenterer for 
mange TV- programmer og filmer og 
for mye av vår musikk og vårt Inter-
nett et klassisk tilfelle av en minoritet 
forkledd som en majoritet. Umoral og 
mangel på moral som spenner fra vold 
til rekreasjons- sex, fremstilles som nor-
men, og kan få dem som har konven-
sjonelle verdinormer til å føle at vi er 
foreldet eller fra en forgangen tid. I en 
slik medie-  og Internett- dominert ver-
den har det aldri vært vanskeligere å 
oppdra ansvarsbevisste barn og holde 
ekteskap og familier sammen.

Til tross for det store deler av medi-
ene og underholdningen måtte antyde, 
og til tross for en svært reell forring-
else av noens syn på ekteskap og 
familie, mener imidlertid det store fler-
tall fremdeles at ekteskapet skal være 
mellom en mann og en kvinne. De 
tror på troskap innenfor ekteskapet, 
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og de tror på ekteskapsløfter som “i 
gode og onde dager” og “til døden 
skiller oss”.

En gang iblant må vi minne oss selv 
på, slik jeg ble påminnet om i Roma, 
den velsignet betryggende kjensgjer-
ning at ekteskap og familie fremdeles 
er de fleste menneskers mål og ideal, 
og at vi ikke er alene om disse oppfat-
ningene. Det har aldri vært en større 
utfordring å finne en praktisk balanse 
mellom arbeid, familie og personlige 
behov enn det er i vår tid. Som kirke 

ønsker vi å bidra med alt vi kan for 
å skape og støtte sterke ekteskap og 
familier.

Det er derfor Kirken aktivt deltar 
i og yter lederskap for forskjellige 
koalisjoner og felleskirkelige tiltak for 
å styrke familien. Det er derfor vi deler 
våre familiefokuserte verdinormer i 
media og på sosiale medier. Det er 
derfor vi deler våre slektshistoriske 
opptegnelser med alle nasjoner.

Vi ønsker at vår røst skal bli hørt 
mot alle de falske og alternative 

livsstilene som forsøker å erstatte den 
familieorganisasjon som Gud selv opp-
rettet. Vi ønsker også at vår røst skal 
bli hørt for å opprettholde den glede 
og tilfredsstillelse som tradisjonelle 
familier gir. Vi må fortsette å heve  
denne røsten over hele verden for  
å erklære hvorfor ekteskap og fami-
lie er så viktig, hvorfor ekteskap og 
familie virkelig betyr noe, og hvorfor 
de alltid vil det.

Mine brødre og søstre, det gjengitte 
evangelium dreier seg om ekteskap og 
familie. Det er også om ekteskap og 
familie at vi kan samarbeide best med 
andre trossamfunn. Det er om ekteskap 
og familie at vi har mest til felles med 
resten av verden. Det er om ekteskap 
og familie at Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige har størst anledning til  
å være et lys på fjellet.

Jeg vil avslutte med å bære vitnes-
byrd (og mine 90 år på denne jorden 
gjør meg fullt kvalifisert til å si dette) 
om at jo eldre jeg blir, desto mer innser 
jeg at familien står sentralt i livet og er 
nøkkelen til evig lykke.

Jeg er takknemlig for min hustru, 
mine barn, mine barnebarn og mine 
oldebarn, og for søskenbarn, sviger-
familie og andre slektninger som gjør 
mitt eget liv så rikt og til og med evig. 
Om denne evige sannhet bærer jeg mitt 
sterkeste og helligste vitnesbyrd, i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Pave Francis, tale under Humanum: Et 

internasjonalt interreligiøst kollokvium 
om menn og kvinners utfyllende roller, 
17. nov. 2014, humanum.it/en/videos; se 
også zenit.org/en/articles/pope- francis- 
address- at- opening- of- colloquium- on- 
complementarity- of- man- and- woman.

 2. Pave Francis, Kollokvium om menn og 
kvinners utfyllende roller.

 3. “I all evighet,” Salmer, nr. 186.
 4. David Brooks, “The Age of Possibility,”  

New York Times, 16. nov. 2012, A35,  
nytimes.com/2012/11/16/opinion/brooks- 
the- age- of- possibility.html.
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Hvis noen er imot, kan de vise det.
Takk. Avstemning er notert.
Det er foreslått at vi oppholder råd-

giverne i Det første presidentskap og 
De tolv apostlers quorum som profeter, 
seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.
Hvis noen er imot, viser de det ved 

det samme tegn.
Avstemning er notert.
Det er foreslått at vi avløser følgende 

som områdesyttier fra og med 1. mai 
2015: Juan C. Avila, Philip K. Bussey, 
René J. Cabrera, Renato Capelletti, 
Paul D. M. Christensen, Samuel W. 
Clark, Rogério G. R. Cruz, George R. 
Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. 
Fingerle, Craig G. Fisher, Jerryl L. 
Garns, M. Keith Giddens, Allen D. 
Haynie, Jui Chang Juan, George M. 
Keele, Von G. Keetch, Katsumi Kusume, 
German Laboriel, J. Christopher 
Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. 
Marchenko, Peter F. Meurs, T. Jackson 
Mkhabela, Hugo Montoya, Valentín F. 

Det er foreslått at vi oppholder  
Boyd Kenneth Packer som president 
for De tolv apostlers quorum og de 
følgende som medlemmer av dette 
quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Richard G. Scott, 
Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, 
David A. Bednar, Quentin L. Cook, 
D. Todd Christofferson og Neil L. 
Andersen.

De som er enige, bes vise det.

Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Brødre og søstre, det er foreslått 
at vi oppholder Thomas Spencer 
Monson som profet, seer og åpen-

barer og president for Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige, Henry Bennion 
Eyring som førsterådgiver i Det første 
presidentskap og Dieter Friedrich  
Uchtdorf som annenrådgiver i Det 
første presidentskap.

De som er enige, kan vise det.
Hvis noen er imot, kan de vise det.
Avstemning er notert.

Oppholdelse av  
Kirkens funksjonærer

Lørdag ettermiddag | 4. april 2015
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Nuñez, Hee Keun Oh, Jeffery E. Olson, 
R. Ingvar Olsson, Norbert K. Ounleu, 
Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, 
Cesar A. Perez Jr., Michael J. Reall, 
Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, 
Walter C. Selden, Mozart B. Soares,  
Carlos Solis, Norland Souza, Vern P.  
Stanfill, T. Marama Tarati, Kouzou  
Tashiro, Ruben D. Torres, Omar  
Villalobos, Jack D. Ward, Alan J.  
Webb, Gerardo J. Wilhelm og Jim L. 
Wright.

De som vil være med og takke  
disse for deres fremragende tjeneste, 
bes vise det.

Det er foreslått at vi med oppriktig 
takknemlighet avløser David L. Beck, 
Larry M. Gibson og Randall L. Ridd 
som Unge menns presidentskap.  
Likeledes avløser vi alle medlemmer  
av Unge menns generalutvalg.

Vi vil også avløse søster Jean A. 
Stevens som førsterådgiver i Primærs 
presidentskap og søster Cheryl A. 
Esplin som annenrådgiver i Primærs 
presidentskap.

De som vil være med og takke disse 
brødrene og søstrene for deres frem-
ragende tjeneste og hengivenhet, bes 
vennligst vise det.

Det er foreslått at vi oppholder som 
medlemmer av De syttis første quorum 
Kim B. Clark, Von G. Keetch, Allen D. 
Haynie, Hugo Montoya og Vern P. 
Stanfill.

Alle som er enige, bes vise det.
Noen imot, med det samme tegn.
Det er foreslått at vi oppholder føl-

gende som nye områdesyttier: Nelson 
Ardila, Jose M. Batalla, Lawrence P. 
Blunck, Bradford C. Bowen, Mark A. 
Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando 

Carreón, S. Marc Clay Jr., Z. Dominique 
Dekaye, Osvaldo R. Dias, Michael M. 
Dudley, Mark P. Durham, James E. 
Evanson, Paschoal F. Fortunato, 
Patricio M. Giuffra, Daniel P. Hall,  
Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J. K. 
Chukwuemeka Igwe, Seung Hoon 
Koo, Ming- Shun Kuan, Johnny L. Leota, 
Carlo M. Lezano, Joel Martinez, J. Vaun 
McArthur, Kyle S. McKay, Helamán 
Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. 
Murray, Norman R. Nemrow, S. Mark 
Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. 
Perez, Steven M. Petersen, Wolfgang 
Pilz, Jay D. Pimentel, John C. Pingree Jr.,  
Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz,  
K. David Scott, Paul H. Sinclair, 
Benjamin T. Sinjoux, Rulon F. Stacey, 
David L. Stapleton, Karl M. Tilleman, 
William R. Titera, Seiji Tokuzawa, 
Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan 
Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. 
Wilde og Robert K. William.

Alle som er enige, bes vise det.
Noen imot?
Det er foreslått at vi oppholder 

Cheryl A. Esplin som førsterådgiver 
i Primærs presidentskap og Mary R. 
Durham som annenrådgiver.

Det er også foreslått at vi opphol-
der bror Stephen W. Owen som Unge 
menns president, med Douglas Dee 
Holmes som førsterådgiver og Monte 
Joseph Brough som annenrådgiver.

De som er enige, bes vise det.
De som er imot, kan vise det.
President Monson, stemmegivnin-

gen er notert. Vi oppfordrer dem som 
stemte imot noen av forslagene, til 
å kontakte sin stavspresident. Mine 
kjære brødre og søstre, takk for deres 
tro og bønner på vegne av Kirkens 
ledere.

Vi inviterer nye generalautoriteter 
og nye medlemmer av hjelpeorgani-
sasjonenes presidentskaper til å innta 
sine plasser på forhøyningen. ◼
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På grunnlag av utførte revisjoner  
er Kirkens revisjonsavdeling av  
den oppfatning at alt materiale  
som angår innbetalinger, utbetalin-
ger og Kirkens verdier i året 2014, er 
regnskapsført og disponert i over-
ensstemmelse med Kirkens god-
kjente budsjetter, retningslinjer og 
fremgangsmåter for regnskapsførsel. 
Kirken følger den praksis som dens 
medlemmer lærer, om å leve innenfor 
et budsjett, unngå gjeld og spare til 
dårligere tider.

Ærbødigst
Kirkens revisjonsavdeling
Kevin R. Jergensen
Administrerende direktør ◼

Kjære brødre: Som anvist ved åpen-
baring i kapittel 120 i Lære og pak-
ter, er det Rådet for disponering av 

tiendemidler – som består av Det første 
presidentskap, De tolv apostlers quo-
rum og Det presiderende biskopsråd – 
som godkjenner utbetalinger av Kirkens 
midler. Kirkens enheter utbetaler midler 
i samsvar med godkjente budsjetter, 
retningslinjer og fremgangsmåter.

Kirkens revisjonsavdeling, som 
består av kvalifiserte fagfolk og er 
uavhengig av alle andre Kirkens avde-
linger, har ansvar for å utføre revisjoner 
i den hensikt å gi rimelig sikkerhet ved-
rørende bidrag som mottas, utbetalin-
ger og trygging av Kirkens eiendeler.

Rapport fra Kirkens 
revisjonsavdeling, 2014
Fremlagt av Kevin R. Jergensen
Administrerende direktør, Kirkens revisjonsavdeling

Til Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Statistisk 
rapport, 2014
Fremlagt av Brook P. Hales
Sekretær for Det første presidentskap

Det første presidentskap har  
gitt følgende statistiske rapport 
om Kirkens vekst og status pr. 

31. desember 2014.

Enheter i Kirken
Staver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3114
Misjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Distrikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Menigheter og grener . . . . . . . . . . . . 29 621

Medlemmer av Kirken
Totalt antall medlemmer . . . . . . 15 372 337
Nye registrerte barn  . . . . . . . . . . . . 116 409
Døpte konvertitter . . . . . . . . . . . . . . 296 803

Misjonærer
Heltidsmisjonærer . . . . . . . . . . . . . . . 85 147
Kirkens tjenestemisjonærer . . . . . . . 30 404
Templer
Templer innviet i løpet av 2014  
(Fort Lauderdale Florida,  
Gilbert Arizona og Phoenix Arizona) . . . . . 3
Templer gjeninnviet (Ogden Utah) . . . . . . . 1
Templer i drift ved årsskiftet . . . . . . . . . 144
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Adam og Eva seg i Edens have. Gud 
kalte på Adam og spurte: “Hvor er du? 
[Adam] svarte: Jeg hørte deg… og da 
ble jeg redd” (1 Mosebok 3:9-10). Det 
er påfallende at en av de første virknin-
gene av fallet var at Adam og Eva opp-
levde frykt. Denne sterke følelsen er et 
viktig element i vår jordiske tilværelse.

Et eksempel fra Mormons bok 
belyser kraften i Herrens kunnskap (se 
2 Peter 1:2-8; Alma 23:5-6) til å fordrive 
frykt og gi oss fred selv i møte med stor 
motgang.

I Helams land ble Almas folk 
skremt av en fremrykkende lamanittisk 
hærstyrke.

“Men Alma gikk frem og sto blant 
dem og formante dem til ikke å være 
redde, men… huske Herren sin Gud, 
og han ville befri dem.

Derfor kuet de sin frykt” (Mosiah 
23:27-28).

Legg merke til at det ikke var Alma 
som kuet folkets frykt. I stedet rådet 
Alma de troende til å minnes Herren og 
den befrielse bare han kunne skjenke 
(se 2 Nephi 2:8). Kunnskap om Frelse-
rens beskyttende omsorg gjorde folket  
i stand til å kue sin egen frykt.

forutsagt av Herren: “Og på den dag 
[skal] hele jorden… være i opprør, og 
menneskenes hjerter skal svikte dem” 
(L&p 45:26).

Min hensikt er å beskrive hvordan 
frykt kan fordrives ved hjelp av korrekt 
kunnskap om og tro på vår Herre Jesus 
Kristus. Jeg ber oppriktig om at Den 
hellige ånd må velsigne hver enkelt 
av oss når vi sammen overveier dette 
viktige emnet.

Jordisk frykt
Da de hørte Guds røst etter å ha 

spist av den forbudte frukt, gjemte 

Av eldste David A. Bednar
i De tolv apostlers quorum

Jeg husker klart noe jeg opplevde 
som liten gutt. En dag mens jeg 
lekte med vennene mine, knuste 

jeg ved et uhell et vindu i en butikk i 
nærheten av hjemmet vårt. Da glasset 
knuste og alarmen ljomet, fylte en 
lammende frykt mitt hjerte og sinn. 
Jeg innså straks at jeg var dømt til å 
tilbringe resten av livet i fengsel. Mor 
og far fikk til slutt lokket meg ut fra 
et gjemmested under sengen min, og 
hjalp meg å gjøre det godt igjen overfor 
butikkeieren. Heldigvis ble fengsels-
dommen min omgjort.

Frykten jeg følte den dagen var 
overveldende og virkelig. Dere har 
utvilsomt opplevd mye sterkere redsel 
etter å ha avdekket et personlig helse-
problem, oppdaget et familiemedlem 
i vanskeligheter eller fare, eller iakttatt 
urovekkende hendelser i verden. 
I slike tilfeller oppstår en nagende 
frykt på grunn av overhengende fare, 
usikkerhet eller smerte, og på grunn 
av opplevelser som er uventede, noen 
ganger plutselige, og som trolig vil få 
et negativt utfall.

I vår hverdag kan uendelige rappor-
ter om kriminell vold, hungersnød, kri-
ger, fordervelse, terrorisme, synkende 
verdinormer, sykdom og ødeleggende 
naturkrefter skape frykt og engstelse. 
Vi lever helt klart i den tid som ble 

Derfor kuet de sin frykt
Til forskjell fra den jordiske frykt som skaper uro og angst,  
er gudsfrykt en kilde til fred, visshet og frimodighet.
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Korrekt kunnskap om og tro på 
Herren gjør oss i stand til å kue vår 
frykt fordi Jesus Kristus er den eneste 
kilden til varig fred. Han erklærte: “Lær 
av meg, og lytt til mine ord, gå frem i 
min Ånds saktmodighet, og du skal ha 
fred i meg” (L&p 19:23).

Mesteren forklarte også: “Den som 
gjør rettferdige gjerninger, skal få sin 
lønn, ja, fred i denne verden og evig liv 
i den kommende verden” (L&p 59:23).

Tillit til Kristus og at man tydelig 
setter sin lit hans fortjeneste, barmhjer-
tighet og nåde, fører til håp gjennom 
hans forsoning, oppstandelse og evig 
liv (se Moroni 7:41). Den slags tro og 
håp innbyr til vårt liv den gode fred i 
samvittigheten som vi alle lengter etter. 
Forsoningens kraft gjør omvendelse 
mulig og demper den fortvilelse som 
synd forårsaker. Den gjør oss også i 
stand til å se, gjøre og bli gode på måter 
som vi aldri kunne gjenkjenne eller 
oppnå med våre begrensede jordiske 

evner. En av de store velsignelsene ved 
hengivent disippelskap er i sannhet 
“Guds fred, som overgår all forstand” 
(Filipperne 4:7).

Den fred som Kristus gir, lar oss se 
jordelivet gjennom evighetens dyrebare 
perspektiv og gir oss en åndelig foran-
kring (se Kolosserne 1:23) som hjelper 
oss å holde et jevnt fokus på vårt 
himmelske bestemmelsessted. Følgelig 
kan vi bli velsignet med å kue vår frykt 
fordi hans lære gir mening og veiled-
ning i alle aspekter av vårt liv. Hans 
ordinanser og pakter styrker og trøster 
i både gode og dårlige tider. Og hans 
prestedømsmyndighet gir forsikring om 
at det som betyr mest, kan bestå både i 
tid og i evighet.

Men kan vi kue den frykt som så  
lett og så ofte får makt over oss i dagens 
samfunn? Svaret på dette spørsmålet er 
et klart ja. Tre grunnleggende prinsipper 
står sentralt i å motta denne velsignelsen 
i vårt liv: (1) Se hen til Kristus, (2) bygge 

på Kristi grunnvoll, og (3) streve frem-
over med tro på Kristus.
Se hen til Kristus 

Rådet Alma ga sin sønn Helaman, 
gjelder like mye hver enkelt av oss i 
dag: “Ja, se hen til Gud og lev” (Alma 
37:47). Vi skulle se hen til og ha blikket 
godt festet på Frelseren til alle tider og 
på alle steder.

Husk da Herrens apostler satt  
i en båt og ble kastet om på sjøen. 
Jesus kom til dem, gående på vannet, 
men de gjenkjente ham ikke og skrek 
av frykt.

“Jesus talte… til dem og sa: Vær ved 
godt mot, det er meg. Frykt ikke!

Da svarte Peter ham og sa: Herre, er 
det deg, da byd meg å komme til deg 
på vannet!

Han sa: Kom” (Matteus 14:27-29).
Peter gikk da på vannet mot Jesus.
“Men da han så det veldige uværet, 

ble han redd,” begynte å synke og ropte: 
“Herre, frels meg!
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Jesus rakte straks hånden ut og  
grep tak i ham, og han sa til ham:  
Du lite troende! Hvorfor tvilte du?” 
(Matteus 14:30-31).

Jeg ser for meg at Peter glødende 
og umiddelbart tok imot Frelserens 
innbydelse. Med blikket festet på Jesus 
gikk han ut av båten og gikk på vannet 
på mirakuløst vis. Først da blikket hans 
ble avledet av vinden og bølgene, ble 
han redd og begynte å synke.

Vi kan bli velsignet med å over-
vinne vår frykt og styrke vår tro hvis  
vi følger Herrens instruksjoner: “Se hen 
til meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt 
ikke” (L&p 6:36).
Bygg på Kristi grunnvoll 

Helaman formante sine sønner Nephi 
og Lehi: “Husk at det er på vår Forlø-
sers klippe som er Kristus, Guds Sønn, 
at dere må bygge deres grunnvoll, så 
djevelen, når han sender ut sine mektige 
vinder, ja, sine piler i hvirvelvinden, 
ja, når all hans hagl og hans mektige 
storm slår mot dere, skal det ikke ha 
noen makt over dere til å trekke dere 
ned i elendighetens og den evige pines 

avgrunn fordi klippen dere er bygget på, 
er en sikker grunnvoll, og hvis menne-
skene bygger på denne grunnvoll, kan 
de ikke falle” (Helaman 5:12).

Ordinanser og pakter er byggeste-
nene vi bruker til å bygge vårt liv på 
Kristi og hans forsonings grunnvoll. 
Vi blir trygt knyttet til Frelseren når 
vi verdig mottar ordinanser og inngår 
pakter, trofast minnes og overholder 
disse hellige forpliktelsene og gjør vårt 
beste for å leve i henhold til de forplik-
telser vi har påtatt oss. Dette båndet er 
kilden til åndelig styrke og stabilitet i 
alle perioder av vårt liv.

Vi kan bli velsignet med å kue vår 
frykt hvis vi forankrer våre ønsker 
og våre gjerninger i Frelserens sikre 
grunnvoll ved hjelp av våre ordinanser 
og pakter.
Streve fremover med tro på Kristus 

Nephi erklærte: “Derfor må dere 
streve fremover med standhaftighet i 
Kristus og ha et fullkomment, klart håp 
og kjærlighet til Gud og alle mennes-
ker. Hvis dere derfor strever fremover, 
nyter Kristi ord og holder ut til enden, 

se, så sier Faderen: Dere skal få evig 
liv” (2 Nephi 31:20).

Den disiplinerte utholdenhet som 
beskrives i dette verset, er et resultat 
av åndelig forståelse og perspektiv, 
standhaftighet, tålmodighet og Guds 
nåde. Ved å utøve tro på Jesu Kristi 
hellige navn, saktmodig underkaste 
oss hans vilje og tidsplan for vårt liv, 
og ydmykt anerkjenne hans hånd i 
alle ting, mottar vi Guds rikes fredelige 
ting som gir glede og evig liv (se L&p 
42:61). Selv når vi møter vanskelighe-
ter og en usikker fremtid, kan vi med 
glede holde ut og leve “et stille og 
rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet” 
(1 Timoteus 2:2).

Vi kan bli velsignet med å kue  
vår frykt når vi mottar den styrke som 
kommer av å lære og etterleve evange-
liets prinsipper, og besluttsomt strever 
fremover på paktens vei.

Herrens frykt
En frykt som er annerledes, men 

beslektet med den frykt vi ofte opp-
lever, er det Skriftene beskriver som 
“ærefrykt” (Hebreerne 12:28) eller “å 
frykte Herren” ( Job 28:28; Ordspråkene 
16:6; Jesaja 11:2-3). Til forskjell fra den 
jordiske frykt som skaper uro og angst, 
er gudsfrykt en kilde til fred, visshet og 
frimodighet.

Men hvordan kan noe som er for-
bundet med frykt, være oppbyggende 
eller åndelig nyttig?

Den rettferdige frykt jeg forsøker å 
beskrive, omfatter en dyp ærbødighet, 
respekt og ærefrykt for vår Herre Jesus 
Kristus (se Salmene 33:8; 96:4), lydig-
het mot hans bud (se 5 Mosebok 5:29; 
8:6; 10:12; 13:4; Salmene 112:1) og 
forventning om den endelige dom og 
rettferdighet ved hans hånd. Følgelig 
kommer gudsfrykt av en riktig forstå-
else av vår Herre Jesu Kristi guddom-
melige natur og misjon, villighet til å 



49MAI 2015

underkaste oss hans vilje og kunnskap 
om at enhver mann og kvinne vil 
være ansvarlig for sine egne synder  
på dommens dag (se L&p 101:78;  
2. trosartikkel).

Slik Skriftene bekrefter, er guds-
frykt “begynnelsen til kunnskap” 
(Ordspråkene 1:7), “tukt til visdom” 
(Ordspråkene 15:33), “et sterkt  
vern” (Ordspråkene 14:26) og “livets 
kilde” (Ordspråkene 14:27).

Vær oppmerksom på at gudsfrykt 
er uløselig knyttet til en forståelse av 
den endelige dom og vårt personlige 
ansvar for våre ønsker, tanker, ord og 
handlinger (se Mosiah 4:30). Guds-
frykt er ikke en motvillig engstelse for 
å komme inn i hans nærhet for å bli 
dømt. Jeg tror ikke vi vil være redde 
for ham i det hele tatt. Det er snarere 
utsiktene for at vi i hans nærvær skal 
se ting om oss selv som de virkelig, 
er og ha “en fullkommen kunnskap” 
(2 Nephi 9:14; se også Alma 11:43) 

om alle våre bortforklaringer, påskudd 
og selvbedrag. Til slutt vil vi stå uten 
unnskyldning.

Enhver som har levd eller vil leve 
på jorden, “skal føres frem for Guds 
domstol for å bli dømt av ham ifølge 
sine gjerninger, enten de er gode eller 
onde” (Mosiah 16:10). Hvis vi har 
ønsket rettferdighet og våre gjerninger 
har vært gode, vil dommens skranke 
være behagelig (se Jakobs bok 6:13; 
Enos 1:27; Moroni 10:34). Og på den 
siste dag vil vi “bli belønnet med rett-
ferdighet” (Alma 41: 6).

Hvis våre ønsker derimot har vært 
onde og våre gjerninger ugudelige, 
vil vi ha grunn til å frykte dommens 
skranke. “[Vi vil] ikke våge å se opp 
til vår Gud, og vi ville være umåtelig 
glade om vi kunne befale klippene og 
fjellene å falle over oss for å skjule oss 
for hans nærhet” (Alma 12:14). Og på 
den siste dag vil vi få vår “belønning i 
form av ondt” (Alma 41: 5).

Slik det sammenfattes i Forkynneren:
“Frykt Gud og hold hans bud! Dette 

er noe som gjelder alle mennesker.
For hver gjerning vil Gud føre frem 

for dommen over alt som er skjult, 
enten det er godt eller ondt” (Forkyn-
neren 12:13-14).

Mine kjære brødre og søstre, guds-
frykt fordriver jordisk frykt. Den kuer 
til og med den plagsomme tanken at vi 
aldri kan bli gode nok åndelig og aldri 
vil leve opp til Herrens krav og for-
ventninger. Det er riktig at vi ikke kan 
bli gode nok eller holde mål ved kun 
å satse på våre egne evner og presta-
sjoner. Våre gjerninger og ønsker alene 
hverken vil eller kan frelse oss. “Etter at 
vi har gjort alt vi kan” (2 Nephi 25: 23) 
blir vi bare frelst ved Guds barmhjer-
tighet og nåde som er tilgjengelig gjen-
nom Frelserens altomfattende og evige 
sonoffer (se Alma 34:10, 14). “Vi tror 
[uten tvil] at hele menneskeheten kan 
bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å 
adlyde evangeliets lover og ordinanser” 
(3. trosartikkel).

Gudsfrykt er å elske og stole på 
ham. Når vi frykter Gud mer fullsten-
dig, elsker vi ham mer fullkomment. 
Og “den fullkomne kjærlighet driver 
frykten ut” (Moroni 8:16). Jeg lover at 
gudsfryktens strålende lys vil jage bort 
den jordiske fryktens mørke skygger 
(se L&p 50:25) hvis vi ser hen til Frelse-
ren, bygger på ham som vår grunnvoll 
og strever fremover på hans pakters vei 
med innviet plikttroskap.

Vitnesbyrd og løfte
Jeg elsker og hedrer Herren. Hans 

kraft og fred er reell. Han er vår For-
løser, og jeg vitner om at han lever. På 
grunn av ham behøver vi ikke forferdes 
eller frykte (se Johannes 14:27), og vi 
vil bli velsignet så vi kan kue vår frykt. 
Dette vitner jeg om i vår Herre Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼
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overfor verden og menneskeheten”?  
I hvilken forstand kommer det “fra  
oven, fra Gud”? For å forstå, må vi  
gå tilbake til begynnelsen.

Profeter har åpenbart at vi først eksi-
sterte som intelligenser, og at vi ble gitt 
form, eller åndelegemer, av Gud, og 
slik ble vi hans åndebarn – sønner og 
døtre av himmelske foreldre.3 Det kom 
en tid i denne førjordiske tilværelse da 
vår himmelske Fader, ifølge sitt ønske 
om at vi måtte bli “forunt å gå fremad 
slik han selv hadde gjort”,4 utarbeidet 
en plan for å gjøre oss i stand til det. I 
Skriftene er den gitt forskjellige navn, 
blant annet “frelsesplanen”,5 “den store 
plan for lykke” 6 og “forløsningspla-
nen”.7 De to viktigste hensiktene med 
planen ble forklart for Abraham med 
følgende ord:

“Og det sto en iblant dem som  
var Gud lik, og han sa til dem som  
var med ham: Vi vil gå ned, for det er 
rom der, og vi vil ta av disse elementer, 
og vi vil skape en jord hvorpå disse 
[ånder] kan bo,

og vi vil prøve dem ved dette for å 
se om de vil gjøre alt som Herren deres 
Gud befaler dem,

og de som holder sin første prøve-
stand skal forøkes… og de som holder 
sin annen prøvestand, skal forøkes i 
herlighet evindelig og alltid.” 8

Takket være vår himmelske Fader, 
hadde vi allerede blitt åndelige skap-
ninger. Nå tilbød han oss en mulighet 
til å utfylle eller fullkommengjøre 
denne skapningen. Tilføyelsen av det 
fysiske elementet er avgjørende for 
fylden av den tilværelse og herlighet 
som Gud selv nyter. Hvis vi, da vi var 
sammen med Gud i den førjordiske 
åndeverden, ville delta i hans plan – 
eller med andre ord “holde vår første 
prøvestand” – skulle vi “forøkes” med 
et fysisk legeme når vi kom for å bo 
på den jord han skapte for oss.

velvillige vakter hjalp ham å smugle  
ut av fengselet, senere utgitt som Brev 
og avhandlinger fra fengselet.

Et av disse brevene var til hans 
niese før hennes bryllup. Det inneholdt 
følgende viktige innsikt: “Ekteskap er 
mer enn deres kjærlighet til hveran-
dre… I deres kjærlighet ser dere bare 
dere to i verden, men i ekteskapet er 
dere et ledd i generasjonslenken, som 
Gud lar komme og gå til sin herlig-
het og kaller inn til sitt rike. I deres 
kjærlighet ser dere bare himmelen av 
deres egen lykke, men i ekteskapet blir 
dere satt i en ansvarsfull stilling overfor 
verden og menneskeheten. Deres kjær-
lighet er deres egen, men ekteskapet 
er mer enn noe personlig – det er en 
status, et embede. Akkurat som det er 
kronen, og ikke bare viljen til å regjere 
som skaper kongen, er det også ekte-
skapet, og ikke bare deres kjærlighet 
til hverandre, som forener dere i Guds 
og menneskers øyne… Kjærligheten 
kommer altså fra dere, men ekteskapet 
fra oven, fra Gud.” 2

På hvilken måte overgår ekteskap 
mellom en mann og en kvinne deres 
kjærlighet til hverandre og deres egen 
lykke, og blir “en ansvarsfull stilling 

Av eldste D. Todd Christofferson
i De tolv apostlers quorum

Over den store vestre døren 
til den berømte Westminster 
Abbey i London, står statuene 

av 10 kristne martyrer på 1900- tallet. 
Blant dem finner vi Dietrich Bonhoeffer, 
en begavet tysk teolog født i 1906.1 
Bonhoeffer ble en tydelig kritiker av 
nazidiktaturet og dets behandling av 
jøder og andre. Han ble fengslet for  
sin aktive motstand og til slutt henret-
tet i en konsentrasjonsleir. Bonhoeffer 
var en produktiv forfatter, og noen av 
hans mest kjente verker er brev som 

Hvorfor ekteskap, 
hvorfor familie
En familie bygget på ekteskap mellom en mann og en kvinne,  
gir de beste forutsetninger for at Guds plan skal lykkes.
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Hvis vi så, i løpet av vår jordiske 
erfaring, valgte å “gjøre alt som Herren 
[vår] Gud [skulle befale oss]”, ville vi 
ha holdt vår “annen prøvestand”. Dette 
betyr at vi ved våre valg ville vise Gud 
(og oss selv) vårt engasjement og vår 
evne til å etterleve hans celestiale lov 
mens vi var utenfor hans nærhet og i et 
fysisk legeme med alle dets evner, lys-
ter og lidenskaper. Kunne vi holde kjø-
det i tømme slik at det ble et redskap 
for ånden, snarere enn dens herre? 
Kunne vi betros både i tid og evighet 
med guddommelig myndighet, herun-
der evnen til å skape liv? Ville vi hver 
for oss overvinne det onde? De som 
gjorde det, skulle “forøkes i herlighet 
evindelig og alltid” – og et svært bety-
delig aspekt ved denne herligheten er 
et oppstandent, udødelig og herliggjort 
fysisk legeme.9 Ikke rart at vi “ropte av 
fryd” over disse fantastiske mulighetene 
og løftene.10

Minst fire ting er nødvendig for at 
denne guddommelige plan skal lykkes:

Den første var jordens skapelse 
som vår bolig. Uansett hva detaljene 
i skapelsesprosessen var, vet vi at det 
ikke var en tilfeldighet, men at den ble 
ledet av Gud Faderen og gjennomført 
av Jesus Kristus – for “alt er blitt til ved 
ham, og uten ham er ikke noe blitt til 
av alt som er blitt til.” 11

Den andre er en tilstand av døde-
lighet. Adam og Eva handlet for alle 
som hadde valgt å delta i Faderens 
store plan for lykke.12 Deres fall skapte 
de betingelser som trengtes for vår 
fysiske fødsel og for å oppleve jordeli-
vet og lære utenfor Guds nærhet. Med 
fallet fulgte en bevissthet om godt 
og ondt og den gudgitte evnen til å 
velge.13 Fallet tilveiebragte også den 
fysiske død som er nødvendig for at 
vår tid i jordelivet skulle være midler-
tidig, slik at vi ikke skulle leve evig  
i våre synder.14

Den tredje er forløsning fra fallet. 
Vi ser dødens rolle i vår himmelske 
Faders plan, men denne planen ville 
ikke ha noen nytte uten en mulighet 
til å overvinne døden til slutt, både 
fysisk og åndelig. Derfor var det en 
Forløser, Guds enbårne Sønn, Jesus 
Kristus, som led og døde for å sone 
for Adam og Evas overtredelse og 
dermed tilveiebringe oppstandelse 
og udødelighet for alle. Og siden 
ingen av oss har vært fullstendig og 
konsekvent lydige mot evangeliets 
lov, forløser hans forsoning oss også 
fra våre egne synder på betingelse av 
omvendelse. Med Frelserens nåde og 
forsoning som sørger for tilgivelse for 
synd og helliggjørelse av sjelen, kan vi 
bli åndelig født på ny og forsonet med 
Gud. Vår åndelige død – vår adskillelse 
fra Gud – vil ta slutt.15

Den fjerde og siste er rammen 
rundt vår fysiske fødsel og etterføl-
gende åndelige gjenfødelse inn i  
Guds rike. For at hans verk skulle  
lykkes med å “opphøye [oss] sammen 
med ham”,16 forordnet Gud at menn 
og kvinner skulle gifte seg og føde  
barn, og i samspill med Gud skape  

de fysiske legemer som er nøkkelen  
til prøven i jordelivet og avgjørende 
for evig herlighet sammen med ham. 
Han forordnet også at foreldre skulle 
stifte familie, oppdra sine barn i lys  
og sannhet 17 og bringe dem til et håp  
i Kristus. Faderen har befalt oss:

“Du skal undervise dine barn åpent 
om disse ting og si…

Ettersom dere ble født til verden  
av vann og blod og ånden som jeg har 
dannet og ble av støv en levende sjel, 
må dere bli født på ny til himmelens 
rike av vann og av Ånden og bli renset 
ved blod, ja, blodet av min Enbårne, 
så dere kan bli helliggjort fra all synd 
og få del i det evige livs ord i denne 
verden og evig liv i den kommende 
verden, ja, udødelig herlighet.” 18

Når vi vet hvorfor vi forlot vår him-
melske Faders nærhet og hva som skal 
til for å vende tilbake og bli opphøyet 
sammen med ham, blir det veldig klart 
at ingenting med hensyn til vår tid på 
jorden kan være viktigere enn fysisk 
fødsel og åndelig gjenfødelse, de to 
forutsetningene for evig liv. For å bruke 
Dietrich Bonhoeffers ord, er dette ekte-
skapets “embede” og den “ansvarsfulle 
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stilling overfor… menneskeheten” som 
denne guddommelige institusjon “fra 
oven, fra Gud”, innehar. Det er et “ledd 
i generasjonslenken” både her og siden 
– himmelens orden.

En familie bygget på ekteskap mel-
lom en mann og en kvinne, gir de beste 
forutsetninger for at Guds plan skal  
lykkes – for å føde barn som kommer  
i renhet og uskyld fra Gud, og det miljø 
for lærdom og forberedelse som de vil 
trenge for et godt jordeliv og evig liv i 
neste verden. Et visst antall familier som 
er bygget på slike ekteskap, er avgjø-
rende for at et samfunn skal overleve 
og trives. Det er derfor lokalsamfunn 
og nasjoner generelt har oppmuntret 
til og beskyttet ekteskap og familie 
som privilegerte institusjoner. Det har 
aldri bare handlet om voksnes kjærlig-
het og lykke.

Den samfunnsvitenskapelige fordel 
med ekteskap og familier ledet av en 
mann og en kvinne som er gift, er 
overbevisende.19 Derfor “advarer vi 
og sier at oppløsningen av familien 
vil påføre enkeltmennesker, lokalsam-
funn og nasjoner de ulykker som er 
forutsagt av profeter i oldtiden og i 
nyere tid.” 20 Men våre påstander om 
ekteskapets og familiens rolle hviler 
ikke på samfunnsvitenskap, men på 
den sannhet at de er Guds skaperverk. 
Det var han som i begynnelsen skapte 
Adam og Eva i sitt bilde, til mann og 
kvinne, og forenet dem som mann og 
hustru for å bli “ett kjød” og bli mange 
og fylle jorden.21 Hver enkelt bærer 
det guddommelige bildet, men det er 
i en ekteskapelig forening hvor mann 
og kvinne blir ett, at vi oppnår kan-
skje den mest komplette betydningen 
av å ha blitt skapt i Guds bilde – som 
mann og kvinne. Hverken vi eller noe 
annet menneske kan forandre denne 
guddommelige ekteskapsorden. Den 
er ikke skapt av mennesker. Et slikt 

ekteskap er virkelig “fra oven, fra Gud”, 
og er like mye en del av planen for 
lykke som fallet og forsoningen.

I den førjordiske verden gjorde  
Lucifer opprør mot Gud og hans plan, 
og hans motstand øker stadig i intensi-
tet. Han kjemper for å hindre ekteskap 
og familier i å bli dannet, og der ekte-
skap og familier blir dannet, gjør han 
det han kan for å ødelegge dem. Han 
angriper alt som er hellig ved menne-
skenes seksualitet, og fjerner den fra 
ekteskapets ramme med en tilsyne-
latende uendelig rekke av umoralske 
tanker og handlinger. Han prøver å 
overbevise menn og kvinner om at 
prioriteringer for ekteskap og familie 
kan ignoreres eller oppgis, eller i det 
minste underordnes karriere og andre 
prestasjoner, jakten på selvrealisering 
og personlig selvråderett. Djevelen er 
utvilsomt fornøyd når foreldre forsøm-
mer å undervise og lære sine barn å 
ha tro på Kristus og å bli åndelig født 
på ny. Brødre og søstre, mange ting er 
gode, mange er viktige, men bare noen 
få er avgjørende.

Å erklære grunnleggende sannheter 
med hensyn til ekteskap og familie, er 
ikke å overse eller bagatellisere de ofre 
og fremganger de gjør som ikke har 
idealet som en realitet i dag. Noen av 
dere mottar ikke ekteskapets velsignelse 
av grunner som manglende alternativer, 
tiltrekning til samme kjønn, fysiske eller 
psykiske funksjonshemminger eller gan-
ske enkelt en frykt for å mislykkes, som 
i det minste for øyeblikket, overskyg-
ger troen. Eller kanskje dere har giftet 
dere, men ekteskapet tok slutt, og dere 
står alene igjen for å håndtere det to 
sammen så vidt kan klare. Noen av dere 
som er gift, kan ikke få barn til tross for 
overveldende ønsker og inderlig bønn.

Likevel har alle gaver. Alle har 
talenter. Enhver kan bidra til utfoldel-
sen av den guddommelige planen i 

hver generasjon. Mye godt, mye som 
er nødvendig – ja, noen ganger alt 
som er nødvendig for øyeblikket – kan 
oppnås i mindre enn ideelle omsten-
digheter. Så mange av dere gjør deres 
aller beste. Og når dere som bærer  
de tyngste byrdene i jordelivet, reiser 
dere for å forsvare Guds plan for å 
opphøye sine barn, er vi alle rede til 
å marsjere. Med frimodighet vitner 
vi om at Jesu Kristi forsoning har tatt 
høyde for, og til slutt vil oppveie alle 
savn og tap for dem som vender seg til 
ham. Ingen er forutbestemt til å motta 
mindre enn alt som Faderen har til 
sine barn.

En ung mor fortalte meg nylig om 
sin angst for å være utilstrekkelig i 
dette høyeste av alle kall. Jeg følte at 
problemene som bekymret henne, 
var små, og at hun ikke behøvde å 
bekymre seg. Hun gjorde det bra. Men 
jeg visste at hun bare ønsket å behage 
Gud og å innfri hans tillit. Jeg sa noen 
beroligende ord, og i mitt hjerte ba jeg 
om at Gud, hennes himmelske Fader, 
ville oppløfte henne med sin kjærlighet 
og visshet om hans anerkjennelse når 
hun utfører hans arbeid.
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Dette er min bønn for oss alle i 
dag. Måtte vi alle finne anerkjennelse 
i hans øyne. Måtte ekteskap blomstre 
og familier seile i medvind, og om vår 
lodd er en fylde av disse velsignelsene 
i jordelivet eller ikke, måtte Herrens 
nåde bringe lykke nå og tro på sikre 
løfter som vil komme. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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Evangeliets dansetrinn er det vi gjør. 
Evangeliets musikk er den gledelige 
åndelige følelsen som kommer fra Den 
hellige ånd. Den gir en forandring i 
hjertet og er kilden til alle rettferdige 
ønsker. Dansetrinnene krever disiplin, 
men gleden ved å danse kan først opp-
leves når vi begynner å høre musikken.

Det finnes dem som latterliggjør 
Kirkens medlemmer for det vi gjør. Det 
er forståelig. De som danser, virker ofte 
underlige eller keitete, eller for å bruke 
et ord fra Skriftene, “eiendommelige” 
(se 1 Peter 2:9), for dem som ikke kan 
høre musikken. Har dere noen gang 
stoppet bilen for rødt lys ved siden av 
en bil hvor sjåføren danset og sang av 
full hals – men uten å høre en lyd fordi 
vinduene deres var lukket? Virket han 
ikke litt eiendommelig? Hvis våre barn 
lærer dansetrinnene uten å lære å høre 
og føle evangeliets vakre musikk, vil de 
etter hvert begynne å føle seg utilpass 
med dansen og enten slutte å danse 
eller, nesten like ille, bare fortsette å 
danse på grunn av presset de føler fra 
andre som danser rundt dem.

Utfordringen for alle oss som prøver 
å undervise i evangeliet, er å utvide 

ikke like flinke til å hjelpe våre familie-
medlemmer å høre musikken. Og som 
den gamle medisinmannen godt visste, 
er det vanskelig å danse uten musikk. 
Dans uten musikk er vanskelig og lite 
tilfredsstillende – til og med pinlig. Har 
dere prøvd det?

I kapittel 8 i Lære og pakter sa  
Herren til Joseph Smith og Oliver  
Cowdery: “Jeg vil fortelle deg i ditt  
sinn og i ditt hjerte ved Den Hellige  
Ånd som skal komme over deg og 
som skal bo i ditt hjerte” (vers 2). 
Vi lærer dansetrinnene med sinnet, 
men vi hører musikken med hjertet. 

Av eldste Wilford W. Andersen
i De sytti

For mange år siden hørte jeg et 
radiointervju med en ung lege  
som arbeidet på et sykehus på  

et navaho- reservat. Han fortalte om 
en opplevelse han hadde en kveld da 
en gammel indiansk mann med langt, 
flettet hår kom til akutten. Den unge 
legen tok skriveplaten sin, gikk bort til 
mannen og sa: “Hvordan kan jeg hjelpe 
deg?” Den gamle mannen så rett frem 
og sa ingenting. Legen var litt utål-
modig og prøvde igjen. “Jeg ikke kan 
hjelpe deg hvis du ikke snakker med 
meg,” sa han. “Fortell hvorfor du har 
kommet til sykehuset.”

Den gamle mannen så da på ham 
og sa: “Kan du danse?” Da den unge 
legen grunnet på det merkelige spørs-
målet, gikk det opp for ham at kanskje 
pasienten var en medisinmann som, 
ifølge gamle stammeskikker, ønsket å 
helbrede syke med sang og dans, iste-
denfor ved å foreskrive medisinering.

“Nei,” sa legen: “Jeg kan ikke danse. 
Kan du danse?” Den gamle mannen 
nikket ja. Legen spurte så: “Kan du 
lære meg å danse?”

Den gamle mannens svar har i mange 
år gitt meg hyppig grunn til overveielse. 
“Jeg kan lære deg å danse,” sa han, “men 
da må du høre musikken.”

Noen ganger i vårt hjem, er vi flinke 
til å undervise i dansetrinnene, men 

Evangeliets musikk
Evangeliets musikk er den gledesfylte, åndelige følelsen som kommer  
fra Den hellige ånd. Den gir en forandring i hjertet.
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læreplanen til mer enn bare dansetrinn. 
Våre barns lykke avhenger av deres 
evne til å høre og elske evangeliets 
vakre musikk. Hvordan klarer vi det?

For det første må vi holde vårt eget 
liv innstilt på riktig åndelig frekvens. 
I gamle dager, før den digitale tids-
alder, fant vi yndlingsradiokanalen 
ved omhyggelig å skru på bryteren 
til den var perfekt innstilt på kanalens 
frekvens. Mens vi nærmet oss numme-
ret, kunne vi bare høre atmosfæriske 
forstyrrelser. Men når vi til slutt hadde 
stilt inn kanalen riktig, kunne yndlings-
musikken vår høres tydelig. I livet må 
vi stille inn riktig frekvens for å kunne 
høre Åndens musikk.

Når vi mottar Den hellige ånds 
gave etter dåpen, blir vi fylt med den 
himmelske musikken som ledsager 
omvendelse. Vårt hjerte blir foran-
dret, og vi er ikke lenger tilbøyelige 
til å gjøre ondt, “men til stadig å gjøre 
godt” (Mosiah 5:2). Men Ånden vil 
ikke tåle uvennlighet eller stolthet 
og misunnelse. Hvis vi mister denne 
ømtålige innflytelsen i vårt liv, kan 
evangeliets flotte harmonier raskt bli 
disharmoniske og til slutt bli bragt til 
taushet. Alma stilte det vektige spørs-
målet: “Hvis dere har følt en trang til å 
synge den forløsende kjærlighets sang, 
vil jeg spørre dere: Har dere denne 
følelsen nå?” (Alma 5:26).

Foreldre, hvis vårt liv ikke er på 
bølgelengde med evangeliets musikk, 
må vi stille det inn. Slik president 
Thomas S. Monson lærte oss i oktober 
i fjor, må vi gi akt på den sti vår fot 
skal gå (se “Gi akt på den sti din fot 
skal gå,” Liahona, nov. 2014, 86-88). 
Vi vet hvordan det skal gjøres. Vi 
må vandre på samme vei vi gikk på 
da vi første gang hørte de himmel-
ske tonene av evangeliets musikk. Vi 
utøver tro på Kristus, omvender oss 
og tar nadverden. Vi føler Den hellige 

ånds innflytelse sterkere, og evangeliets 
musikk begynner igjen å spille i vårt liv.

For det annet, når vi hører musik-
ken selv, må vi gjøre vårt beste for å 
fremføre den i vårt hjem. Det er ikke 
noe som kan fremtvinges. “Ingen makt 
eller innflytelse kan eller bør utøves 
i kraft av prestedømmet” – eller i 
kraft av å være far eller mor eller den 
største eller mest høylytte – “uten ved 
overtalelse, ved langmodighet, ved 
mildhet og saktmodighet… ved opp-
riktig kjærlighet [og] ved vennlighet 
(L&p 121:41-42).

Hvorfor fører disse egenskapene  
til større styrke og innflytelse i et hjem? 
Fordi det er disse egenskapene som 
innbyr Den hellige ånd. Det er disse 
egenskapene som bringer vårt hjerte  
på bølgelengde med evangeliets musikk. 
Når de er tilstede, vil dansetrinnene bli 
utført mer naturlig og med større glede 
av alle danserne i familien, uten behov 
for trusler eller tvang.

Når våre barn er små, kan vi synge 
den oppriktige kjærlighets vuggevise 
for dem, og når de er gjenstridige og 
nekter å legge seg om kvelden, kan vi 
måtte synge langmodighetens vugge-
vise. Når de er tenåringer, kan vi stenge 

ute støyen av krangling og trusler, og 
i stedet fremføre overtalelsens vakre 
musikk – og kanskje synge andre 
vers av langmodighetens vuggevise. 
Foreldre kan i fullkommen harmoni 
fremføre de ledsagende egenskapene 
mildhet og saktmodighet. Vi kan invi-
tere våre barn til å synge sammen med 
oss når vi viser vennlighet overfor et 
medmenneske i nød.

Det vil ikke komme alt på en gang. 
Som enhver dyktig musiker vet, krever 
det flittig øvelse å fremføre vakker  
musikk. Hvis de første forsøkene på  
å skape musikk synes dissonerende og 
uharmoniske, må dere huske at disso-
nans ikke kan korrigeres med kritikk. 
Dissonans i hjemmet kan sammenlig-
nes med mørke i et rom. Det hjelper 
lite å skjenne på mørket. Vi må erstatte 
mørket ved å tilføre lys.

Så hvis basstemmene i familiekoret 
er for høye og påtrengende, eller hvis 
strykerne i familieorkesteret er litt for 
skingrende eller litt skarpe, eller de 
heftige pikkolofløytene spiller falskt 
eller ukontrollert, vær tålmodige. Hvis 
dere ikke hører evangeliets musikk i 
hjemmet, må dere huske disse ordene: 
Fortsett å øve. Med Guds hjelp vil 
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Denne uttalelsen – “en helgen er 
en synder som fortsetter å prøve” – 
burde berolige og oppmuntre Kirkens 
medlemmer. Selv om vi omtales som 
“siste- dagers- hellige”, hender det at 
vi krymper oss ved denne benevnel-
sen. Begrepet hellige brukes ofte om 
dem som har oppnådd en opphøyet 
tilstand av hellighet eller fullkommen-
het. Og vi vet utmerket godt at vi ikke 
er fullkomne.

Vår teologi lærer oss imidlertid at vi 
kan bli fullkommengjort ved gjentatte 
ganger å “stole fullt og helt på” Kristi 
lære, utøve tro på ham, omvende oss, 
ta del i nadverden for å fornye dåpens 
pakter og velsignelser, og i større grad 
motta Den hellige ånd som en konstant 
ledsager. Når vi gjør dette, blir vi mer 
lik Kristus og blir i stand til å holde ut til 
enden, med alt dette innebærer.3 I min-
dre formelle ordelag, Gud bryr seg mye 
mer om hvem vi er og hvem vi blir, enn 
om hvem vi en gang var.4 Han er mer 
opptatt av at vi fortsetter å prøve.

Komedien Som dere vil ha det, (As 
You Like It) skrevet av den engelske 
skuespillforfatteren William Shakespe-
are, viser en dramatisk endring i en av 
rollefigurenes liv. En eldre bror forsøker 

Av eldste Dale G. Renlund
i De sytti

Mine kjære brødre og søstre, i 
desember 2013 sørget verden 
over Nelson Mandelas bortgang. 

Etter 27 års fangenskap for sin rolle i 
kampen mot apartheid, ble Mandela 
den første demokratisk valgte president 
i Sør- Afrika. Hans tilgivelse av dem som 
hadde fengslet ham, var bemerkelses-
verdig. Han fikk mye skryt og anerkjen-
nelse.1 Mandela avfeide ofte lovordene 
ved å si: “Jeg er ingen helgen – det vil 
si, med mindre du mener en helgen er 
en synder som fortsetter å prøve.” 2

Siste- dagers- hellige 
fortsetter å prøve
Når vi prøver, holder ut og hjelper andre å gjøre det samme,  
er vi sanne siste- dagers- hellige.

dagen komme da evangeliets musikk 
vil fylle dere og deres hjem med usi-
gelig glede.

Selv om den blir godt fremført, vil 
ikke musikken løse alle deres proble-
mer. Det vil fortsatt være crescendoer 
og decrescendoer i vårt liv, staccatoer 
og legatoer. Sånn er livet på denne 
jorden.

Men når vi legger musikk til 
dansetrinnene, pleier de noen ganger 
kompliserte rytmene i ekteskap og 
familieliv å bevege seg mot en harmo-
nisk balanse. Selv våre vanskeligste 
utfordringer vil tilføre vemodsfylte 
toner og rørende motiver. Prestedøm-
mets lærdommer vil begynne å falle 
på vår sjel som himmelens dugg. Den 
hellige ånd vil være vår stadige ledsa-
ger og vårt septer – en klar henvisning 
til kraft og innflytelse – et rettferdig-
hetens og sannhetens uforanderlige 
septer. Og vårt herredømme vil være 
et evigvarende herredømme. Og uten 
at det skal utøves noen tvang, skal det 
strømme til oss evindelig og alltid (se 
L&p 121:45-46).

Måtte det bli slik i vårt eget liv og 
i ethvert hjem. Det ber jeg om i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼
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få sin yngre bror drept. Selv om han 
vet dette, redder den yngre broren sin 
onde bror fra den visse død. Når den 
eldre broren får vite om denne ufor-
tjente medfølelsen, blir han fullstendig 
og for alltid forandret, og gjennomgår 
det han kaller en “omvendelse”. Senere 
kommer en rekke kvinner til den eldre 
broren og spør: “Var det ikke du som 
så ofte planla å drepe [din bror]?”

Den eldre broren svarer: “Det var 
jeg, men det er ikke jeg. Jeg skammer 
meg ikke over å fortelle deg hva jeg var 
– ettersom min omvendelse smaker så 
søtt og er den jeg er.” 5

På grunn av Guds nåde og Jesu 
Kristi forsoning, er ikke en slik endring 
bare litterær fiksjon for oss. Gjennom 
Esekiel erklærte Herren:

“Og den ugudelige skal ikke  
omkomme for sin ugudelighets  
skyld på den dag han vender om  
fra sin ugudelighet…

og han vender om fra sin synd og 
gjør rett og rettferdighet,

så han, den ugudelige, gir pant til-
bake, godtgjør det han har røvet, følger 
livets bud, så han ikke gjør urett, da 
skal han visselig leve…

Ingen av de synder som han har 
gjort, skal tilregnes ham. Rett og rettfer-
dighet har han gjort.” 6

I sin barmhjertighet lover Gud tilgi-
velse når vi omvender oss og vender 

om fra ugudelighet – i den grad at våre 
synder ikke engang vil bli nevnt for 
oss. På grunn av Kristi forsoning og vår 
omvendelse, kan vi se på våre tidligere 
gjerninger og si: “Det var jeg, men det 
er ikke jeg.” Uansett hvor ugudelige vi 
var, kan vi si: “Det var den jeg var. Men 
denne tidligere ugudelige personen er 
ikke lenger den jeg er.” 7

President Thomas S. Monson har 
sagt: “En av Guds største gaver til oss 
er gleden ved å forsøke igjen, for intet 
nederlag behøver å være endelig.” 8 
Selv om vi bevisst har syndet eller 
gjentatte ganger har opplevd nederlag 
og skuffelser, kan Jesu Kristi forsoning 
hjelpe oss i samme øyeblikk som vi 
bestemmer oss for å prøve igjen. Og 
vi må huske at det ikke er Den hellige 
ånd som forteller oss at vi er så langt 
borte at vi like gjerne kan gi opp.

Guds ønske om at siste- dagers- 
hellige fortsetter å prøve, omfatter  
også mer enn å overvinne synd. Enten 
vi lider under vanskelige forhold,  
økonomiske utfordringer, sykdom  
eller som følge av en annens synder, 
kan Frelserens altomfattende forson-
ing helbrede til og med – og kanskje 
spesielt – de som har lidd uskyldig. 
Han forstår fullkomment hvordan  
det er å lide uskyldig som følge av  
en annens overtredelse. Som profetert 
vil Frelseren “forbinde dem som har 

et sønderbrutt hjerte… gi… hodepryd 
istedenfor aske, gledes olje istedenfor 
sorg, lovprisnings drakt istedenfor en 
avmektig ånd”.9 Uansett hva som skjer, 
forventer Gud at siste- dagers- hellige 
fortsetter å prøve, med hans hjelp.

Akkurat slik Gud fryder seg når vi 
holder ut, blir han skuffet hvis vi ikke 
forstår at andre også prøver. Vår kjære 
venn Thoba fortalte hvordan hun lærte 
dette av sin mor Julia. Julia og Thoba 
var blant de tidlige svarte konvertittene 
i Syd- Afrika. Etter at apartheidregimet 
ble styrtet, fikk svarte og hvite med-
lemmer lov til å gå i kirken sammen. 
For mange var likestilling og omgang 
mellom rasene nytt og krevende. En 
gang da Julia og Thoba gikk i kirken, 
følte de at de ble behandlet mindre enn 
vennlig av noen hvite medlemmer. Da 
de dro, klaget Thoba bittert til moren. 
Julia lyttet rolig til Thoba hadde luftet 
sin frustrasjon. Så sa Julia: “Å, Thoba, 
Kirken er som et stort sykehus, og vi er 
alle syke på vår egen måte. Vi kommer 
til kirken for å få hjelp.”

Julias kommentar gjenspeiler ver-
difull innsikt. Vi må ikke bare være 
tolerante mens andre jobber med sine 
sykdommer. Vi må også være vennlige, 
tålmodige, oppmuntrende og forstå-
elsesfulle. Slik Gud oppfordrer oss til 
å fortsette å prøve, forventer han at vi 
også lar andre gjøre det samme, i sitt 
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eget tempo. Forsoningen vil komme til 
oss i enda større grad. Da vil vi opp-
dage at uavhengig av antatte forskjel-
ler, har vi alle behov for den samme 
altomfattende forsoning.

For noen år siden ble en flott ung 
mann som het Curtis, kalt til å reise på 
misjon. Han var den slags misjonær 
enhver misjonspresident ber om. Han 
var fokusert og arbeidet hardt. Så ble 
han tildelt en misjonærledsager som 
var umoden, sosialt klønete og ikke 
særlig ivrig etter å få arbeidet gjort.

En dag mens de syklet, så Curtis seg 
tilbake og fikk se at ledsageren hans 
av en eller annen grunn hadde gått av 
sykkelen og gikk. Stille uttrykte Curtis 
sin frustrasjon til Gud. For et ork det 
var å være belemret med en ledsager 
som han måtte slepe med seg for å få 
noe gjort. Straks etterpå fikk Curtis en 
sterk tilskyndelse, som om Gud sa til 
ham: “Curtis, sammenlignet med meg 
er ikke dere to så veldig forskjellige.” 
Curtis lærte at han måtte være tålmo-
dig med en ufullkommen ledsager  
som ikke desto mindre forsøkte på  
sin egen måte.

Min oppfordring til oss alle er at vi 
må evaluere vårt liv, omvende oss og 
fortsette å prøve. Hvis vi ikke prøver, 
er vi bare siste- dagers- syndere. Hvis vi 
ikke holder ut, er vi siste- dagers- tapere, 
og hvis vi ikke lar andre prøve, er vi 
bare siste- dagers- hyklere.10 Når vi prø-
ver, holder ut og hjelper andre å gjøre 
det samme, er vi sanne siste- dagers- 
hellige. Etter hvert som vi forandrer oss, 
vil vi oppdage at Gud virkelig bryr seg 
langt mer om hvem vi er og hvem vi 
blir, enn om hvem vi en gang var.11

Jeg er dypt takknemlig for Frelseren, 
for hans altomfattende forsoning og for 
siste- dagers profeter som oppfordrer oss 
til å være siste- dagers- hellige og fortsette 
å prøve.12 Jeg vitner om at Frelseren vir-
kelig lever, i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Nelson Rolihlahla Mandela, Long 

Walk to Freedom (1994); “Biography of 
Nelson Mandela,” nelsonmandela.org/
content/page/biography; og president 
Barack Obamas minnetale for Nelson 
Mandela 10. des. 2013, på whitehouse.
gov/the- press- office/2013/12/10/remarks- 
president- obama- memorial- service- former- 
south- african- president- . Mangfoldet av 
utmerkelser tilkjennegis ved at Mandela 

mottok Nobels fredspris, den amerikanske 
presidentens frihetsmedalje og den sovje-
tiske Leninordenen.

 2. Se for eksempel Nelson Mandelas tale ved 
Rice University’s Baker Institute 26. okt. 
1999, bakerinstitute.org/events/1221. 
Han omskrev sannsynligvis Robert Louis 
Stevensons velkjente uttalelse: “Helgener 
er syndere som fortsetter å prøve.” I årenes 
løp har mange uttrykt lignende synspunk-
ter. For eksempel skal Konfucius ha sagt: 
“Vår største ære ligger ikke i å aldri falle, 
men i å reise oss hver gang vi faller.”

 3. Se for eksempel 2 Nephi 31:2-21; 3 Nephi 
11:23-31; 27:13-21; Moroni 6:6; Lære og 
pakter 20:77, 79; 59:8-9; Håndbok 2:  
Kirkens administrasjon (2010), 2.2.1.

 4. Når vi sier at Gud bryr seg mye mer om 
hvem vi er og hvem vi blir, enn om hvem 
vi en gang var, betyr det ikke at Frelseren 
avfeier konsekvensene av en persons synd 
mot andre. Frelseren bryr seg uendelig mye 
om dem som lider smerte og hjertesorg på 
grunn av andres overtredelser. Frelseren 
“vil påta seg [sitt folks] skrøpeligheter, så 
hans indre kan fylles med barmhjertighet… 
så han i kjødet kan vite hvordan han skal 
hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpelig-
heter” (Alma 7:12).

 5. William Shakespeare, Som dere vil ha det, 
akt 4, scene 3, linje 134-37.

 6. Esekiel 33:12, 14-16.
 7. Bruk av presens i verb er vanlig i mange 

skriftsteder knyttet til den endelige dom. 
Se for eksempel 2 Nephi 9:16; Mormon 
9:14; Lære og pakter 58:42-43.

 8. Thomas S. Monson, “Innbitt pågangsmot,” 
Lys over Norge, juli 1987, 60.

 9. Jesaja 61:1-3; se også Lukas 4:16-21.
 10. Hykler, slik det brukes i Det nye testa-

mente kan oversettes fra gresk som  
“simulant”. “Det greske ordet betyr ‘skue-
spiller’ eller ‘en som simulerer, represente-
rer noe dramatisk eller overdriver en rolle’” 
(Matteus 6:2, fotnote a). Hvis vi ikke gir 
andre anledning til å forandre seg i sitt  
eget tempo, later vi ganske enkelt som  
vi er siste- dagers- hellige.

 11. Se note 4 over.
 12. Antall ganger dette budskapet forekom-

mer i talene til Det første presidentskap 
og De tolv apostlers quorum er slående. 
President Dieter F. Uchtdorf understreket  
dette poenget da han sa: “Av alle prinsip-
per som profeter har forkynt gjennom  
århundrene, er ett som har blitt under-
streket om og om igjen, det håpefulle  
og hjertevarmende budskapet om at  
menneskene kan omvende seg, endre  
kurs og komme tilbake på disippelens 
sanne vei” (“Du kan klare det nå!” Liahona, 
nov. 2013, 56).
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velsignet sjel som virkelig var god og 
uten svik. Shiblon var en av sønnene til 
Alma den yngre. Vi er bedre kjent med 
brødrene hans, Helaman, som skulle 
etterfølge sin far som vokter av oppteg-
nelsene og Guds profet, og Corianton, 
som ble beryktet som en misjonær som 
trengte noen råd fra sin far. Til Helaman 
skrev Alma 77 vers (se Alma 36-37). Til 
Corianton viet Alma 91 vers (se Alma 
39-42). Til Shiblon, sin mellomste sønn, 
skrev Alma bare 15 vers (se Alma 38). 
Likevel er hans ord i disse 15 versene 
kraftfulle og lærerike.

“Og nå, min sønn, jeg tror jeg vil 
få stor glede av deg på grunn av din 
standhaftighet og trofasthet mot Gud, for 
ettersom du i din ungdom har begynt å 
søke Herren din Gud, håper jeg du vil 
fortsette å holde hans bud, for velsignet 
er den som holder ut til enden.

Jeg sier til deg, min sønn, at jeg 
allerede har hatt stor glede av deg på 
grunn av din trofasthet og din flid og 
din tålmodighet og din langmodighet 
blant zoramittene” (Alma 38:2-3).

I tillegg til å snakke til Shiblon, snak-
ket Alma også om ham til Corianton. 
Alma sa: “Har du ikke lagt merke til din 
brors standhaftighet, hans trofasthet og 
hans flid når det gjelder å holde Guds 
bud? Se, har han ikke vært et godt 
eksempel for deg?” (Alma 39:1).2

Det ser ut til at Shiblon var en sønn 
som ønsket å behage sin far, og gikk 
omkring og gjorde det som var riktig 
fordi det var riktig, ikke for å få ros, 
stilling, makt, lovord eller myndighet. 
Helaman må ha kjent til og respektert 
dette ved sin bror, for han overlot de 
hellige opptegnelsene han hadde fått 
av sin far, til Shiblon. Helaman måtte 
helt klart stole på Shiblon fordi “han 
var en rettferdig mann, og han vandret 
rettskaffent for Gud, og han søkte alltid 
å gjøre godt og holde Herren sin Guds 
befalinger” (Alma 63:2). Slik det synes 

I oktober sa president Dieter F. 
Uchtdorf: “I løpet av mitt liv har jeg 
hatt anledning til å stå sammen med 
noen av de mest kompetente og intel-
ligente menn og kvinner denne verden 
har å by på. Da jeg var yngre, ble 
jeg imponert over dem som var høyt 
utdannet, dyktige, vellykkede og hyllet 
av verden. Men med årene har jeg inn-
sett at jeg blir langt mer imponert av 
de strålende og velsignede sjeler som 
virkelig er gode og uten svik.” 1

Helten min i Mormons bok er et 
perfekt eksempel på en strålende og 

Av eldste Michael T. Ringwood
i De sytti

Dessverre var det en periode i mitt 
liv da jeg var motivert av titler og 
myndighet. Det begynte ganske 

uskyldig. Mens jeg forberedte meg til 
å reise på heltidsmisjon, ble min eldre 
bror soneleder i sin misjon. Jeg hørte så 
mange positive ting om ham at jeg ikke 
kunne unngå å ønske at disse tingene 
skulle bli sagt om meg. Jeg håpet på, 
og kan også ha bedt om en tilsvarende 
stilling.

Heldigvis lærte jeg noe viktig da jeg 
var på misjon. På forrige konferanse ble 
jeg påminnet om denne lærdommen.

Virkelig gode  
og uten svik
Den gode nyheten i Jesu Kristi evangelium er at våre hjerters ønsker  
kan bli forvandlet og våre motiver kan bli utviklet og foredlet.
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å være karakteristisk for Shiblon, er 
ikke mye skrevet om ham fra den 
tid han overtok de hellige oppteg-
nelsene til han ga dem til Helamans 
sønn Helaman (se Alma 63:11).

Shiblon var virkelig god og 
uten svik. Han var en person som 
ofret sin tid, sine talenter og sine 
anstrengelser for å hjelpe og opp-
løfte andre på grunn av kjærlighet 
til Gud og sine medmennesker (se 
Alma 48:17-19; 49:30). Han er full-
komment beskrevet av president 
Spencer W. Kimball: “Gode kvinner og 
menn er alltid mer opptatt av å tjene 
enn av å styre.” 3

I en verden hvor ros, stilling, makt, 
utmerkelser og myndighet søkes på alle 
kanter, hedrer jeg de strålende og vel-
signede sjeler som virkelig er gode og 
uten svik, de som er motivert av kjær-
lighet til Gud og sine medmennesker, 
disse flotte kvinner og menn som er 
“mer opptatt av å tjene enn av å styre”.

I dag er det noen som vil ha oss til 
å tro at vår søken etter relevans bare 
kan tilfredsstilles ved å oppnå stilling 
og makt. Men heldigvis er det mange 
som er upåvirket av dette perspektivet. 
De finner relevans når de søker å bli 
virkelig gode og uten svik. Jeg har fun-
net dem i alle samfunnslag og i mange 

trossamfunn. Og jeg finner dem i stort 
antall blant virkelig omvendte Kristi 
disipler.4

Jeg beundrer dem som uselvisk 
utfører tjeneste hver uke i menighe-
ter og grener over hele verden ved 
å gå den annen mil for å utføre kall. 
Men kall kommer og går. Enda mer 
imponerende for meg er de mange 
som uten formelle kall, finner måter å 
konsekvent tjene og oppløfte andre på. 
En mann kommer tidlig til kirken for å 
sette frem stoler, og blir igjen etterpå 
for å rydde opp i kirkebygningen. 
Én søster velger bevisst sitteplass ved 
siden av en blind søster i menigheten 
ikke bare for å hilse på henne, men 
også så hun kan synge salmene høyt 
nok til at den blinde søsteren kan høre 

ordene og synge med. Hvis dere ser 
nærmere etter i deres menighet eller 
gren, vil dere finne eksempler som 
disse. Det er alltid medlemmer som 
synes å vite hvem som trenger hjelp, 
og når de skal gi den.

Kanskje min første lærdom om 
virkelig gode hellige uten svik, var en 
jeg fikk som ung misjonær. Jeg flyttet 
inn i et område med en eldste jeg ikke 
kjente. Jeg hadde hørt andre misjonæ-
rer snakke om at han aldri hadde fått 
noen lederoppgaver og at han strevde 
med det koreanske språket til tross for 
at han hadde vært lenge i landet. Men 
da jeg ble kjent med denne eldsten, 
oppdaget jeg at han var en av de 
lydigste og mest trofaste misjonærer 
jeg hadde kjent. Han studerte da det 
var tid for å studere. Han arbeidet da 
det var tid for å arbeide. Han forlot 
leiligheten i tide og kom hjem i tide. 
Han studerte flittig koreansk, selv om 
språket var særdeles vanskelig for ham.

Da jeg oppdaget at kommentarene 
jeg hadde hørt, var usanne, følte jeg at 
denne misjonæren var blitt feilbedømt 
som mislykket. Jeg ønsket å fortelle 
hele misjonen hva jeg hadde oppdaget 
om denne eldsten. Jeg fortalte misjons-
presidenten om mitt ønske om å kor-
rigere denne misforståelsen. Hans svar 
var: “Vår himmelske Fader vet at denne 
unge mannen er en god misjonær, og 
det samme gjør jeg.” Han tilføyde: “Og 
nå vet også du det, så hvem andre har 
egentlig noen betydning?” Denne kloke 
misjonspresidenten lærte meg hva som 
var viktig i tjeneste, og det var ikke 
anerkjennelse, stilling, makt, ære eller 
myndighet. Dette var en stor lærepenge 
for en ung misjonær som var altfor 
opptatt av titler.

Med denne lærdommen i tankene 
begynte jeg å se tilbake på mitt liv 
og se hvor ofte jeg hadde blitt påvir-
ket av menn og kvinner som da ikke 

Woodbury, Minnesota, USA
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hadde noen stor tittel eller stilling. En 
av disse Shiblon- lignende sjelene var 
min Seminar- lærer i nest siste året på 
videregående skole. Denne gode man-
nen underviste bare i Seminar i to eller 
tre år, men han åpnet mitt hjerte på 
en måte som hjalp meg å få et vitnes-
byrd. Han var kanskje ikke den mest 
populære læreren på skolen, men han 
var alltid forberedt, og hans innflytelse 
på meg var sterk og varig. En av de få 
gangene jeg har sett denne mannen i 
de 40 årene siden han underviste meg, 
var da han kom for å snakke med meg 
i min fars begravelse. Dette var virkelig 
en handling som ikke var motivert av 
tittel eller makt.

Jeg beundrer denne trofaste lære-
ren og mange som ham, som virkelig 
er gode og uten svik. Jeg beundrer 
Søndagsskole- læreren som ikke bare 
underviser elevene i løpet av leksjonen 
på søndag, men også underviser og  
påvirker de samme elevene ved å invi-
tere dem hjem til frokost. Jeg beundrer 
ungdomsledere som deltar i sports-  og 
kulturaktivitetene til de unge mennene 
og kvinnene i sine menigheter. Jeg  
beundrer ham som skriver opp-
muntrende lapper til naboer, og 
kvinnen som ikke bare sender jule-
kort, men personlig leverer dem til 

familiemedlemmer og venner som har 
behov for et besøk. Jeg beundrer man-
nen som rutinemessig tok en nabo med 
på kjøretur i denne naboens mørke 
periode med Alzheimers – og ga både 
ham og hans hustru en sårt tiltrengt 
forandring.

Disse tingene gjøres ikke for ros eller 
utmerkelser. Disse mennene og kvin-
nene er ikke motivert av muligheten 
for å motta titler eller myndighet. De er 
Kristi disipler som stadig går omkring og 
gjør godt, og i likhet med Shiblon prøver 
de å behage sin Fader i himmelen.

Jeg blir lei meg når jeg hører om 
noen som slutter å utføre tjeneste, eller 
til og med å gå i kirken, fordi de blir 
avløst fra et kall eller føler seg oversett 
til en stilling eller en tittel. Jeg håper de 
en dag vil lære det jeg lærte som ung 
misjonær – at den tjeneste som teller 
mest, vanligvis anerkjennes av Gud 
alene. I vår streben etter meg og mitt, 
har vi glemt deg og ditt?

Noen sier kanskje: “Men jeg har så 
langt igjen til å bli som dem du beskri-
ver.” Den gode nyheten i Jesu Kristi 
evangelium er at våre hjerters ønsker 
kan bli forvandlet og våre motiver kan 
bli utviklet og foredlet. Når vi blir døpt 
inn i Guds sanne hjord, begynner vi 
prosessen med å bli nye skapninger 

(se 2 Korinterbrev 5:17; Mosiah 27:26). 
Hver gang vi fornyer dåpspakten ved å 
ta del i nadverden, er vi ett skritt nær-
mere det endelige målet.5 Når vi holder 
ut i denne pakten, finner vi styrke til å 
sørge med dem som sørger og trøste 
dem som trenger trøst (se Mosiah 18:9). 
I denne pakten finner vi den nåde som 
gjør det mulig for oss å tjene Gud og 
holde hans bud, herunder å elske Gud 
av hele vårt hjerte og elske vår neste 
som oss selv.6 I denne pakten hjelper 
Gud og Kristus oss slik at vi kan hjelpe 
dem som trenger vår hjelp (se Mosiah 
4:16; se også vers 11-15).

Alt jeg virkelig ønsker i livet. er å 
behage mine fedre – både min jordiske 
og min himmelske – og å bli mer lik 
Shiblon.7

Jeg takker min himmelske Fader for 
Shiblon- lignende sjeler hvis eksempel 
gir meg – og oss alle – håp. I deres 
liv ser vi et vitnesbyrd om en kjærlig 
Fader i himmelen og en omsorgsfull 
og barmhjertig Frelser. Jeg tilføyer mitt 
vitnesbyrd til deres med et løfte om å 
gjøre mitt beste for å bli mer lik dem,  
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Det er vel ikke meg, 

Herre?” Liahona, nov. 2014, 58; uthevelse 
tilføyd.
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denne veien, utbrøt Mary ofte: “Tror 
du vi vil få se de fantastiske solsikkene 
i dag?” Vi ble overrasket over at solsik-
ker blomstrer i jord som har blitt utsatt 
for landbruks-  og snøryddingsutstyr 
og opphopning av materiale som ikke 
kan anses som ideell jord for villblom-
ster å vokse i.

Et av de enestående kjennetegnene 
på unge, ville solsikker, i tillegg til at de 
vokser i jord som ikke er gjestmild, er 
hvordan den unge blomsterknoppen 

Av eldste Quentin L. Cook
i De tolv apostlers quorum

Denne påsken reflekterer og fryder 
vi oss over den forløsning som 
vår Frelser Jesus Kristus utførte.1

Den støy som gjaller over hele ver-
den på grunn av verdens ugudelighet, 
skaper en følelse av sårbarhet. Med vår 
tids kommunikasjon gir virkningen av 
synd, ulikhet og urettferdighet mange 
en følelse av at livet er grunnleggende 
urettferdig. Så betydelige som disse 
prøvelsene enn kan være, må de ikke 
avlede oss fra å glede oss over og feire 
Kristi guddommelige forbønn på våre 
vegne. Frelseren “seiret over døden” i 
bokstavelig forstand. Med barmhjertig-
het og medlidenhet påtok han seg våre 
synder og overtredelser, og slik forløste 
han oss og tilfredsstilte rettferdighetens 
krav for alle som ville omvende seg og 
tro på hans navn.2

Hans storartede sonoffer er av 
overjordisk betydning og overgår vår 
jordiske fatteevne. Denne nådegjerning 
gir den fred som overgår all forstand.3

Hvordan kan vi så takle de negative 
realitetene som omgir oss?

Min hustru Mary har alltid elsket 
solsikker. Hun fryder seg når de 
dukker opp i veikanten på ganske 
usannsynlig steder. Det er en grusvei 
som fører til huset der mine beste-
foreldre bodde. Når vi kjørte inn på 

Min Gud er mitt lys
Vår evne til å stå støtt og trofast og følge Frelseren til tross for  
livets omskiftelser, blir betydelig styrket av rettskafne familier  
og Kristus- sentrert samhold i våre menigheter og grener.

 2. Helaman dro ikke for å undervise zoramit-
tene, så vi vet at Alma snakker om Shiblon 
når han sier “din bror” (se Alma 31:7; 39:2).

 3. Spencer W. Kimball, “De rettferdige kvin-
ners rolle,” Lys over Norge, mai 1980, 149.

 4. “Herren lærte oss at når vi virkelig er 
omvendt til evangeliet, vil vårt hjerte 
vende seg bort fra egoistiske ønsker og 
til tjeneste for å oppløfte andre mens de 
beveger seg oppover mot evig liv. For å 
oppnå denne omvendelsen, kan vi be og 
arbeide i tro for å bli den nye skapning 
som muliggjøres ved Jesu Kristi forson-
ing. Vi kan begynne med å be om tro til å 
omvende oss fra egoisme og om den gave 
det er å bry oss mer om andre enn om 
oss selv. Vi kan be om styrke til å legge 
av oss stolthet og misunnelse” (Henry B. 
Eyring, “Vitnesbyrd og omvendelse,” 
Liahona, feb. 2015, 4-5).

 5. “[Gud] er udødelig og fullkommen. Vi 
er jordiske og ufullkomne. Ikke desto 
mindre søker vi måter også i jordelivet 
hvorved vi kan bli åndelig forenet med 
ham. Derved får vi en smule tilgang til 
både hans nåde og hans store kraft. Disse 
spesielle stundene omfatter at vi… døper 
og bekrefter… [og] tar del i symbolene i 
Herrens nadverd” ( Jeffrey R. Holland,  
To My Friends [2014], 80).

 6. “De siste- dagers- hellige som i alt de gjør 
ser på seg selv som Guds barn, har lett for 
å inngå og holde forpliktelser. Frelses-
planen er merket med pakter. Vi lover å 
adlyde budene. Til gjengjeld lover Gud 
oss velsignelser i dette liv og i all evighet. 
Han er nøyaktig med det han krever, og 
han er fullkommen i å holde sitt ord. Fordi 
han elsker oss og hensikten med planen 
er å bli ham lik, krever han nøyaktighet av 
oss. Og løftene han gir oss, omfatter alltid 
styrke til å vokse i vår evne til å holde 
pakter. Han gjør det mulig for oss å kjenne 
hans regler. Når vi prøver av hele vårt 
hjerte å oppfylle hans normer, gir han oss 
Den hellige ånds veiledning. Dette i sin tur 
både øker vår evne til å holde forpliktel-
ser og til å skjelne hva som er godt og 
sant. Og dette er evnen til å lære, både i 
våre timelige studier og i den lærdom vi 
trenger for evigheten” (Henry B. Eyring, 
“A Child of God” [andakt ved Brigham 
Young University, 21. okt. 1997], 4-5;  
speeches. byu. edu). Se også David A.  
Bednar, “Så de kunne bære sine byrder 
med letthet,” Liahona, mai 2014, 87-90.

 7. Så lenge jeg kan huske, har jeg ønsket 
behage min far. Etter hvert som jeg vokste 
og fikk et vitnesbyrd, fikk jeg et ønske om å 
behage vår himmelske Fader. Senere i livet 
lærte jeg om Shiblon og kronet mine mål i 
livet med et ønske om å bli mer lik ham.
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følger solen på himmelen. Ved å gjøre 
dette får den livsviktig energi før den 
bryter frem i sin strålende gule farge.

I likhet med den unge solsikken, vil 
vi blomstre og bli strålende når vi føl-
ger verdens Frelser, Guds Sønn, til tross 
for de mange forferdelige omstendig-
hetene som omgir oss. Han er virkelig 
vårt lys og vårt liv.

I lignelsen om hveten og ugresset 
erklærte Frelseren til sine disipler at de 
som synder og handler ugudelig, skal 
samles ut fra hans rike.4 Men om de 
trofaste sa han: “Da skal de rettferdige 
skinne som solen i sin Fars rike.” 5 Som 

enkeltpersoner og Kristi disipler som 
lever i en fiendtlig verden som boksta-
velig talt er i opprør, kan vi trives og 
blomstre hvis vi er rotfestet i vår kjær-
lighet til Frelseren og ydmykt følger 
hans læresetninger.

Vår evne til å stå støtt og trofast 
og følge Frelseren til tross for livets 
omskiftelser, blir betydelig styrket av 
rettskafne familier og Kristus- sentrert 
samhold i våre menigheter og grener.6

Rett tid i hjemmet
Familiens rolle i Guds plan er “å gi 

oss lykke, for å hjelpe oss å lære riktige 

prinsipper i en kjærlig atmosfære og for 
å forberede oss til evig liv.” 7 Vakre tra-
disjoner for religionsutøvelse i hjemmet 
må plantes i våre barns hjerter.

Min onkel Vaughn Roberts Kimball 
var en flink student, håpefull forfatter 
og quarterback på BYUs fotballag. 
8. desember 1941, dagen etter angre-
pet på Pearl Harbor, vervet han seg i 
Sjøforsvaret. På et rekrutteringsoppdrag 
i Albany, New York, sendte han inn en 
kort artikkel til Det Beste. Tidsskriftet 
betalte ham 200 dollar og utga artikke-
len med tittelen “Rett tid i hjemmet” i 
mai- nummeret 1944.

I hans bidrag til Det Beste, der han 
selv har rollen som sjømannen, står det 
blant annet:

“Rett tid i hjemmet:
En kveld i Albany i New York spurte 

jeg en sjømann hva klokken var. Han 
trakk opp en stor klokke og svarte: ‘Den 
er 19.20.’ Jeg visste at den var mer enn 
det. ‘Klokken din har stoppet, ikke sant?’ 
spurte jeg.

‘Nei, sa han,’ jeg har fortsatt Mountain 
Standard Time. Jeg er fra Syd- Utah. Da 
jeg vervet meg i Sjøforsvaret, ga pappa 
meg denne klokken. Han sa den ville 
hjelpe meg å huske hjemmet.

‘Når klokken viser fem om mor-
genen, vet jeg at pappa kjører ut for 
å melke kyrne. Og hver kveld når 
den viser 19.30, vet jeg at hele fami-
lien sitter rundt et godt dekket bord, 
og pappa takker Gud for det som er 
på det og ber ham våke over meg,’ 
konkluderte han. ‘Det er enkelt nok å 
finne ut hva klokken er der jeg er. Det 
jeg ønsker å vite er hva klokken er i 
Utah.’” 8

Kort tid etter at Vaughn sendte inn 
denne artikkelen, ble han beordret 
til tjeneste i Stillehavet. 11. mai 1945, 
mens han tjenestegjorde på hangar-
skipet USS Bunker Hill nær Okinawa, 
ble skipet bombet av to selvmordsfly.9 

Et av de bemerkelsesverdige kjennetegnene på unge, ville solsikker, er hvordan den unge  
blomsterknoppen følger solen på himmelen.
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Nesten 400 av mannskapet døde, heri-
blant min onkel Vaughn.

Eldste Spencer W. Kimball uttrykte 
sin inderlige medfølelse med Vaughns 
far, og bemerket Vaughns verdighet og 
Herrens forsikring om at “de som dør 
i meg ikke skal smake døden, for den 
skal være søt for dem”.10 Vaughns far 
sa så gripende at selv om Vaughn ble 
begravet til sjøs, ville Guds hånd lede 
Vaughn til hans himmelske hjem.11

28 år senere talte president  
Spencer W. Kimball om Vaughn  
på generalkonferansen. Han sa blant 
annet: “Jeg kjente denne familien 
godt… Jeg har knelt i mektig bønn  
sammen med [dem]… Opplæringen  
i hjemmet har ført til evige velsignelser 
for denne store familien.” President 
Kimball oppfordret enhver familie “til  
å gå ned på kne… og be for sine søn-
ner og døtre to ganger daglig”.12

Brødre og søstre, hvis vi trofast 
gjennomfører familiebønn, skriftstu-
dium, familiens hjemmeaften, pres-
tedømsvelsignelser og overholdelse 

av sabbatsdagen, vil våre barn vite 
hvilken tid det er hjemme. De vil være 
forberedt for et evig hjem i himmelen, 
uansett hva som møter dem i en van-
skelig verden. Det er av største betyd-
ning at våre barn vet at de er elsket og 
trygge i hjemmet.

Ektemenn og hustruer er likever-
dige partnere.13 De har forskjellige, 
men utfyllende oppgaver. Hustruen 
kan føde barn, og det er til velsignelse 
for hele familien. Mannen kan motta 
prestedømmet, og det er til velsignelse 
for hele familien. Men i familieråd tar 
hustruer og ektemenn de viktigste 
avgjørelsene som likeverdige partnere. 
De avgjør hvordan barna skal undervi-
ses og disiplineres, hvordan pengene 
skal brukes, hvor de skal bo og mange 
andre familieavgjørelser. Disse tas i fel-
lesskap etter å ha søkt Herrens veiled-
ning. Målet er en evig familie.

Kristi lys planter familiens evige 
natur i hjertet til alle Guds barn. En av 
mine favorittforfattere, som ikke tilhø-
rer vår tro, sa det slik: “Så mye i livet er 

uvesentlig, [men]… familien er det som 
gjelder, det som betyr noe, det som er 
evig, det som er verdt å våke over, ta 
vare på og være lojal mot.” 14

Kirken hjelper oss å fokusere på Frelseren 
som en forenet familie

I tillegg til familien er også Kirkens 
rolle betydelig. “Kirken sørger for orga-
nisasjon og midler til å forkynne Jesu 
Kristi evangelium for alle Guds barn. 
Den sørger for prestedømsmyndighet 
til å forrette frelsens og opphøyelsens 
ordinanser for alle som er verdige og 
villige til å ta imot dem.” 15

I verden er det tøylesløs strid, ugude-
lighet og stor vekt på avvikende kulturer 
og ulikhet. I Kirken er våre menighe-
ter og grener geografisk inndelt, med 
unntak av språkenheter. Vi deler ikke i 
henhold til klasse eller rang.16 Vi gleder 
oss over at alle raser og kulturer er blan-
det sammen i en rettskaffen forsamling. 
Vår menighetsfamilie er viktig for vår 
fremgang, lykke og personlige innsats 
for å bli mer lik Kristus.
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Kulturer splitter ofte folk, og er 
noen ganger en kilde til vold og diskri-
minering.17 I Mormons bok brukes noe 
av det mest uforglemmelige språket til 
å beskrive ugudelige fedres tradisjoner 
som førte til vold, krig, onde gjerninger, 
synd og til og med folk og nasjoners 
ødeleggelse.18

Det finnes ikke noe bedre utgangs-
punkt i Skriftene enn 4 Nephi for en 
beskrivelse av den kirkekultur som er 
avgjørende for oss alle. I vers 2 står det 
blant annet: “Alt folket i hele landet 
ble omvendt til Herren, både nephitter 
og lamanitter, og det var ingen strid 
og uoverensstemmelser blant dem, og 
alle behandlet hverandre rettferdig.” I 
vers 16 leser vi: “Og det kunne sikkert 
ikke være noe lykkeligere folk blant 
alle mennesker skapt ved Guds hånd.” 
At det ikke var noen stridigheter ble 
tilskrevet “Guds kjærlighet som bodde 
i menneskenes hjerter.” 19 Dette er den 
kultur vi higer etter.

Dype kulturelle verdier og trosopp-
fatninger kan gå til kjernen av hvem vi 
er. Tradisjoner for offer, takknemlighet, 
tro og rettferdighet skulle verdsettes og 

bevares. Familier må nyte og verne  
om tradisjoner som utvikler tro.20

Et av de viktigste kjennetegnene  
på enhver kultur er dens språk. I  
San Francisco- området, der jeg bodde, 
var det syv utenlandske språkenhe-
ter. Vår lære med hensyn til språk er 
fremsatt i kapittel 90, vers 11 i Lære og 
pakter: “For det skal skje på den dag at 
enhver skal høre evangeliets fylde i sitt 
eget tungemål og på sitt eget språk.”

Når Guds barn ber til ham på sitt 
morsmål, er det språket i deres hjerte. 
Det er klart at hjertets språk er verdi-
fullt for alle mennesker.

Min eldre bror Joseph er lege, og 
praktiserte i mange år i San Francisco 
Bay- området. Et eldre samoansk med-
lem av Kirken, som var en ny pasient, 
kom til kontoret hans. Han hadde 
alvorlige, tærende smerter. Det ble 
avdekket at han hadde nyrestein, og 
riktig behandling ble foretatt. Dette tro-
faste medlemmet sa at han opprinnelig 
bare ønsket å forstå hva som var galt, 
slik at han kunne be til sin himmelske  
Fader på samoansk angående sitt 
helseproblem.

Det er viktig for medlemmene å for-
stå evangeliet på sitt hjertes språk, slik 
at de kan be og handle i samsvar med 
evangeliets prinsipper.21

Selv med et mangfold av språk og 
vakre og oppbyggende kulturelle tradi-
sjoner, må våre hjerter være knyttet sam-
men i enighet og kjærlighet.22 Herren 
har ettertrykkelig sagt: “La enhver akte 
sin bror som seg selv… Vær ett, og hvis 
dere ikke er ett, er dere ikke mine.” 23 
Selv om vi verdsetter passende kultur-
forskjeller, er målet at vi på alle måter 
blir forenet i Jesu Kristi evangeliums 
kultur, skikker og tradisjoner.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
har aldri vært sterkere

Vi forstår at noen medlemmer har 
spørsmål og bekymringer når de søker 
å styrke sin tro og sitt vitnesbyrd. Vi 
skulle være forsiktige med å kritisere 
eller dømme personer med bekymrin-
ger – store eller små. Samtidig skulle 
de med bekymringer gjøre alt de kan 
for å bygge opp sin egen tro og sitt  
eget vitnesbyrd. Å studere tålmodig  
og ydmykt, grunne, be, etterleve evan-
geliets prinsipper og rådføre seg med 
de rette lederne, er de beste måtene  
å finne svar på spørsmål eller bekym-
ringer på.

Noen har hevdet at flere medlem-
mer forlater Kirken i dag, og at det er 
mer tvil og vantro enn før. Dette er gan-
ske enkelt ikke riktig. Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige har aldri vært 
sterkere. Antall medlemmer som fjerner 
sitt navn fra Kirkens opptegnelser, har 
alltid vært svært lite, og er betydelig 
lavere i de senere år enn tidligere.24 
Økningen på målbare områder, som 
medlemmer som har mottatt sin bega-
velse og har gyldig tempelanbefaling, 
voksne som betaler full tiende, og de 
som reiser på misjon, har vært drama-
tisk. La meg gjenta, Kirken har aldri 
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vært sterkere. Men “husk at sjeler er av 
stor verdi i Guds øyne.” 25 Vi strekker 
oss ut til alle.

Hvis de dystre realitetene dere står 
overfor akkurat nå, virker mørke og 
tunge og nesten uutholdelige, må dere 
huske at det var i et hjerteskjærende 
mørke i Getsemane og ufattelig tortur 
og smerte på Golgata at Frelseren 
utførte forsoningen, som løser de 
forferdeligste byrder som kan oppstå 
i dette liv. Han gjorde det for dere, og 
han gjorde det for meg. Han gjorde 
det fordi han elsker oss, og fordi han 
adlyder og elsker sin Fader. Vi vil 
bli reddet fra døden – til og med fra 
havets dyp.

Vår beskyttelse i dette liv og i all 
evighet vil ligge i vår egen og familiens 

rettskaffenhet, Kirkens ordinanser og å 
følge Frelseren. Dette er vår tilflukt fra 
stormen. Dere som føler dere alene, kan 
stå resolutt i rettskaffenhet, vel vitende 
om at forsoningen vil beskytte og vel-
signe dere mer enn dere er i stand til  
å forstå.

Vi skulle minnes Frelseren, holde 
våre pakter og følge Guds Sønn slik 
den unge solsikken følger solskinnet. 
Å følge hans lys og eksempel vil gi oss 
glede, lykke og fred. Slik Salmene 27 og 
en av våre kjære salmer begge erklærer: 
“Herren er mitt lys og min frelse.” 26

Denne påskehelgen bærer jeg, som  
en av Frelserens apostler, høytidelig vit-
nesbyrd om Jesu Kristi oppstandelse. Jeg  
vet at han lever. Jeg kjenner hans røst. 
Jeg vitner om hans guddommelighet 

og at forsoningen virkelig fant sted.  
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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I kveld taler jeg til misjonærer som 
nå virker, fremtidige misjonærer, hjem-
vendte misjonærer og alle unge voksne 
menn i Kirken. Jeg ber om at dere vil 
forstå og ettertenksomt overveie det 
jeg har å si til dere idet dere vandrer 
gjennom disse spennende og krevende 
årene av deres liv.

I Kirkens tidlige tid ble misjonærer 
intervjuet av en generalautoritet før de 
reiste på misjon. Nå for tiden blir dere 
intervjuet for å virke som misjonærer, 
av deres biskoper og stavspresidenter, 
og de fleste av dere vil gå gjennom 
hele livet uten å bli intervjuet av en 
generalautoritet. Dette er ganske enkelt 
en gjenspeiling av virkeligheten i en 
verdensomspennende kirke med mer 
enn 15 millioner medlemmer. Jeg vet at 
jeg snakker på vegne av mine brødre 
når jeg forteller dere at vi skulle ønske 
det var mulig for oss å kjenne dere alle 
personlig og si at vi er glad i dere og 
støtter dere.

kan avspore dem i deres forberedelser 
til misjon og et lykkelig liv i fremtiden. 
Teknologien har utviklet seg, og nesten 
alle har tilgang til håndholdte enheter 
som kan rette oppmerksomheten til 
Guds familie mot både det gode og  
det samvittighetsløst dårlige.

Av eldste M. Russell Ballard
i De tolv apostlers quorum

En av de store gledene jeg nyter 
når jeg reiser over hele verden, er 
anledningen til å møte og hilse på 

våre misjonærer. Disse flotte eldstene 
og søstrene utstråler Kristi lys, og jeg 
blir alltid inspirert av deres kjærlighet 
til vår Herre Jesus Kristus og deres 
hengivne tjeneste for ham. Hver gang 
jeg håndhilser på dem og føler deres 
bemerkelsesverdige ånd og tro, sier jeg 
til meg selv: “Disse flotte sønnene og 
døtrene våre er virkelig et mirakel!”

På generalkonferansens preste-
dømsmøte i oktober 2002 utfordret jeg 
biskoper, foreldre og fremtidige misjo-
nærer til å “heve listen” for misjonærtje-
neste på heltid.

Så sa jeg at “det vi trenger nå, er 
den største generasjon av misjonærer i 
Kirkens historie. Vi trenger verdige, kva-
lifiserte, åndelig energiske misjonærer…

Vi trenger helhjertet innsats. Vi 
trenger energiske, tenkende, glødende 
misjonærer som vet hvordan de skal 
lytte til og reagere på Den hellige ånds 
hvisken.” 1

På mange måter er verden i dag 
mer krevende enn den var for 13 år 
siden. Våre unge menn og unge kvin-
ner har mange flere distraksjoner som 

Den beste generasjon 
unge voksne
Det vi trenger nå, er den beste generasjon unge voksne i Kirkens historie. 
Vi trenger helhjertet innsats.

Prestedømmets fellesmøte | 4. april 2015
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Heldigvis har Herren gjort det mulig 
for oss å nå ut til dere. For eksempel 
tildeler et medlem av De tolv apostlers 
quorum enhver misjonær sin misjon. 
Selv om dette gjøres uten et tradisjonelt 
intervju ansikt til ansikt, kombineres 
teknologi og åpenbaring for å gi en 
opplevelse som er bemerkelsesverdig 
nær og personlig. La meg forklare hvor-
dan dette foregår.

Bildet av dere kommer opp på en 
dataskjerm, sammen med viktige opp-
lysninger som er oppgitt av deres bis-
kop og stavspresident. Når vi ser bildet 
av dere, ser vi inn i øynene deres og 
gjennomgår deres svar på spørsmålene 
på misjonæranbefalingen. I dette korte 
øyeblikket virker det som om dere er 
tilstede og svarer oss direkte.

Når vi ser på bildet av dere, stoler 
vi på at dere på alle måter har kommet 
over den “hevede listen” som i dag 
trengs for å være en trofast og god 
misjonærer. Så, i kraft av Herrens ånd 
og under ledelse av president Thomas S. 

Monson, tildeler vi dere en av kirkens 
406 misjoner over hele verden.

Nei, det er ikke det samme som et 
personlig intervju ansikt til ansikt. Men 
det er ikke langt unna.

Videokonferanse er et annet middel 
som hjelper oss å nå ut til Kirkens 
ledere og medlemmer som bor langt 
borte fra Kirkens hovedkvarter.

Med dette i tankene vil jeg at dere 
som forbereder dere til å reise på misjon, 
som har vendt tilbake, og alle dere 
unge voksne, tilbringer noen minutter 
sammen med meg som om vi hadde en 
personlig videosamtale akkurat nå. Vær 
vennlig å se på meg en stund som om 
dere og jeg var de eneste i rommet hvor 
enn dere er i kveld.

For min del vil jeg forestille meg 
at jeg ser inn i øynene deres og lytter 
omhyggelig til svarene deres på noen 
få spørsmål jeg tror vil fortelle meg 
mye om hvor dypt deres vitnesbyrd 
er og deres hengivenhet til Gud. For å 
omskrive det jeg sa til misjonærene for 

13 år siden, er det vi trenger nå, den 
beste generasjon unge voksne i Kirkens 
historie. Vi trenger helhjertet innsats. 
Vi trenger livfulle, tenkende, lidenska-
pelige unge voksne som kan lytte og 
følge Den hellige ånds hvisken mens 
dere tar dere gjennom de daglige prø-
velser og fristelser som følger av å være 
en ung siste- dagers- hellig i vår tid.

Med andre ord er det på tide å heve 
listen ikke bare for misjonærer, men 
også for hjemvendte misjonærer og for 
hele deres generasjon. I denne hensikt 
vil jeg be dere overveie svarene på 
disse spørsmålene:

1.  Studerer du Skriftene regelmessig?
2.  Kneler du i bønn for å snakke med 

din himmelske Fader hver morgen 
og hver kveld?

3.  Faster du og bidrar du med fasteof-
fer hver måned – selv om du er en 
fattig student som strever og ikke 
har råd til å bidra med så mye?

4.  Tenker du dypt på Frelseren og hans 
sonoffer for deg når du blir bedt om 
å forberede, velsigne, dele ut eller ta 
del i nadverden?

5.  Deltar du på dine møter, og gjør du 
ditt beste for å holde sabbatsdagen 
hellig?

6.  Er du ærlig hjemme, på skolen,  
i kirken og på jobben?

7.  Er du mentalt og åndelig ren? Unn-
går du å se pornografi eller å se på 
nettsteder, tidsskrifter, filmer eller 
programmer, deriblant Tinder-  og 
Snapchat- bilder, som ville gjøre deg 
forlegen hvis dine foreldre, ledere i 
Kirken eller Frelseren selv så deg?

8.  Er du påpasselig med din tid – ved å 
unngå upassende teknologi og sosi-
ale medier, herunder videospill som 
kan svekke din åndelige følsomhet?

9.  Er det noe i ditt liv du trenger å for-
andre og rette opp i, fra og med  
i kveld?
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Takk for denne korte, personlige 
samtalen. Jeg håper dere svarte ærlig 
og ettertenksomt på hvert eneste av 
disse spørsmålene. Hvis dere ser at 
dere kommer til kort med hensyn til 
noen av disse enkle prinsippene, ber 
jeg dere tappert omvende dere og på 
ny innrette dere etter evangeliets nor-
mer for rettskaffent disippelskap.

Nå, mine brødre, vil jeg gi dere noen 
flere råd som vil hjelpe dere å få deres 
vitnesbyrd om evangeliet dypt ned i 
hjertet og sjelen.

Jeg minner dere hjemvendte misjo-
nærer på at deres forberedelse til livet 
og til å stifte familie skulle være kontinu-
erlig. Hjemvendt er ikke det samme som 
pensjonert! Som hjemvendt misjonær 
skulle dere “arbeide ivrig for en god sak, 
og gjøre mange ting av egen fri vilje og 
tilveiebringe mye rettferdighet”.2

Bruk ferdighetene dere lærte på 
misjon, til velsignelse for andre rundt 
dere hver dag. Vend ikke fokuset fra 
tjeneste for andre til å fokusere ute-
lukkende på skole, arbeid eller sosiale 
aktiviteter. Søk i stedet balanse i livet 
med åndelige opplevelser som minner 
dere på og forbereder dere til vedva-
rende, daglig tjeneste for andre.

På deres misjon lærte dere betydnin-
gen av å besøke folk i deres hjem. Jeg 
håper at alle våre unge voksne, enten 
dere har vært på heltidsmisjon eller 
ikke, forstår betydningen av å besøke 
dem som er ensomme, syke eller mot-
løse – ikke bare som et oppdrag, men 
også på grunn av den sanne kjærlighet 
dere har til vår himmelske Fader og 
hans barn.

De som går på videregående skole 
og forbereder seg til misjon, vil jeg opp-
fordre til å delta i og fullføre Seminar. 
Dere unge voksne skulle melde dere på 
Institutt.3 Hvis dere går på en av Kirkens 
skoler, skulle dere konsekvent ta et reli-
gionskurs hver termin. I denne viktige 

perioden med forberedelse til misjon, 
evig ekteskap og livet som voksen, må 
dere fortsette å finne måter å lære, vokse 
og motta inspirasjon og veiledning gjen-
nom Den hellige ånd på. Et grundig og 
ydmykt studium av evangeliet gjennom 
Seminar, Institutt eller religionskurs kan 
hjelpe dere med dette målet.

Enten dere går på en av Kirkens 
skoler eller ikke, om dere går på  
universitet eller ikke, må dere ikke  
tro at dere har det for travelt til å stu-
dere evangeliet. Seminar, Institutt eller 
religionskurs vil skape balanse i livet 
og forsterke deres verdslige utdannelse 
ved å gi dere en annen anledning til 
å studere Skriftene og profetenes og 
apostlenes læresetninger. Det er fire 
fremragende nye kurs som jeg vil opp-
fordre alle unge voksne til å vurdere 
og delta på.4

Og glem ikke at kurs og aktiviteter 
ved deres lokale Institutt eller gjennom 
deres menighet eller stav for unge ens-
lige voksne, også er et sted hvor dere 
kan være sammen med andre unge 
menn og kvinner og oppbygge og 

inspirere hverandre mens dere lærer og 
vokser åndelig og omgås. Brødre, hvis 
dere vil legge vekk mobiltelefonen og 
faktisk se dere rundt, vil dere til og med 
kunne finne deres fremtidige ledsager 
på instituttet.

Dette leder meg til et annet råd 
som jeg er sikker på dere visste ville 
komme: Dere enslige voksne trenger  
å gå på stevnemøter og gifte dere. Dere 
må slutte å utsette det! Jeg vet at noen 
av dere er redde for å stifte familie. 
Men hvis dere gifter dere med rett per-
son til rett tid og på rett sted, behøver 
dere ikke frykte. Mange problemer 
dere møter, vil faktisk kunne unngås 
hvis dere “arbeider ivrig” for gode stev-
nemøter, frieri og ekteskap. Ikke send 
SMS til henne! Bruk deres egen røst til å 
presentere dere for de rettferdige Guds 
døtre som finnes overalt rundt dere. Å 
faktisk høre en menneskestemme, vil 
ryste henne – kanskje til å si ja.

Brødre, jeg vitner for dere om at 
vår Herre Jesus Kristus kan hjelpe oss 
å reparere alt som må repareres i vårt 
liv, ved sitt sonoffer.
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dem bort og inn på brede veier, så  
de bukker under og går fortapt.” 2

Til tross for motstanden vi møter, 
er dette er en krig som vi kan og vil 
vinne, slik president Monson har sagt. 
Herren stoler på vår evne og beslutt-
somhet til å gjøre det.

Skriftene inneholder utallige 
eksempler på dem som har vunnet 
sine kriger, selv midt i svært vanske-
lige situasjoner. Et av disse eksem-
plene er kaptein Moroni i Mormons 
bok. Denne bemerkelsesverdige unge 
mannen hadde mot til å forsvare sann-
heten på en tid da det var mye splid 
og strid som satte hele den nephit-
tiske nasjons overlevelse i fare. Selv 
om han utførte sine ansvarsoppgaver 
på mesterlig vis, holdt Moroni seg 
ydmyk. Denne og andre egenskaper 
gjorde ham til et enestående redskap i 
Guds hender på den tiden. Almas bok 
forklarer at hvis alle mennesker hadde 
vært som Moroni, “ville helvetes krefter 
ha blitt rystet for evig [og] djevelen ville 
aldri ha makt over menneskenes barns 
hjerter.” 3 Alle Moronis egenskaper 
stammet fra hans store tro på Gud og 
vår Herre Jesus Kristus 4 og hans faste 
beslutning om å følge Guds og hans 
profeters røst.5

I billedlig forstand trenger vi alle 
å forvandle oss til vår tids kaptein 

Av eldste Ulisses Soares
i De syttis presidentskap

Kjære brødre, jeg er ydmyk ved 
privilegiet jeg har til å tale til dere, 
bærere av Guds prestedømme 

over hele Kirken i dag.
President Thomas S. Monson sa  

en gang:
“Verden kan til tider være et skrem-

mende sted. Samfunnets moralske 
fundament synes å gå i oppløsning i 
urovekkende hastighet. Ingen – enten 
de er unge, gamle eller midt imellom – 
kan unngå å bli utsatt for det som kan 
trekke oss ned og ødelegge oss…

Men vi behøver ikke å fortvile… Vi 
fører krig mot synd… Det er en krig vi 
kan og vil vinne. Vår Fader i himmelen 
har gitt oss redskapene vi trenger for  
å gjøre det.” 1

Alle som en, unge og gamle, står 
hver dag overfor den krig president 
Monson nevnte. Fienden og hans engler 
prøver å distrahere oss. Deres hensikt er 
å oppfordre oss til å avvike fra de pak-
ter vi har inngått med Herren, og der-
med glemme vår evige arv. De er godt 
kjent med vår himmelske Faders plan 
for sine barn, for de var tilstede sam-
men med oss i det store råd i himmelen 
da det hele ble fremlagt. De prøver å 
utnytte våre svakheter og skrøpeligheter 
og villede oss med “den mørke tåken… 
som forblinder øynene og forherder 
menneskenes barns hjerter og leder 

Ja, vi kan og vil vinne!
Vi må holde stadig bedre fast i vårt vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium. 
Da vil vi vinne de daglige kampene mot det onde.

I kveld, når vi forbereder oss til å 
feire 1. påskedag i morgen, håper jeg 
dere sammen med meg vil minnes 
den gave som Jesu Kristi forsoning er. 
Husk at vår himmelske Fader og vår 
Frelser Jesus Kristus kjenner dere best 
og elsker dere mest.

Ved forsoningen påtok Forløseren 
seg våre vanskeligheter, smerter og 
synder. Verdens Frelser lærte å forstå 
hver enkelt av oss personlig ved å 
oppleve våre knuste håp, utfordrin-
ger og tragedier gjennom sin lidelse  
i Getsemane og på korset.5 Han døde 
som en siste kjærlighetshandling for 
oss, og ble begravet i en ny grav den 
skjebnesvangre natten.

Søndag morgen sto Jesus opp fra 
de døde – og lovet nytt liv til oss alle. 
Den oppstandne Herre befalte så sine 
disipler å lære alle å ha tro på Kristus, 
omvende seg fra synd, bli døpt, motta 
Den hellige ånds gave og holde ut 
til enden. Brødre, vi vet at Gud vår 
Fader og hans elskede Sønn viste seg 
for profeten Joseph Smith og gjenga 
fylden av Jesu Kristi evige evangelium 
gjennom ham.

Vær sterke, brødre. Hold Guds 
bud. Vår Herre Jesus Kristus lover at 
alt vi ønsker å gjøre i rettferdighet, 
vil bli vårt. Kirkens ledere stoler på 
dere. Vi trenger at hver eneste en av 
dere unge voksne forbereder dere 
til å gifte dere, til å tjene og til å lede 
i tiden fremover, og dette ber jeg 
ydmykt om i vår Herre Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. M. Russell Ballard, “Den beste generasjon 

misjonærer,” Liahona, nov. 2002, 47.
 2. Lære og pakter 58:27.
 3. Se brev fra Det første presidentskap, 

21. april 2011.
 4. Se “New Religion Classes to Be Offered 

at Church Universities and Institutes 
of Religion,” lds. org/ topics/ education/ 
new - religion - classes.

 5. Se Mosiah 3:5-13.
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Avbildet med klokken fra øverst 
til venstre ser vi medlemmer 
og misjonærer i McMinnville, 
Oregon, USA; San Martín de  
Los Andes, Neuquén, Argentina;  
Johannesburg, Syd-Afrika; 
Helsinki, Finland; Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil; Ciudad 
del Carmen Campeche, Mexico; 
Perpignan, Frankrike; Montreal, 
Quebec, Canada; London, 
England.
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Moronier for å vinne krigene mot det 
onde. Jeg kjenner en svært trofast ung 
diakon som forvandlet seg til en kap-
tein Moroni i vår tid. Ettersom han har 
forsøkt å følge rådene fra sine foreldre 
og ledere i Kirken, har hans tro og 
besluttsomhet blitt satt på prøve hver 
dag, selv i hans unge alder. Han fortalte 
meg at han en dag ble overrasket av 
en svært vanskelig og ubehagelige 
situasjon – vennene hans så på porno-
grafiske bilder på mobiltelefonene sine. 
Der og da måtte denne unge mannen 
avgjøre hva som var aller viktigst – 
hans popularitet eller hans rettskaffen-
het. I de få sekundene som fulgte, ble 
han fylt med mot og fortalte vennene 
sine at det de gjorde ikke var riktig. 
Han fortalte dem videre at de burde 
slutte med det de gjorde, for ellers ville 
de bli slaver av det. De fleste av klasse-
kameratene gjorde narr av rådene hans 
og sa at det var en del av livet, og at det 
ikke var noe galt i det. Det var imidler-
tid én blant dem som lyttet til denne 
unge mannens råd, og bestemte seg 
for å slutte med det han gjorde.

Denne diakonens eksempel hadde 
positiv innflytelse på minst én av hans 
klassekamerater. Han og vennen hans 
opplevde utvilsomt hån og forfølgelse 
på grunn av denne avgjørelsen. På 
den annen side hadde de fulgt Almas 
formaning til sitt folk da han sa: “Kom 
ut fra de ugudelige og skill dere ut fra 
dem og rør ikke deres urene ting.” 6

Heftet Til styrke for ungdom innehol-
der følgende råd, godkjent av Det første 
presidentskap, til Kirkens ungdom: “Du 
står ansvarlig for de valgene du gjør. Gud 
er oppmerksom på deg og vil hjelpe deg 
å gjøre gode valg, også om din familie 
og dine venner bruker sin handlefrihet 
galt. Ha moralsk mot til å stå fast på å 
adlyde Guds vilje, selv om du må stå 
alene. Når du gjør det, er du et eksem-
pel som andre kan følge.” 7

Det godes krig mot det onde vil 
fortsette gjennom hele livet, ettersom 
Satans mål er å gjøre alle mennesker 
like ulykkelige som han selv er. Satan 
og hans engler vil prøve å sløve våre 
tanker og ta kontroll ved å friste oss til 
å synde. Hvis de kan, vil de forderve 
alt som er godt. Ikke desto mindre 
er det viktig å forstå at de bare vil ha 
makt over oss hvis vi tillater det.

Skriftene inneholder også flere 
eksempler å dem som ga djevelen 
denne tillatelsen og endte opp med 
å bli forvirret og til og med ødelagt, i 
likhet med Nehor, Korihor og Sherem. 
Vi må være på vakt mot denne faren. 
Vi kan ikke tillate oss å bli forvirret av 
populære budskap som lett blir aksep-
tert av verden og som går på tvers av 
Jesu Kristi evangeliums lære og sanne 
prinsipper. Mange av disse verdslige  
budskapene er ikke annet enn samfun-
nets forsøk på å rettferdiggjøre synd.  
Vi må huske at alle til slutt vil stå 
for Kristus for å bli dømt for våre 

gjerninger, enten de er gode eller 
onde.8 Når vi møter disse verdslige 
budskapene, vil det kreve stort mot 
og solid kunnskap om vår himmelske 
Faders plan å velge det rette.

Vi kan alle motta styrke til å velge 
det rette hvis vi søker Herren og setter 
hele vår lit og tro til ham. Men, som 
Skriftene forklarer, må vi ha “et opp-
riktig hjerte” og “ærlig hensikt”. Da vil 
Herren i sin uendelige barmhjertighet 
“åpenbare sannheten av det for [oss,] 
ved Den Hellige Ånds kraft. Og ved 
Den Hellige Ånds kraft kan [vi] vite 
sannheten i alle ting.” 9

Denne kunnskapen som erverves 
gjennom Den hellige ånd, er intet 
annet enn vårt vitnesbyrd som driver 
vår tro og besluttsomhet til å følge 
læresetningene i det gjengitte evange-
lium i disse siste dager, uavhengig av 
de populære budskapene vi hører fra 
verden. Vårt vitnesbyrd må være vårt 
skjold for å beskytte oss mot djevel-
ens brennende piler i hans forsøk på 
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å angripe oss.10 Det vil lede oss trygt 
gjennom mørket og forvirringen som 
finnes i verden i dag.11

Jeg lærte dette prinsippet da jeg var 
ung misjonær. Min ledsager og jeg vir-
ket i en svært liten og avsidesliggende 
gren av Kirken. Vi prøvde å snakke 
med alle byens innbyggere. De tok 
svært godt imot oss, men de likte å dis-
kutere Skriftene og ba oss om konkrete 
beviser for at det vi underviste, var sant.

Jeg husker at hver gang min led-
sager og jeg forsøkte å bevise noe  
for noen, forlot Guds ånd oss, og vi  
følte oss helt hjelpeløse og forvirret.  
Vi følte at vi i større grad måtte inn-
rette vårt vitnesbyrd etter evangeliets 
sannheter som vi underviste. Fra  
den tiden av husker jeg at når vi bar 
vitnesbyrd av hele vårt hjerte, kom  
en stille, bekreftende kraft fra Den  
hellige ånd og fylte rommet, og det 

var ikke rom for forvirring eller disku-
sjon. Jeg lærte at ingen onde krefter 
finnes som er i stand til å forvirre, 
bedra eller undergrave kraften av et 
oppriktig vitnesbyrd fra en sann Jesu 
Kristi disippel.

Frelseren selv sa at djevelen ønsker 
å sikte oss som hvete og få oss til å 
miste vår evne til å øve positiv innfly-
telse på verden.12

Mine kjære brødre, på grunn av  
den bølge av forvirring og tvil som  
sprer seg over hele verden i dag, må  
vi holde stadig bedre fast i vårt vitnes-
byrd om Jesu Kristi evangelium. Da vil 
vår evne til å forsvare sannhet og rett-
ferdighet øke betraktelig. Vi vil vinne 
de daglige kampene mot det onde, og 
istedenfor å falle på livets slagmarker, 
vil vi vinne andres støtte for Mesterens 
normer.

Jeg oppfordrer alle til å finne  
trygghet i læresetningene som finnes  
i Skriftene. Kaptein Moroni innrettet  
sin tro på Gud og sitt vitnesbyrd om  
sannheten etter den kunnskap og vis-
dom som finnes i Skriftene. På denne 
måten stolte han på at han ville motta 
Herrens velsignelser og vinne mange 
seire, og det var det som faktisk 
skjedde.

Jeg oppfordrer alle til å finne trygg-
het i de kloke ordene til vår tids pro-
feter. President Thomas S. Monson har 
sagt: “Vi som er blitt ordinert til Guds 
prestedømme kan være utslagsgivende. 
Når vi opprettholder vår personlige 
renhet og hedrer vårt prestedømme, 
blir vi gode eksempler for andre å  
følge… [og] kan bidra til å opplyse  
en stadig mørkere verden.” 13

Jeg oppfordrer alle til å stole på 
Jesu Kristi fortjeneste og kraften i hans 
forsoning. På grunn av hans sonoffer 
kan vi få mot til å vinne alle vår tids 
kriger, selv midt i våre vanskeligheter, 
utfordringer og fristelser. La oss stole 
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Av Larry M. Gibson
Nylig avløst som førsterådgiver i Unge menns  
øverste presidentskap

“Bygninger, himmel, mennesker,” 
var svaret mitt.

“Hvor mange?”
“Veldig mange!”
Han tok så denne mynten opp av 

lommen sin. Idet han ga den til meg, 
spurte han: “Hva er dette?”

Jeg visste det umiddelbart: “En 
sølvdollar!”

Han hadde stor kunnskap om kjemi, 
og sa: “Hvis du smelter denne sølv-
dollaren og blander den med de rette 
ingrediensene, får du sølvnitrat. Om 
vi la et belegg av sølvnitrat på dette 
vinduet, hva ville du se?”

Jeg hadde ingen anelse, så han førte 
meg til et figurspeil og spurte: “Hva ser 
du nå?”

“Jeg ser meg.”
“Nei,” svarte han, “det du ser er sølvet 

som speiler deg. Hvis du fokuserer på 
sølvet, vil du ikke se noe annet enn deg 
selv, og som et slør vil det hindre deg i 
å se tydelig den evige fremtid som vår 
himmelske Fader har beredt for deg.”

Min far lærte meg noe viktig  
da jeg var ung. Han følte at  
jeg begynte å bli altfor opptatt 

av timelige ting. Når jeg hadde penger, 
brukte jeg dem umiddelbart – nesten 
alltid på meg selv.

En ettermiddag tok han meg  
med for å kjøpe noen nye sko. I  
andre etasje av varehuset ba han  
meg om å se ut av vinduet sammen 
med ham.

“Hva ser du?” spurte han.

på hans kjærlighet og kraft til å frelse 
oss. Kristus selv sa:

“Jeg er veien og sannheten og 
livet. Ingen kommer til Faderen uten 
ved meg.” 14

“Jeg er verdens lys! Den som føl-
ger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.” 15

“Dette har jeg talt til dere for at 
dere skal ha fred i meg. I verden har 
dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg 
har overvunnet verden.” 16

Jeg bærer vitnesbyrd om disse 
sannhetene i Jesu Kristi hellige navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Lær av fortiden og  

gå fremover,” Liahona, mai 2008, 90.
 2. 1 Nephi 12:17.
 3. Alma 48:17.
 4. Se Alma 48:13.
 5. Se Alma 43:23-24; 48:16.
 6. Alma 5:57.
 7. Til styrke for ungdom (hefte, 2011), 2.
 8. Se 3 Nephi 27:14.
 9. Moroni 10:4-5.
 10. Se Efeserne 6:16; Lære og pakter 27:17.
 11. Se Johannes åpenbaring 12:11.
 12. Se Lukas 22:31-32.
 13. Thomas S. Monson, “Trygt ledet hjem,” 

Liahona, nov. 2014, 68.
 14. Johannes 14:6.
 15. Johannes 8:12.
 16. Johannes 16:33.

Farskap – vår evige 
fremtid
Måtte vi alle nyte fylden av Faderens velsignelser i dette liv og  
oppfyllelsen av hans verk og hans herlighet ved å bli fedre i vår  
familie for evigheten.

“Hvis du fokuserer på sølvet,” svarte min far, “vil du ikke se noe 
annet enn deg selv, og det vil hindre deg i å se tydelig den 
evige fremtid som vår himmelske Fader har beredt for deg.”
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“Larry,” fortsatte han, “‘søk ikke 
denne verdens ting, men søk først… 
Guds rike, og å opprette hans rettfer-
dighet, så skal alle disse ting bli gitt 
[deg] i tillegg’” ( Joseph Smiths over-
settelse, Matteus 6:38 [i Matteus 6:33, 
fotnote a]).

Han ba meg beholde dollaren og 
aldri miste den. Hver gang jeg så på den, 
skulle jeg tenke på den evige fremtid 
som vår himmelske Fader har til meg.

Jeg elsket min far og måten han 
underviste på. Jeg ønsket å bli som 
ham. Han plantet i mitt hjerte et ønske 
om å bli en god far, og mitt største håp 
er at jeg lever opp til hans eksempel.

Vår kjære profet, president Thomas S. 
Monson har ofte sagt at avgjørelser 
bestemmer vår fremtid og har evige 
konsekvenser (se “Avgjørelser bestem-
mer fremtiden” [Kirkens skoleverks 
temakveld, 6. nov. 2005], 2, lds. org/ 
broadcasts).

Burde vi ikke da utvikle et klart per-
spektiv på vår evige fremtid, spesielt én 
som vår himmelske Fader ønsker at vi 
skal oppnå – evig farskap? La vår evige 
fremtid drive alle våre avgjørelser. Uan-
sett hvor vanskelige disse avgjørelsene 
måtte være, vil Faderen støtte oss.

Jeg lærte om styrken i et slikt 
perspektiv da jeg sluttet meg til 
mine 12 og 13 år gamle sønner for 
en 50/20- konkurranse. En 50/20 går 
ut på å gå 80 km på mindre enn 20 
timer. Vi startet klokken 21.00 og gikk 
hele den natten og mesteparten av 
neste dag. Det var ulidelige 19 timer, 
men vi klarte det.

Da vi kom hjem, krabbet vi boksta-
velig talt inn i huset, hvor en storartet 
hustru og mor hadde tilberedt en deilig 
middag som vi ikke rørte. Min yngste 
sønn knakk sammen, fullstendig utmat-
tet på sofaen, mens min eldste sønn 
krabbet ned til soverommet sitt.

Etter litt smertefull hvile alene, gikk 
jeg til min yngste sønn for å forvisse 
meg om at han var i live.

“Går det bra med deg?” spurte jeg.
“Pappa, det var det vanskeligste jeg 

noensinne har gjort, og jeg vil aldri 
gjøre det igjen.”

Jeg ville ikke si at heller ikke jeg 
noensinne ville gjøre det igjen. I stedet 
fortalte jeg ham hvor stolt jeg var av at 
han hadde klart noe så vanskelig. Jeg 
visste at det ville forberede ham til andre 
vanskelige ting han ville møte i fremti-
den. Med denne tanken sa jeg: “Gutten 
min, jeg skal love deg én ting. Når du 
drar på misjon, vil du aldri måtte gå 80 
km på én dag.”

“Bra, pappa! Da skal jeg dra.”
Disse enkle ordene fylte meg med 

takknemlighet og glede.
Så gikk jeg ned til min eldste sønn. 

Jeg la meg ned ved siden av ham – og 
rørte så ved ham. “Går det bra med deg?”

“Pappa, det var det vanskeligste jeg 
noensinne har gjort, og jeg vil aldri 
gjøre det igjen.” Han lukket øynene – 
for så å åpne dem igjen – og han sa: 
“Hvis ikke sønnen min vil at jeg skal.”

Tårene trengte seg på idet jeg 
uttrykte hvor takknemlig jeg var for 
ham. Jeg fortalte ham at jeg visste han 
ville bli en mye bedre far enn meg. 
Mitt hjerte svulmet fordi han i sin unge 
alder allerede hadde innsett at en av 
hans helligste prestedømsplikter var 
å bli far. Han hadde ingen frykt for 
denne rollen og tittelen – den tittelen 
Gud selv vil at vi skal bruke når vi sam-
taler med ham. Jeg visste at jeg hadde 
ansvar for å gi næring til farskapets glør 
som ulmet i min sønn.

Disse ordene fra Frelseren fikk en 
mye dypere betydning for meg som far:

“Sønnen kan ikke gjøre noe av seg 
selv, men bare det han ser Faderen gjøre. 
For det han gjør, det gjør Sønnen likeså” 
( Johannes 5:19).
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“Av meg selv gjør jeg intet, men  
slik som Faderen har lært meg”  
( Johannes 8:28).

Jeg elsker å være ektemann og far – 
gift med en utvalgt datter av himmelske 
foreldre. Jeg elsker henne. Det er en 
av de mest givende delene av mitt liv. 
Mitt håp den kvelden var at mine fem 
sønner og søsteren deres alltid ville 
se i meg den glede som følger av evig 
ekteskap, farskap og familie.

Fedre, jeg er sikker på at dere har 
hørt uttalelsen “Forkynn evangeliet til 
alle tider, og bruk om nødvendig ord” 
(tilskrives Frans av Assisi). Hver dag 
lærer dere barna hva det vil si å være 
far. Dere legger et fundament for neste 
generasjon. Deres sønner vil lære å bli 
ektemenn og fedre ved å iaktta hvor-
dan dere oppfyller disse rollene. For 
eksempel:

Vet de hvor høyt dere elsker og 
verdsetter deres mor og hvor høyt 
dere elsker å være deres far?

De vil lære hvordan de behandler 
sin fremtidige hustru og sine barn 
mens de ser dere behandle hver enkelt 
av dem akkurat slik vår himmelske 
Fader ville.

Gjennom deres eksempel kan de 
lære å respektere, beundre og beskytte 
kvinner.

I deres hjem kan de lære å pre-
sidere over sin familie i kjærlighet 
og rettferdighet. De kan lære å gi 
sin familie livets nødvendigheter og 
beskyttelse – timelig og åndelig (se 
“Familien – En erklæring til verden,” 
Liahona, nov. 2010, 129).

Brødre, av hele min sjel ber jeg 
dere tenke over følgende spørsmål: 
Ser deres sønner at dere prøver å gjøre 
det vår himmelske Fader ønsker at de 
skal gjøre?

Jeg ber om at svaret er ja. Hvis  
svaret er nei, er det ikke for sent å  
forandre seg, men dere må begynne  

i dag. Og jeg vitner om at vår himmel-
ske Fader vil hjelpe dere.

Unge menn, som jeg er så inder-
lig glad i, dere vet at dere forbereder 
dere til å motta Det melkisedekske 
prestedømme, motta templets hellige 
ordinanser, utføre deres oppgave og 
forpliktelse til å reise på heltidsmisjon, 
og så, uten å vente for lenge, gifte dere 
i templet med en Guds datter og stifte 
familie. Dere skal så lede deres familie 
i åndelige ting, slik dere blir veiledet  
av Den hellige ånd (se L&p 20:44; 
46:2; 107:12).

Jeg har spurt mange unge menn 
over hele verden: “Hvorfor er du her?”

Så langt har ingen svart: “For å lære 
å bli far, slik at jeg kan være beredt og 
kvalifisert til å motta alt som vår him-
melske Fader har.”

La oss granske deres plikter i Det 
aronske prestedømme slik de beskri-
ves i kapittel 20 i Lære og pakter. Vær 
oppmerksomme på hva dere føler når 
jeg anvender disse pliktene på deres 
tjeneste i familien.

“Innby alle [i deres familie] til å 
komme til Kristus” (vers 59).

“Alltid våke over [dem], være  
til hjelp for [dem] og styrke dem”  
(vers 53).

“Forkynne, undervise, forklare, for-
mane og døpe” familiens medlemmer 
(vers 46).

“Formane dem til å be lydelig og i 
lønndom, og oppfylle alle deres plikter 
overfor familien” (vers 47).

“Se til at det ikke er noen ugudelig-
het i [familien], ei heller hårdhet mot 
hverandre, ei heller løgn og baktalelse 
eller ond tale” (vers 54).

“Se til at [familien] kommer ofte 
sammen” (vers 55).

Hjelpe deres far i hans plikter som 
patriark. Støtte deres mor med preste-
dømmets styrke når det ikke finnes en 
far (se vers 52, 56).

Når dere blir spurt, “ordinere andre 
prester, lærere og diakoner” i familien 
(vers 48).

Høres ikke dette ut som en fars 
arbeid og rolle ?

Å utføre deres plikter i Det aronske 
prestedømme forbereder dere unge 
menn på farskap. Ressursen Plikt overfor 
Gud kan hjelpe dere å lære om og legge 
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landsbyene langs bredden, fulle av flit-
tige og lykkelig landsbyboere. Det var 
bare ett problem: Det var bare en fore-
stilling. Det sies at Potemkin hadde satt 
opp fasader av butikker og boliger av 
montasjebord. Han hadde også plassert 
ut travelt utseende bønder for å skape 
inntrykk av en blomstrende økonomi. 
Idet følget forsvant rundt neste sving, 
pakket Potemkins menn sammen den 
falske landsbyen og fraktet den i all hast 
lenger ned langs elven for å forberede 
Katarinas neste passering.

Selv om historikere i vår tid har stilt 
spørsmål ved om denne historien er 
sann, har begrepet “Potemkinby” blitt 
en del av verdens ordforråd. Det sikter 
nå til ethvert forsøk på å få andre til å 
tro at vi er bedre enn vi egentlig er.

Er vårt hjerte på rett sted?
Det er en del av menneskets natur 

å ønske å ta seg best mulig ut. Det er 
derfor mange av oss arbeider så hardt 
på utsiden av vårt hjem, og det er derfor 
våre unge brødre i Det aronske preste-
dømme sørger for at hvert hår er på rett 
plass, i tilfelle de treffer den rette. Det 
er ikke noe galt i å pusse skoene, lukte 
godt eller til og med gjemme den skitne 
oppvasken før hjemmelærerne kom-
mer. Men når det går til ytterligheter, 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Sent på 1700- tallet kunngjorde 
Katarina den store av Russland at 
hun ville reise rundt i den sydlige 

delen av sitt imperium, ledsaget av flere 
utenlandske ambassadører. Guvernøren 
for dette området, Grigory Potemkin,  
ønsket desperat å imponere disse gjes-
tene. Derfor gjorde han bemerkelses-
verdige anstrengelser for å vise frem 
landets bragder.

På en del av reisen seilte Katarina 
nedover elven Dnepr mens hun stolt 
viste ambassadørene de blomstrende 

Om å være ekte
Jeg ber om at vi må stå imot fristelsen til å trekke oppmerksomheten til 
oss selv, og isteden strekke oss etter en langt større ære – å bli ydmyke, 
oppriktige Jesu Kristi disipler.

konkrete planer for å utføre deres 
plikter. Den kan være en rettesnor og 
en hjelp når dere søker vår himmelske 
Faders vilje og setter dere mål for å 
klare dette.

Vår himmelske Fader har bragt 
dere hit akkurat i denne tid for et spe-
sielt arbeid og i en evig hensikt. Han 
ønsker at dere skal se klart og forstå 
hva denne hensikten er. Han er deres 
Far, og dere kan alltid komme til ham 
og få veiledning.

Jeg vet at vår himmelske Fader er 
opptatt av hver enkelt av oss og har  
en personlig plan for oss så vi kan 
oppnå vår evige fremtid. Han har 
sendt sin enbårne Sønn Jesus Kristus 
for å hjelpe oss å overvinne våre ufull-
kommenheter gjennom forsoningen. 
Han har velsignet oss med Den hellige 
ånd som et vitne, en følgesvenn og en 
veileder til vårt evige mål hvis vi vil 
stole på ham. Måtte vi alle nyte fylden 
av Faderens velsignelser i dette liv og 
oppfyllelsen av hans verk og hans 
herlighet ved å bli fedre i våre familier 
for evigheten (se Moses 1:39). I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼
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kan dette ønsket om å imponere gå fra 
nyttig til bedragersk.

Herrens profeter har alltid advart  
mot dem som “holder seg nær til  
[Herren] med munnen og ærer [ham] 
med leppene, men hjertet er langt 
borte fra [ham].” 1

Frelseren var forståelsesfull og med-
følende med syndere som var ydmyke 
og oppriktige. Men han reiste seg i 
rettferdig harme mot hyklere som de 
skriftlærde, fariseerne og sadduseerne 
– de som prøvde å virke rettferdige 
for å vinne lovprisning, innflytelse og 
verdens rikdom, samtidig som de la 
byrder på det folk de skulle ha velsig-
net. Frelseren sammenlignet dem med 
“kalkede graver som utvendig er vakre 
å se til, men innvendig er fulle av død-
ningeben og all slags urenhet”.2

I vår tid har Herren like sterke ord til 
prestedømsbærere som prøver å “skjule  
[sine] synder eller å tilfredsstille [sin] 
stolthet [eller sin] forfengelige ærgjerrig-
het”. Når de gjør dette, sa han, “trek-
ker himlene seg tilbake, Herrens Ånd 
bedrøves, og når den trekker seg tilbake, 
amen til den manns prestedømme eller 
myndighet.” 3

Hvorfor skjer dette? Hvorfor prøver vi 
noen ganger å virke aktive, velstående 
og hengivne utad, mens vi på innsiden – 
som Åpenbareren sa om Efeserne – har 
“forlatt [vår] første kjærlighet”? 4

I noen tilfeller har vi kanskje ganske 
enkelt mistet vårt fokus på selve kjernen 
i evangeliet, og forvekslet “et skinn av 
gudsfrykt” og “dens kraft”.5 Dette er spe-
sielt farlig når vi retter vårt ytre uttrykk 
for disippelskap mot å imponere andre 
for personlig vinning eller innflytelse. 
Det er da vi står i fare for å komme inn 
på fariseernes territorium, og det er på 
tide å granske vårt hjerte for å gjøre en 
umiddelbar kursendring.

Potemkin- programmer
Denne fristelsen til å late som vi er 

bedre enn vi er, forekommer ikke bare 
i vårt privatliv, men også i våre oppga-
ver i Kirken.

Jeg vet for eksempel om en stav 
der lederne satte seg noen ambisiøse 
mål for året. Selv om alle målene virket 
gode, fokuserte de enten på store og 
imponerende erklæringer, eller på tall 
og prosenter.

Etter at disse målene hadde blitt 
drøftet og avtalt, var det noe som 
begynte å plage stavspresidenten. Han 
tenkte på medlemmene i staven – som 
den unge moren med små barn som 
nylig var blitt enke. Han tenkte på 
medlemmene som strevde med tvil 
eller ensomhet eller alvorlige helsepro-
blemer, og ikke hadde forsikring. Han 
tenkte på medlemmene som kjempet 
med ødelagte ekteskap, avhengighet, 

arbeidsledighet og sinnslidelser. Og 
jo mer han tenkte på dem, desto mer 
stilte han seg et ydmykt spørsmål: Vil 
våre nye mål gjøre en forskjell i disse 
medlemmenes liv?

Han begynte å lure på hvordan 
stavens mål kunne ha vært annerledes 
hvis de først hadde spurt: “Hva er vår 
oppgave?”

Stavspresidenten gikk derfor 
tilbake til rådene sine, og sammen 
endret de fokus. De bestemte seg for 
at de ikke ville tillate at “de sultne… 
de trengende… de nakne og syke og 
de som lider går [dem] forbi uten å 
ense dem”.6

De satte seg nye mål, klar over at 
fremgang mot disse målene ikke alltid 
kunne måles, i hvert fall ikke av men-
nesker – for hvordan kan man måle 
personlig vitnesbyrd, kjærlighet til Gud 
eller medfølelse med andre?

Men de visste også at “mye av det 
man kan telle, ikke teller. Mye av det 
man ikke kan telle, er det som virkelig 
teller.” 7

Jeg lurer på om våre organisatoriske 
og personlige mål noen ganger er vår 
tids motstykke til en Potemkinby. Ser 
de imponerende ut på avstand, uten 
å ta hensyn til våre kjære medmenne-
skers virkelige behov?

Mine kjære venner og prestedøms-
bærere, hvis Jesus Kristus skulle sitte 
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sammen med oss og be om et regn-
skap for vår forvaltning, tror jeg ikke 
han ville fokusere mye på programmer 
og statistikk. Det Frelseren ønsker å 
vite, er vårt hjertes tilstand. Han ønsker 
å vite hvordan vi viser kjærlighet og 
hjelper dem vi har ansvar for, hvordan 
vi viser vår kjærlighet til ektefelle og 
familie, og hvordan vi letter deres dag-
lige byrder. Frelseren ønsker også å vite 
hvordan dere og jeg nærmer oss ham 
og vår himmelske Fader.

Hvorfor er vi her?
Det kan være nyttig å granske vårt 

eget hjerte. Eksempelvis kan vi spørre 
oss selv hvorfor vi utfører tjeneste i Jesu 
Kristi Kirke.

Vi kan også spørre hvorfor vi er her 
på dette møtet i dag.

Jeg antar at hvis jeg skulle besvare 
dette spørsmålet overfladisk, kunne jeg 
si at jeg er her fordi president Monson 
har bedt meg om å tale.

Så jeg hadde egentlig ikke noe valg.
Dessuten forventer min hustru, som 

jeg elsker svært høyt, at jeg skal delta. 
Og hvordan kan jeg si nei til henne?

Men vi vet alle at det finnes bedre 
grunner til å delta på våre møter og 

leve som Jesu Kristi trofaste disipler.
Jeg er her fordi jeg ønsker av hele 

mitt hjerte å følge min Mester, Jesus 
Kristus. Jeg brenner etter å gjøre alt 
han ber meg om i denne store sak. Jeg 
hungrer etter å bli oppbygget av Den 
hellige ånd og høre Guds røst når han 
taler gjennom sine ordinerte tjenere. 
Jeg er her for å bli en bedre mann, 
for å bli oppløftet av de inspirerende 
eksemplene fra mine brødre og søstre 
i Kristus, og for å lære å hjelpe de tren-
gende mer effektivt.

Kort sagt er jeg her fordi jeg elsker 
min himmelske Fader og hans Sønn 
Jesus Kristus.

Jeg er sikker på at dette er deres 
grunn også. Det er derfor vi er villige 
til å ofre og ikke bare gjøre erklæringer 
om å følge Frelseren. Dette er grunnen 
til at vi med ære bærer hans hellige 
prestedømme.

Fra gnist til bål
Enten vitnesbyrdet deres er livskraf-

tig og sunt eller deres aktivitet i Kirken 
ligner mer på en Potemkinby, er den 
gode nyheten at dere kan bygge på den 
styrken dere har. Her i Jesu Kristi Kirke 
kan dere modnes åndelig og komme 

nærmere Frelseren ved å anvende 
evangeliets prinsipper dag for dag.

Med tålmodighet og utholdenhet 
kan selv den minste handling på disip-
pelens vei, eller den minste glo av tro, 
bli et flammende bål av et innviet liv. 
Det er faktisk slik de fleste bål begyn-
ner – som en enkel gnist.

Så hvis dere føler dere små og svake, 
kom ganske enkelt til Kristus, som gjør 
det svake sterkt.8 Den svakeste blant oss 
kan ved Guds nåde bli åndelig sterk, 
for Gud er ikke “en som gjør forskjell 
på folk”.9 Han er vår “trofaste Gud, som 
holder sin pakt og bevarer sin miskunn 
i tusen ledd, mot dem som elsker ham 
og holder hans bud”.10

Jeg er overbevist om at når Gud 
kan strekke seg ut og hjelpe en fattig 
tysk flyktning fra en unnselig familie 
i et krigsherjet land en halv verden 
unna Kirkens hovedkvarter, så kan han 
strekke seg ut til dere også.

Mine kjære brødre i Kristus, den 
Gud som skapte jorden, han som blå-
ste liv i universet, har utvilsomt makt 
til å blåse liv i dere. Han kan utvilsomt 
gjøre dere til den rotekte, åndelige 
skapning av lys og sannhet som dere 
ønsker å være.

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil
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Guds løfter er sikre og urokke-
lige. Vi kan bli tilgitt for våre synder 
og renset for all urettferdighet.11 Og 
hvis vi fortsetter å ta imot og etterleve 
sanne prinsipper i våre personlige 
omstendigheter og i vår familie, vil vi 
til syvende og sist komme til et punkt 
hvor vi ikke skal “hungre mer, heller 
ikke tørste mer… For Lammet, som er 
midt for tronen, skal vokte [oss] og føre 
[oss] til livets vannkilder. Og Gud skal 
tørke bort hver tåre fra [våre] øyne.” 12

Kirken er et sted for helbredelse,  
ikke for å gjemme seg

Men dette kan ikke skje hvis vi 
gjemmer oss bak personlige, dogma-
tiske eller organisatoriske fasader. Den 
slags kunstig disippelskap hindrer oss 
ikke bare i å se oss selv som den vi 
egentlig er, men det hindrer oss også i 
virkelig å forandre oss ved det mirakel 
som Frelserens forsoning er.

Kirken er ikke et bilutstillingslokale 
– et sted å sette oss på utstilling slik at 
andre kan beundre vår åndelighet, våre 

evner eller vår fremgang. Den ligner 
mer på et servicesenter, hvor biler med 
behov for reparasjon kommer for vedli-
kehold og rehabilitering.

Og har vi ikke alle behov for repara-
sjon, vedlikehold og rehabilitering?

Vi kommer ikke til kirken for å skjule 
problemene våre, men for å lege dem.

Og som prestedømsbærere har vi 
ytterligere ansvar – for å vokte “Guds 
hjord… ikke av tvang, men frivillig, 
heller ikke for [personlig vinning], men 
med villig hjerte, heller ikke som her-
skere over menighetene… men slik at 
[vi] blir forbilder for hjorden.” 13

Husk, brødre: “Gud står de stolte 
imot, men de ydmyke gir han nåde.” 14

Det største, dyktigste, mest bega-
vede menneske som noensinne har 
vandret på denne jord, var også det 
mest ydmyke. Han utførte noe av sin 
mest imponerende tjeneste i stille stun-
der med bare noen få tilskuere, som 
han ba om å ikke fortelle noen om det 
han hadde gjort.15 Når noen kalte ham 
“god”, avledet han raskt komplimenten 

og insisterte på at bare Gud er virke-
lig god.16 Det var tydelig at verdens 
ros ikke betydde noe for ham. Hans 
eneste hensikt var å tjene sin Fader og 
“alltid [gjøre] det som [var] til behag 
for ham”.17 Vi gjør klokt i å følge vår 
Herres eksempel.

Måtte vi vise kjærlighet slik han gjorde
Brødre, dette er vårt høye og hel-

lige kall – å være representanter for 
Jesus Kristus, å vise kjærlighet slik han 
gjorde, å tjene slik han tjente, å “løft[e] 
de hengende hender, og gi kraft til de 
vaklende knær”,18 å “se til de fattige og 
trengende”,19 og ha omsorg for enker 
og foreldreløse.20

Jeg ber, mine brødre, om at vi, når 
vi yter tjeneste i vår familie, i quoru-
mer, menigheter, staver, lokalsamfunn 
og nasjoner, må stå imot fristelsen til å 
trekke oppmerksomheten mot oss selv, 
og isteden strekke oss etter en langt 
større ære – å bli ydmyke, oppriktige 
disipler av vår Herre og Frelser Jesus 
Kristus. Når vi gjør det, vil vi oppdage 
at vi vandrer på den vei som fører til 
vårt beste, edleste og mest uforfal-
skede selv. Dette er mitt vitnesbyrd i 
vår Herre Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Jesaja 29:13.
 2. Matteus 23:27.
 3. Lære og pakter 121:37.
 4. Johannes åpenbaring 2:4.
 5. Se Joseph Smith – Historie 1:19; se også 

Lære og pakter 84:20.
 6. Mormon 8:39.
 7. Tilskrives Albert Einstein.
 8. Se Ether 12:27.
 9. Apostlenes gjerninger 10:34.
 10. 5 Mosebok 7:9.
 11. Se 1 Johannes 1:9.
 12. Johannes åpenbaring 7:16-17.
 13. 1 Peter 5:2-3.
 14. Jakobs brev 4:6.
 15. Se Lukas 8:56.
 16. Se Markus 10:17-18.
 17. Johannes 8:29.
 18. Lære og pakter 81:5.
 19. Lære og pakter 38:35.
 20. Se Lære og pakter 83:6.
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jeg banket frimodig på døren. Mannen 
åpnet døren, så på meg, rynket pannen 
og brølte så at jeg skulle gå min vei. Jeg 
gikk min vei med bøyd hode.

Det er nesten 70 år siden, men jeg 
husker ennå følelsen jeg hadde den 
dagen ved døren av at det var noe jeg 
skulle ha sagt eller gjort. Hvis jeg bare 
hadde bedt i tro før jeg gikk ut den 
dagen, kunne jeg ha blitt inspirert til å 
stå litt lenger ved denne døren, smile 
og si noe sånt som: “Hyggelig å treffe 
deg. Takk for det du og din familie har 
gitt oss. Jeg gleder meg til å treffe deg 
neste måned.”

Hadde jeg sagt og gjort det, ville 
han kanskje ha blitt enda mer irritert – 
til og med fornærmet. Men jeg vet nå 
hva jeg kunne ha følt. Istedenfor å føle 
meg trist eller mislykket da jeg gikk 
min vei, ville jeg kanskje ha følt den 
milde anerkjennelsen i mitt sinn og 
hjerte: “Vel gjort.”

Vi må alle tale og handle i Guds 
navn i øyeblikk da vår blotte dømme-
kraft ikke vil være tilstrekkelig uten 
inspirasjon. Disse øyeblikkene kan 
komme over oss når det ikke er tid til 
å gjøre forberedelser. Dette har hendt 
meg ofte. Det gjorde det for mange år 
siden på et sykehus, da en far fortalte 
meg og min ledsager at legene hadde 
sagt at hans alvorlig skadde tre år 
gamle datter ville dø i løpet av noen 
minutter. Da jeg la hendene mine på 
den ene delen av hodet hennes som 
ikke var dekket av bandasjer, måtte  
jeg, som Guds tjener, vite hva han ville 
gjøre og si.

Ordene kom til mitt sinn og mine 
lepper at hun ville overleve. Legen 
som sto ved siden av, fnyste i avsky, 
og ba meg flytte meg. Jeg forlot det 
sykehusrommet med en følelse av fred 
og kjærlighet. Den lille jenta overlevde, 
og gikk gjennom midtgangen til et nad-
verdsmøte på min siste dag i den byen. 

eneste diakonen i grenen. Medlem-
mene ga sine fasteofferkonvolutter til 
grenspresidenten når de kom til faste-  
og vitnesbyrdsmøtet hjemme hos oss.

Da jeg var 13 år gammel, flyttet 
vi til Utah for å bo i en stor menig-
het. Jeg husker første gang jeg gikk 
hjem til medlemmene for å samle 
inn fasteoffer. Jeg så navnet på en av 
konvoluttene jeg mottok, og la merke 
til at etternavnet var det samme som et 
av de tre vitnene om Mormons bok. Så 

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Jeg er takknemlig for at jeg er 
betrodd å tale til bærere av Guds 
prestedømme over hele jorden. 

Jeg føler vekten av denne anledningen, 
fordi jeg vet noe om den tillit Herren 
har vist dere. Da dere mottok preste-
dømmet, fikk dere retten til å tale og 
handle i Guds navn.

Denne retten vil bare bli en realitet 
når dere mottar inspirasjon fra Gud. 
Først da vil dere kunne tale i hans navn. 
Og bare da kan dere handle i hans navn. 
Dere har kanskje gjort den feil å tenke: 
“Å, det er ikke så vanskelig. Jeg kan få 
inspirasjon om jeg blir bedt om å holde 
tale, eller om jeg trenger å gi en preste-
dømsvelsignelse.” En ung diakon eller 
lærer kan også finne trøst i tanken: “Når 
jeg blir eldre, eller når jeg blir kalt som 
misjonær, da vil jeg vite hva Gud ville 
si og hva Gud ville gjøre.”

Men tenk på dagen da dere må 
vite hva Gud ville si og hva han ville 
gjøre. Den har allerede kommet til oss 
alle – uansett hvor dere er i deres kall 
i prestedømmet. Jeg vokste opp på 
misjonsmarken i det østlige USA under 
2. verdenskrig. Kirkens medlemmer 
bodde langt fra hverandre, og det var 
streng bensinrasjonering. Jeg var den 

Prestedømmet  
og personlig bønn
Gud kan gi oss kraft i prestedømmet for enhver omstendighet  
vi måtte være i. Det krever bare at vi ber i ydmykhet.
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Jeg husker fremdeles den glede og 
tilfredshet jeg følte på grunn av det jeg 
hadde sagt og gjort i Herrens tjeneste 
for denne lille jenta og hennes familie.

Forskjellen på mine følelser på 
sykehuset, og sorgen jeg følte da jeg 
gikk bort fra den døren som diakon, 
kom av det jeg hadde lært om sam-
menhengen mellom bønn og preste-
dømskraft. Som diakon hadde jeg ennå 
ikke lært at kraften til å tale og handle 
i Guds navn fordrer åpenbaring, og for 
å få den når vi trenger den, må vi be 
og anstrenge oss i tro for å bli veiledet 
av Den hellige ånd.

Kvelden før jeg gikk til den døren 
for å samle inn fasteoffer, hadde jeg 
holdt bønn ved leggetid. Men i flere 
uker og måneder før den telefonsam-
talen kom fra sykehuset, hadde jeg 
fulgt et mønster for bønn, og gjort den 
innsats som president Joseph F. Smith 
sa vil gjøre Gud i stand til å gi oss den 
inspirasjon vi trenger for å ha kraft i 
prestedømmet. Han sa det enkelt:

“Vi trenger ikke rope til ham med 
mange ord. Vi behøver ikke trette 
ham med lange bønner. Det vi tren-
ger å gjøre, og det vi skulle gjøre som 

siste- dagers- hellige, til vårt eget beste, 
er å komme frem for ham ofte, å vitne 
for ham at vi minnes ham, at vi er villige 
til å påta oss hans navn, holde hans bud 
og utøve rettferdighet, og at vi ønsker at 
hans Ånd skal hjelpe oss.” 1

Og så fortalte president Smith oss 
hva vi, som hans tjenere som har for-
pliktet oss til å tale og handle for Gud, 
skulle be om. Han sa: “Hva ber dere 
om? Be om at Gud må anerkjenne dere, 
at han må høre deres bønner, at han må 
velsigne dere med sin Ånd.” 2

Det er ikke så viktig hvilke ord  
dere bruker, men det vil kreve litt tålmo-
dighet. Det handler om å nærme seg  
deres himmelske Fader i den hensikt  
å bli anerkjent av ham personlig. Han 
er alles Gud, alles Far, og likevel villig 
til å gi sin udelte oppmerksomhet til et 
av sine barn. Det kan være grunnen til 
at Frelseren brukte ordene: “Fader vår, 
du som er i himmelen. Helliget vorde 
ditt navn.” 3

Det er lettere å få riktig følelse av 
ærbødighet når dere kneler eller bøyer 
hodet, men det er mulig å føle at dere 
nærmer dere vår himmelske Fader i 
mindre formell og til og med stille bønn, 

slik dere ofte vil måtte gjøre i deres 
prestedømstjeneste. Det vil være støy 
og mennesker rundt dere mesteparten 
av dagen. Gud hører deres stille bønner, 
men dere må kanskje lære å stenge ute 
distraksjonene fordi øyeblikket da dere 
trenger forbindelsen med Gud, kanskje 
ikke kommer i stille stunder.

President Smith minnet om at dere 
må be om at Gud vil anerkjenne deres 
kall til å tjene ham. Han kjenner alle-
rede til deres kall i full detalj. Han kalte 
dere, og ved å be til ham angående 
deres kall, vil han åpenbare mer som 
dere trenger å vite.4

Jeg skal gi dere et eksempel på hva 
en hjemmelærer kan gjøre når han ber. 
Dere vet kanskje allerede at dere skulle:

“Besøke hvert enkelt medlems hjem, 
formane dem til å be høyt og i lønndom 
og ivareta alle plikter overfor familien…

våke over kirken, være til hjelp for 
medlemmene og styrke dem,

og se til at det ikke er noen ugude-
lighet i kirken, ei heller hårdhet mot 
hverandre, ei heller løgn og baktalelse 
eller ond tale,

og se til at kirkens medlemmer kom-
mer ofte sammen og også påse at alle 
medlemmene gjør sin plikt.” 5

Selv for den erfarne hjemmelæreren 
og hans yngre ledsager, er dette helt 
klart umulig uten hjelp fra Den hellige 
ånd. Tenk på familiene eller enkelt-
personene dere har blitt kalt til å tjene. 
Menneskelig dømmekraft og gode 
hensikter vil ikke være nok.

Dere må be om å få vite hva de  
føler og hva som er galt i noens liv  
og hjerte som dere ikke kjenner godt, 
og som ikke har noe stort ønske om  
at dere skal kjenne dem. Dere trenger 
å vite hva Gud vil at dere skal gjøre for 
å hjelpe dem, og gjøre alt dere kan idet 
dere føler Guds kjærlighet til dem.

Det er fordi dere har slike viktige og 
vanskelige prestedømskall at president 
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Smith foreslår at når dere ber, skulle 
dere alltid be Gud velsigne dere med 
sin Ånd. Dere vil trenge Den hellige 
ånd, ikke én gang, men så ofte som 
Gud vil gi den til dere som deres kon-
stante ledsager. Det er derfor vi alltid 
må be om at Gud vil veilede oss i vår 
tjeneste for hans barn.

Fordi dere ikke kan nå deres mål som 
prestedømsbærere uten å ha Ånden med 
dere, er dere et personlig mål for vår 
lykkes fiende. Hvis han kan friste dere 
til å synde, kan han redusere deres evne 
til å bli ledet av Ånden, og derved redu-
sere deres kraft i prestedømmet. Det er 
grunnen til at president Smith sa at dere 
alltid skulle be om at Gud vil advare og 
beskytte dere mot det onde.6

Han advarer oss på mange måter. 
Advarsler er en del av frelsesplanen. 
Profeter, apostler, stavspresidenter, bis-
koper og misjonærer hever alle advar-
selens røst for å unnslippe elendighet 
gjennom tro på Jesus Kristus, omvend-
else og å inngå og holde hellige pakter.

Som prestedømsbærere skulle dere 
være en del av Herrens advarselsrøst. 
Men dere må gi akt på advarselen selv. 
Dere vil ikke overleve åndelig uten Den 
hellige ånds beskyttelse og veiledning i 
deres daglige liv.

Dere må be om den og arbeide for 
å få den. Bare med denne veilednin-
gen vil dere kunne finne frem langs 
den snevre og smale sti gjennom det 
ondes mørke tåke. Den hellige ånd vil 

være deres veileder idet han åpen-
barer sannheten når dere studerer 
profetenes ord.

Å motta denne veiledningen vil kreve 
mer enn tilfeldig lytting og lesing. Dere 
må be og arbeide i tro for å plante sann-
hetens ord i deres hjerte. Dere må be om 
at Gud vil velsigne dere med sin Ånd, at 
han vil lede dere til all sannhet og vise 
dere den rette vei. Det er slik han vil 
advare og veilede dere inn på den rette 
vei i livet og i deres prestedømstjeneste.

Generalkonferansen gir dere god 
anledning til å la Herren styrke deres 
evne til å tjene i Guds prestedømme. 
Dere kan forberede dere, slik jeg er 
sikker på at dere har gjort til denne 
konferansen, ved bønn. Dere kan 
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forene deres tro med dem som vil be 
på konferansen. De vil be om mange 
velsignelser for mange mennesker.

De vil be om at Ånden må komme 
over profeten som Herrens talerør. De 
vil be for apostlene og alle tjenere som 
er kalt av Gud. Det omfatter dere fra 
den nyeste diakon til den erfarne høy-
prest, og noen, både gamle og unge, 
som snart vil gå til åndeverdenen, hvor 
de vil høre: “Vel gjort, du gode og tro 
tjener!” 7

Denne hilsenen vil komme til noen 
som vil bli overrasket over den. De 
har kanskje aldri hatt et høyt embede i 
Guds rike på jorden. Noen kan ha følt 
at de så lite resultat av sitt arbeide, eller 
at noen muligheter til å tjene aldri ble 
gitt dem. Andre føler kanskje at deres 
tjenesteperiode ble kortere i dette liv 
enn de hadde håpet.

Det vil ikke være embedene vi har 
innehatt eller tiden vi har virket, som 
vil bli veid på Herrens vektskål. Vi vet 
dette på grunn av Herrens lignelse om 
arbeiderne i vingården, hvor lønnen 
var den samme uansett hvor lenge de 
virket. De vil bli belønnet for måten 
de tjente på.8

Jeg kjenner en mann, en god venn, 
hvis jordiske tjeneste i olivenhagen 
endte i går kveld klokken 23. Han 
hadde blitt behandlet for kreft i mange 
år. I disse årene med behandling, gru-
somme smerter og vanskeligheter, tok 
han imot et kall til å ha møter med og 
være ansvarlig for medlemmer i menig-
heten hvis barn hadde forlatt hjemmet. 
Noen var enker. Hans kall var å hjelpe 
dem å finne trøst i sosial omgang og i 
å lære om evangeliet.

Da han fikk den siste alvorlige 
prognosen om at han bare hadde 
kort tid igjen å leve, var hans biskop 
på forretningsreise. To dager senere 
sendte han en melding til biskopen 
gjennom høyprestenes gruppeleder. 

Han sa følgende om oppdraget sitt: 
“Jeg forstår at biskopen er bortreist, så 
jeg er klar til å handle. Jeg vurderer et 
møte for gruppen vår neste mandag. 
To medlemmer kan gi oss omvisning 
i Konferansesenteret. Vi trenger noen 
medlemmer til å kjøre dem og noen 
speidere til å dytte rullestoler. Avhen-
gig av hvem som melder seg på, er 
vi kanskje nok eldre til å gjøre det 
selv, men det ville være godt å vite at 
vi har forsterkninger ved behov. Det 
kan også være en fin familiekveld for 
hjelperne hvis de tar med familien hit. 
Gi meg beskjed før jeg bekjentgjør 
planen… Takk.”

Og så overrasket han biskopen  
med en telefon. Uten å nevne sin  
egen tilstand eller sin tapre innsats i  
sitt oppdrag, spurte han: “Biskop, er  
det noe jeg kan gjøre for deg?” Bare  
Den hellige ånd kunne ha latt ham  
føle biskopens arbeidsbelastning mens 
hans egen byrde var så knugende. Og 
bare Ånden kunne ha gjort det mulig 
for ham å planlegge å yte tjeneste for 
sine brødre og søstre med samme 
presisjon han brukte til å planlegge 
speiderarrangementer da han var ung.

Med en bønn i tro kan Gud gi 
oss kraft i prestedømmet for enhver 
omstendighet vi måtte være i. Det kre-
ver ganske enkelt at vi ber i ydmykhet 
om at Ånden vil vise oss hva Gud vil 
at vi skal si og gjøre, at vi gjør det, og 
fortsetter å leve verdig til denne gaven.

Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Gud 
Faderen lever, elsker oss og hører alle 
våre bønner. Jeg bærer vitnesbyrd om at 
Jesus er den levende Kristus, hvis forson-
ing gjør det mulig for oss å bli renset og 
dermed verdige til Den hellige ånds vei-
ledning. Jeg vitner om at vi med tro og 
flid en dag kan få høre de ord som vil gi 
oss glede: “Vel gjort, du gode og tro tje-
ner!” 9 Jeg ber om at om at vi vil få denne 
strålende velkomsten av den Herre vi 
tjener. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph F. Smith (1998), 23.
 2. Læresetninger – Joseph F. Smith, 26.
 3. Lukas 11:2.
 4. Se Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5. utg. 

(1939), 215-21.
 5. Lære og pakter 20:51, 53-55.
 6. Se Læresetninger – Joseph F. Smith, 26.
 7. Matteus 25:21.
 8. Se Matteus 20:1-16.
 9. Matteus 25:21.
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Ingen diakon, lærer eller prest fra 
den menigheten vil noen gang glemme 
de minneverdige besøkene vi gjorde 
til Clarkston i Utah, til gravstedet til 
Martin Harris, et av de tre vitnene om 
Mormons bok. Der vi stilte oss rundt 
den høye granittbautaen som marke-
rer graven hans, og en av lederne i 
quorumet leste for oss de dyptgripende 
ordene fra “De tre vitners vitnesbyrd” 
som står foran i Mormons bok, ble vi 
glad i denne hellige opptegnelsen og 
sannhetene den inneholder.

I disse årene var målet å bli som 
Mosiahs sønner. Det ble sagt om dem:

“De hadde vokst seg sterke i kunn-
skap om sannheten, for de var menn 
med en sunn forståelse, og de hadde 
gransket Skriftene flittig så de kunne 
kjenne Guds ord.

Men dette er ikke alt. De hadde 
hengitt seg til mye bønn og faste, derfor 
hadde de profetiens ånd og åpenbarin-
gens ånd, og når de underviste, undervi-
ste de med kraft og myndighet fra Gud.” 2

Jeg kan ikke tenke meg et verdigere 
mål for en ung mann enn å bli beskre-
vet slik de tapre og rettskafne Mosiahs 
sønner ble.

opptegnelsene jeg førte, for jeg ønsket 
å gjøre mitt aller beste i dette kallet. 
Jeg var svært stolt over arbeidet mitt. Å 
gjøre alt jeg kan, etter aller beste evne, 
har vært mitt mål i enhver stilling jeg 
noensinne har hatt.

Jeg håper enhver ung mann som  
har blitt ordinert til Det aronske pres-
tedømme, blir gitt en åndelig bevisst-
het om hvor hellig hans kall er, samt 
anledninger til å foredle dette kallet. 
Jeg fikk en slik anledning som diakon 
da biskopsrådet ba meg om å bringe 
nadverden til en innepasient som 
bodde et par kilometer fra møtehuset. 
Denne spesielle søndagsmorgenen, 
da jeg banket på døren til bror Wright 
og hørte hans kraftløse stemme rope: 
“Kom inn,” kom jeg ikke bare inn i  
hans beskjedne bolig, men også et  
rom fylt med Herrens ånd. Jeg gikk 
bort til bror Wrights seng og la omhyg-
gelig en brødbit i munnen hans. Så  
holdt jeg opp begeret med vann så  
han kunne drikke. Da jeg gikk, så jeg 
tårer i øynene hans idet han sa: “Gud 
velsigne deg, gutten min.” Og Gud 
velsignet meg – med forståelse av 
nadverdens hellige symboler og det 
prestedømmet jeg bar.

Av president Thomas S. Monson

Et av mine sterkeste minner er av 
å delta på prestedømsmøtet som 
nyordinert diakon og synge under 

åpningssalmen: “Kom, alle I Guds menn 
som har fått del i makten.” 1 I kveld vil 
jeg gjerne overføre ånden i denne spe-
sielle salmen til alle som er samlet her i 
Konferansesenteret og over hele verden, 
og si til dere: Kom, alle dere Guds menn 
som har mottatt prestedømmet, la oss 
vurdere våre kall, grunne på vårt ansvar, 
fastslå våre plikter, og la oss følge Jesus 
Kristus, vår Herre. Selv om vi er forskjel-
lige med hensyn til alder, skikk og bruk 
eller nasjonalitet, står vi forenet som ett 
i våre prestedømskall.

For hver av oss er Det aronske 
prestedømmes gjengivelse til Oliver 
Cowdery og Joseph Smith av døperen 
Johannes, svært betydningsfull. Likele-
des er gjengivelsen av Det melkisedek-
ske prestedømme til Joseph og Oliver av 
Peter, Jakob og Johannes, en begivenhet 
vi verdsetter høyt.

La oss ta på største alvor de kall, 
ansvarsoppgaver og plikter som følger 
med det prestedømme vi bærer.

Jeg følte stort ansvar da jeg ble kalt 
som sekretær i diakonenes quorum. Jeg 
utarbeidet ytterst samvittighetsfullt de 

Prestedømmet –  
en hellig gave
Hver enkelt av oss har blitt betrodd en av de mest dyrebare gaver  
som noensinne er gitt til menneskeheten.
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Da jeg nærmet meg min 18- årsdag 
og forberedte meg på å utføre den obli-
gatoriske militærtjenesten som krevdes 
av unge menn under 2. verdenskrig, ble 
jeg anbefalt for å motta Det melkisedek-
ske prestedømme, men jeg måtte først 
ringe min stavspresident, Paul C. Child, 
for å få et intervju. Han elsket og forsto 
de hellige skrifter, og han hadde til hen-
sikt at alle andre skulle elske og forstå 
dem på samme måte. Etter å ha hørt fra 
noen av vennene mine om de ganske 
detaljerte og grundige intervjuene hans, 
ønsket jeg minimal eksponering av min 
kunnskap om Skriftene. Derfor foreslo 
jeg å møte ham søndagen etter på en 
tid jeg visste var bare en time før nad-
verdsmøtet hans begynte.

Han svarte: “Å, bror Monson, da  
får vi ikke tilstrekkelig tid til å granske 
Skriftene.” Han foreslo så en tid tre  
timer før nadverdsmøtet hans, og  
ba meg ta med mine egne skrifter,  
med mine personlige markeringer  
og henvisninger.

Da jeg kom hjem til ham på søndag, 
ble jeg godt mottatt, og så begynte inter-
vjuet. President Child sa: “Bror Monson, 
du har Det aronske prestedømme. 
Har du noen gang mottatt englers 
betjening?” Jeg svarte at det hadde jeg 
ikke. Da han spurte om jeg visste at jeg 
hadde rett til dette, svarte jeg igjen at 
jeg ikke hadde visst det.

Han sa: “Bror Monson, kan du 
fremsi fra hukommelsen det 13. kapittel 
av Lære og pakter?”

Jeg begynte: “Til dere, mine medtje-
nere, overdrar jeg i Messias’ navn Arons 
prestedømme, som har nøklene til 
englers betjening – ”

“Stopp,” sa president Child. I en 
rolig og vennlig tone sa han så: “Bror 
Monson, glem aldri at du, som bærer 
av Det aronske prestedømme er beret-
tiget til englers betjening.”

Det var nesten som om en engel var 
i rommet den dagen. Jeg har aldri glemt 
dette intervjuet. Likevel følte jeg Ånden 
ved denne høytidelige anledning mens 

vi sammen leste om ansvarsoppgaver, 
plikter og velsignelser knyttet til Det 
aronske prestedømme og Det melki-
sedekske prestedømme – velsignelser 
som kommer ikke bare til oss, men 
også til våre familier og andre vi vil ha 
det privilegium å tjene.

Jeg ble ordinert til eldste, og den 
dagen jeg dro til aktiv tjeneste i Sjøfor-
svaret, sto et medlem av biskopsrådet 
sammen med min familie og mine ven-
ner på togstasjonen for å ta farvel. Like 
før toget skulle gå, ga han meg en liten 
bok med tittelen Håndbok for misjo-
nærer. Jeg lo og sa at jeg ikke skulle 
på misjon.

Han svarte: “Ta den med deg uan-
sett. Den kan komme til nytte.”

Det gjorde den. Jeg trengte en hard, 
firkantet gjenstand å legge i bunnen av 
skipssekken min, slik at klærne kunne 
holde seg bedre og ikke bli så krøllete. 
Misjonærhåndboken var akkurat det 
jeg trengte, og den lå i skipssekken i 
12 uker.
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Kvelden før julepermisjonen lengtet 
vi hjem. Kasernen var stille, men så 
ble stillheten brutt av min kompis i 
nabokøyen – en mormongutt, Leland 
Merrill – som begynte å stønne av 
smerte. Jeg spurte om grunnen, og 
han sa at han følte seg veldig syk. Han 
ønsket ikke å gå til basens apotek, for 
han visste at det ville hindre ham i å 
dra hjem dagen etter.

Han syntes å bli verre etter hvert 
som timene gikk. Han visste at jeg var 

eldste, og til slutt ba han om å få en 
prestedømsvelsignelse.

Jeg hadde aldri gitt en prestedøms-
velsignelse før, jeg hadde aldri mottatt 
en velsignelse, og jeg hadde aldri sett en 
velsignelse bli gitt. Da jeg ba stille om 
hjelp, husket jeg misjonærhåndboken i 
bunnen av skipssekken. Jeg tømte raskt 
sekken og tok med meg boken bort til 
nattlyset. Der leste jeg om hvordan man 
velsigner syke. Mens mange nysgjerrige 
matroser fulgte med, ga jeg velsignelsen. 

Før jeg hadde fått lagt alt tilbake i sek-
ken, sov Leland Merrill som et barn. Han 
våknet neste morgen og følte seg bra. 
Takknemligheten vi begge følte for pres-
tedømmets kraft, var enorm.

Med årene har jeg fått flere  
anledninger til å gi velsignelser til 
de trengende enn jeg kan telle. Hver 
anledning har gjort meg dypt takknem-
lig for at Gud har betrodd meg denne 
hellige gaven. Jeg holder prestedøm-
met høyt i ære. Jeg har sett dets kraft 
gang på gang. Jeg har sett dets styrke. 
Jeg har undret meg over de mirakler 
det har utrettet.

Brødre, hver enkelt av oss har blitt 
betrodd en av de mest dyrebare gaver 
som noensinne er gitt til menneske-
heten. Når vi respekterer vårt preste-
dømme og lever slik at vi til enhver tid 
er verdige, vil prestedømmets velsig-
nelser strømme gjennom oss. Jeg elsker 
ordene i Lære og pakter kapittel 121, 
vers 45, som forteller oss hva vi må gjøre 
for å være verdige: “La… ditt indre være 
fylt av kjærlighet til alle mennesker og til 
troens hus, og la alltid dine tanker være 
prydet med dyd, da skal du ha større 
frimodighet for Guds åsyn, og preste-
dømmets lærdommer skal falle på din 
sjel som himmelens dugg.”

Som bærere av Guds prestedømme, 
deltar vi i vår Herre Jesu Kristi arbeid. 
Vi har svart ja til hans kall. Vi går i 
hans ærend. La oss lære av ham. La 
oss følge i hans fotspor. La oss etter-
leve hans forskrifter. Gjør vi dette, vil 
vi være forberedt til enhver tjeneste 
han kaller oss til å utføre. Dette er 
hans verk. Dette er hans kirke. Han er 
virkelig vår leder, herlighetens Konge, 
Guds Sønn. Jeg vitner om at han lever, 
og bærer dette vitnesbyrd i Jesu Kristi 
hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Kom, alle I Guds menn,” Salmer, nr. 197.
 2. Alma 17:2-3.
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steder: Abidjan i Elfenbenskysten, Port- 
au- Prince i Haiti og Bangkok i Thailand. 
Hvilke strålende velsignelser som venter 
våre trofaste medlemmer i disse områ-
dene og overalt hvor templer finnes 
over hele verden!

Prosessen med å kartlegge behov 
og finne steder for nye templer pågår 
hele tiden, for vi ønsker at så mange 
medlemmer som mulig skal få anled-
ning til å komme til templet uten store 
ofre av tid og ressurser. Slik vi har gjort 
tidligere, vil vi holde dere informert når 
avgjørelser blir tatt i denne forbindelse.

Når jeg tenker på templer, går mine 
tanker til de mange velsignelsene vi 
mottar der. Når vi går inn gjennom tem-
plets dører, legger vi bak oss verdens 
distraksjoner og forvirring. Inne i dette 
hellige tilfluktssted finner vi skjønnhet 
og orden. Det finnes hvile for vår sjel og 
en avveksling fra verdens bekymringer.

Når vi går i templet, kan vi oppnå en 
dimensjon av åndelighet og en følelse 
av fred som vil overgå alle andre følelser 
som kan komme inn i menneskets hjerte. 

ytterligere 13 under oppføring. I tillegg 
er 13 templer som tidligere er bekjent-
gjort, i forskjellige stadier av forbere-
delse før byggarbeidene starter. I år 
forventer vi å gjeninnvie to templer og 
innvie fem nye templer som er planlagt 
ferdigstilt.

De siste to årene har vi konsentrert 
oss om å fullføre tidligere bekjentgjorte 
templer, og holdt i bero planer om 
ytterligere templer. I dag er jeg imidler-
tid svært glad for å bekjentgjøre tre nye 
templer som vil bli bygget på følgende 

Av president Thomas S. Monson

Mine kjære brødre og søstre, jeg 
er så takknemlig for å være 
sammen med dere på denne 

vakre påskemorgen, da våre tanker 
går til verdens Frelser. Med kjærlighet 
ønsker jeg dere alle velkommen og ber 
om at vår himmelske Fader vil inspirere 
mine ord.

Ved denne konferansen er det syv 
år siden jeg ble oppholdt som Kirkens 
president. Det har vært travle år, preget 
ikke bare av noen utfordringer, men 
også av utallige velsignelser. Blant de 
hyggeligste og helligste av disse velsig-
nelsene, har vært anledningen til å 
innvie og gjeninnvie templer.

Senest i november var det mitt  
privilegium å innvie det vakre nye  
Phoenix Arizona tempel. Jeg var sam-
men med president Dieter F. Uchtdorf, 
eldste Dallin H. Oaks, eldste Richard J.  
Maynes, eldste Lynn G. Robbins og  
eldste Kent F. Richards. Kvelden før  
innvielsen ble en fantastisk kulturell  
feiring arrangert, hvor over 4000 av 
våre ungdommer fra tempeldistriktet 
viste oss en herlig opptreden. Dagen 
etter ble templet innviet i tre hellige  
og inspirerende sesjoner.

Bygging av templer er en svært klar 
indikasjon på Kirkens vekst. Vi har 
for tiden 144 templer i drift over hele 
verden, med 5 under renovering og 

Templets velsignelser
Når vi går i templet, kan vi oppleve en ny dimensjon av åndelighet  
og en følelse av fred.

Søndag formiddag | 5. april 2015
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Vi vil forstå den sanne betydning av 
Frelserens ord da han sa: “Fred etterlater 
jeg dere. Min fred gir jeg dere… La ikke 
deres hjerte forferdes, frykt ikke.” 1

Den slags fred kan trenge inn i 
ethvert hjerte – hjerter som er plaget, 
hjerter som er tynget av sorg, hjerter 
som føler forvirring og hjerter som 
bønnfaller om hjelp.

Nylig fikk jeg førstehåndskunnskap 
om en ung mann som var tilstede i 
templet med et hjerte som ropte om 
hjelp. Mange måneder tidligere hadde 
han blitt kalt på misjon til Syd- Amerika. 
Visumet hans ble imidlertid forsin-
ket så lenge at han ble overført til en 
misjon i USA. Selv om han ble skuffet 
over at han ikke kunne virke i området 
han opprinnelig ble kalt til, arbeidet 
han likevel hardt i sitt nye oppdrag, 
fast bestemt på å gjøre sitt aller beste. 
Han ble imidlertid motløs på grunn av 
negative opplevelser han hadde med 
misjonærer som syntes for ham å være 
mer interessert i å hygge seg enn å dele 
evangeliet med andre.

Noen få korte måneder senere fikk 
denne unge mannen et svært alvorlig 
helseproblem som gjorde ham delvis 
lammet, og derfor ble han sendt hjem 
på sykepermisjon.

Noen måneder etter det igjen 
hadde den unge mannen blitt helt 
frisk, og lammelsen hadde forsvunnet. 
Han ble fortalt at han igjen ville være 
i stand til å virke som misjonær, en 
velsignelse han hadde bedt om hver 
dag. Den eneste skuffende nyheten 
var at han skulle tilbake til den samme 
misjonen som han hadde forlatt, der 
han følte at noen misjonærers adferd 
og holdninger var dårligere enn de 
burde være.

Han hadde kommet til templet for 
å søke trøst og en bekreftelse på at 
han kunne få en god opplevelse som 
misjonær. Foreldrene hans hadde også 

bedt om at dette tempelbesøket ville gi 
sønnen deres den hjelpen han trengte.

Da den unge mannen kom inn i 
det celestiale rom etter sesjonen, satte 
han seg i en stol og begynte å be om 
veiledning fra sin himmelske Fader.

En annen som kom inn i det celes-
tiale rom kort tid senere, var en ung 
mann ved navn Landon. Da han kom 
inn i rommet, ble blikket hans umiddel-
bart trukket mot av den unge mannen 
som satt på stolen med øynene lukket, 
og tydeligvis ba. Landon fikk en umis-
kjennelig tilskyndelse om at han burde 
snakke med den unge mannen. Han 
nølte imidlertid med å forstyrre, så han 
bestemte seg for å vente. Etter at noen 
minutter var gått, ba den unge mannen 
fremdeles. Landon visste at han ikke 
kunne utsette tilskyndelsen lenger. Han 
gikk bort til den unge mannen og rørte 
forsiktig ved skulderen hans. Den unge 
mannen åpnet øynene, forundret over 
at han hadde blitt forstyrret. Landon sa 
lavmælt: “Jeg har følt meg tilskyndet til 
å snakke med deg, selv om jeg ikke vet 
hvorfor.”

Da de begynte å snakke sammen, 
utøste den unge mannen sitt hjerte 
til Landon, forklarte situasjonen og 
avsluttet med sitt ønske om å få litt 

trøst og oppmuntring med hensyn 
til sin misjon. Landon, som hadde 
kommet hjem fra en vellykket misjon 
bare et år tidligere, fortalte om sine 
egne misjonserfaringer, utfordringer 
og bekymringer han hadde opplevd, 
at han hadde bedt Herren om hjelp, 
og velsignelsene han hadde mottatt. 
Ordene hans var trøstende og betryg-
gende, og hans entusiasme for misjo-
nen var smittende. Til slutt, etter hvert 
som den unge mannens frykt avtok, 
begynte han å føle fred. Han følte dyp 
takknemlighet da han skjønte at hans 
bønn hadde blitt besvart.

De to unge mennene ba sammen, 
og så forberedte Landon seg til å 
dra, glad for at han hadde lyttet til 
den inspirasjon som hadde kommet 
til ham. Da han reiste seg for å gå, 
spurte den unge mannen Landon: 
“Hvor var du på misjon?” Så langt 
hadde ingen av dem nevnt til den 
andre navnet på misjonen de hadde 
virket i. Da Landon svarte med navnet 
på sin misjon, fikk den unge mannen 
tårer i øynene. Landon hadde virket i 
samme misjon som den unge mannen 
skulle vende tilbake til!

I et brev til meg nylig delte Lan-
don med meg den unge mannens 
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oss styrke vår tro på Jesus Kristus på 
vår personlige reise og finne glede.

På et Hjelpeforeningsmøte en søn-
dag nylig hørte jeg en ung mor fortelle 
om sin omvendelse til evangeliet. Hun 
hadde vokst opp i Kirken sammen med 
foreldre som underviste henne i evange-
liet. Hun gikk i Primær, Unge kvinner og 
Seminar. Hun elsket å lære og oppdage 
sannheter. Hennes konstante ønske var 
å få vite hvorfor. Eldste Russell M. Nelson 
har sagt: “Herren kan bare undervise et 

Av Rosemary M. Wixom
Primærforeningens president

På denne påskemorgen, president 
Monson, er vi så takknemlige for 
å høre vår levende profets røst. Vi 

verdsetter dine ord, herunder dine råd 
“Gled dere over reisen” 1 og “Fremtiden 
er like lys som deres tro.” 2

I år deler Primær- barn gleden og 
styrken av sin tro på Jesus Kristus når 
de synger sangen “Jeg vet Jesus elsker 
meg”. De synger sannheten “Han lever 
nå… Hjertet mitt gir jeg ham.” 3 I likhet 
med Primær- barn, kan hver enkelt av 

Vend tilbake til troen
Hver enkelt av oss kan styrke vår tro på Jesus Kristus på vår personlige 
reise og finne glede.

avskjedsord til ham: “Jeg hadde tro på 
at vår himmelske Fader ville velsigne 
meg, men jeg kunne aldri ha forestilt 
meg at han ville sende en for å hjelpe 
meg som hadde virket i min egen 
misjon. Jeg vet nå at alt vil gå bra.” 2 
Den ydmyke bønnen fra et oppriktig 
hjerte hadde blitt hørt og besvart.

Mine brødre og søstre, vi vil opp-
leve fristelser, prøvelser og utfordrin-
ger. Når vi drar til templet og husker 
på de pakter vi inngår der, vil vi bli 
bedre i stand til å overvinne disse 
fristelsene og utholde våre prøvelser. 
I templet kan vi finne fred.

Templets velsignelser er uvurder-
lige. En som jeg er takknemlig for 
hver eneste dag av mitt liv, er den 
min kjære hustru Frances og jeg mot-
tok da vi knelte ved et hellig alter og 
inngikk pakter som forener oss i all 
evighet. Det finnes ingen velsignelse 
som er mer dyrebar for meg enn den 
fred og lindring jeg mottar fra min 
kunnskap om at hun og jeg vil få 
være sammen igjen.

Måtte vår himmelske Fader vel-
signe oss så vi kan ha den ånd som 
får oss til å ønske å komme til tem-
plet, så vi kan være lydige mot hans 
bud, og at vi omhyggelig må følge  
i vår Herre og Frelser Jesu Kristi fot-
spor. Jeg vitner om at han er vår For-
løser. Han er Guds Sønn. Det er han 
som kom frem fra graven den første 
påskemorgen med det evige livs gave 
til alle Guds barn. På denne vakre 
dag, når vi feirer denne avgjørende 
begivenheten, måtte vi oppsende 
bønner i takknemlighet for hans store 
og vidunderlige gaver til oss. Jeg ber 
ydmykt om at det må være slik, i hans 
hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Johannes 14:27.
 2. Korrespondanse i Thomas S. Monsons 

besittelse.
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søkende sinn.” 4 Og denne unge kvinnen 
var lærevillig.

Etter videregående skole studerte 
hun på universitetet, ble beseglet i tem-
plet til en hjemvendt misjonær, og ble 
velsignet med vakre barn.

Med sitt søkende sinn fortsatte denne 
moren å stille spørsmål. Men etter hvert 
som spørsmålene ble vanskeligere, ble 
svarene det samme. Og noen ganger 
var det ingen svar – eller ingen svar som 
ga fred. Etter hvert som hun forsøkte å 
finne svar, dukket stadig flere spørsmål 
opp, og hun begynte å stille spørsmål 
ved selve grunnlaget for sin tro.

I løpet av denne forvirrende tiden, var 
det noen rundt henne som sa: “Bare len 
deg til min tro.” Men hun tenkte: “Jeg kan 
ikke. Du forstår ikke. Du strir ikke med 
disse problemene.” Hun forklarte: “Jeg 
var villig til å vise høflighet overfor dem 
som ikke tvilte, hvis de ville vise høflig-
het overfor meg.” Og mange gjorde det.

Hun sa: “Mor og far visste at jeg hadde 
hjertet på rett plass, og godtok meg som 
jeg var. De valgte å elske meg mens jeg 
prøvde å finne ut av ting selv.” Denne 
unge morens biskop møtte henne også 
ofte og snakket om sin tillit til henne.

Menighetens medlemmer nølte hel-
ler ikke med å vise kjærlighet, og hun 
følte seg inkludert. Menigheten var ikke 
et sted hvor man tok på seg en perfekt 
maske, men et sted for omsorg.

“Det var interessant,” forteller hun. “I 
denne perioden følte jeg et sterkt bånd 
til mine besteforeldre som var døde. 
De heiet på meg og oppmuntret meg 
til å fortsette å prøve. Jeg følte at de sa: 
‘Fokuser på det du vet.’”

Til tross for hennes betydelige støtte-
apparat, ble hun mindre aktiv. Hun sa: 
“Jeg skilte ikke lag med Kirken på grunn 
av dårlig oppførsel, åndelig apati eller 
at jeg søkte en unnskyldning for ikke 
å etterleve Herrens bud eller en enkel 
utvei. Jeg følte at jeg trengte svar på 
spørsmålet: ‘Hva tror jeg egentlig på?’”

Omtrent på denne tiden leste hun 
en bok av Mor Teresa, som hadde hatt 
lignende følelser. I et brev fra 1953 
skrev Mor Teresa: “Vær så snill å be for 
meg så jeg ikke ødelegger Hans verk, 
og så vår Herre kan vise seg – for det 
er et grufullt mørke i meg, som om alt 
er dødt. Det har vært slik mer eller min-
dre siden jeg begynte ‘arbeidet’. Be vår 
Herre om gi meg mot.”

Erkebiskop Périer svarte: “Gud  
veileder deg, kjære Mor. Du er ikke  
så mye i mørket som du tror. Hele 
veien du skal følge, er kanskje ikke 
alltid tydelig. Be om lys. Trekk ikke 
forhastede slutninger, lytt til det andre 
har å si, og overvei deres grunner. Du 
vil alltid finne noe til å hjelpe deg… 
Veiledet av tro ved bønn og med riktig 
hensikt, har du nok.” 5

Min venn tenkte at hvis Mor Teresa 
kunne etterleve sin religion uten å 
vite alle svarene, og uten en følelse av 
klarhet i alle ting, kunne kanskje hun 
det også. Hun kunne ta ett enkelt skritt 
fremover i tro – og så ett til. Hun kunne 
fokusere på de sannheter hun trodde 
på og la disse sannhetene fylle hennes 
sinn og hjerte.

Idet hun tenkte tilbake, sa hun: “Mitt 
vitnesbyrd hadde blitt som en askehaug. 
Det hadde brent helt ned. Alt som var 
igjen, var Jesus Kristus.” Hun fortsatte: 
“Men han forlater deg ikke når du har 
spørsmål. Når noen prøver å holde 
budene, står døren på vidt gap. Bønn 
og skriftstudium ble utrolig viktig.”

Hennes første skritt til å gjenopp-
bygge sin tro, var å begynne med de 
grunnleggende sannhetene i evange-
liet. Hun kjøpte en Primær- sangbok og 
begynte å lese ordene i sangene. De 
var skatter for henne. Hun ba om tro 
til å løfte av seg tungsinnet hun følte.

Hun lærte at når hun sto overfor 
en uttalelse som fikk henne til å tvile, 
kunne hun “stoppe, betrakte hele bildet 
og gjøre evangeliet personlig”. Hun sa: 
“Jeg spurte: ‘Er dette den rette veien 
for meg og min familie?’ Noen ganger 
spurte jeg meg selv: “Hva ønsker jeg for 
mine barn?” Jeg innså at jeg ønsker at 
de skal gifte seg i templet. Det var da 
troen kom tilbake til mitt hjerte.”

Eldste Jeffrey R. Holland har sagt:  
“Ydmykhet, tro og Den hellige ånds  
innflytelse alltid vil være elementer  
av enhver søken etter sannhet.” 6

Selv om hun hadde spørsmål om 
hvordan Mormons bok ble til, kunne 
hun ikke benekte sannhetene hun kjente 
i Mormons bok. Hun hadde fokusert 
på å studere Det nye testamente for å 
forstå Frelseren bedre. “Men til slutt,” sa 
hun, “kom jeg tilbake til Mormons bok 
fordi jeg likte det jeg følte når jeg leste 
om Jesus Kristus og hans forsoning.”
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Hun avsluttet slik: “Du må ha dine 
egne åndelige opplevelser med sann-
hetene i denne boken,” og hun hadde 
dem. Hun forklarte: “Jeg leste i Mosiah, 
og følte meg helt styrt: ‘Tro på Gud,  
tro at han er til og at han skapte alle  
ting… Tro at han har all visdom og  
all makt både i himmel og på jord.  
Tro at mennesket ikke fatter alt som 
Herren fatter.’” 7

Omtrent på denne tiden ble hun 
kalt som Primær- pianist. “Det var trygt,” 
sa hun. “Jeg ønsket å ha barna mine i 
Primær, og nå kunne jeg være sammen 
med dem. Og jeg var ikke klar til å 
undervise ennå. Når hun tjente, fortsatte 
hun å føle oppfordringen fra andre rundt 
seg: “Kom. Vi ønsker deg, uansett hvilket 
stadium du er på, og vi vil møte deg der. 
Gi oss det du har å gi.”

Når hun spilte Primær- sangene, 
tenkte hun ofte: “Her er sannheter jeg 
elsker. Jeg kan fortsatt bære vitnesbyrd. 
Jeg vil bare si de tingene jeg vet og  
stoler på. Det vil kanskje ikke være  
et perfekt offer av kunnskap, men det 
vil være mitt offer. Det jeg fokuserer 
på, vokser inni meg. Det er nydelig å 
komme tilbake til kjernen i evangeliet 
og føle klarhet.”

Denne søndagsmorgenen, da jeg 
hørte denne unge søsteren fortelle 
historien om sin reise, ble jeg minnet 
på at “det er på vår Forløsers klippe” at 
vi alle må bygge vår grunnvoll.8 Jeg ble 
også påminnet om rådet fra eldste Jef-
frey R. Holland: “Hold fast på det dere 
allerede vet, og stå sterkt til ytterligere 
kunnskap kommer.” 9

Under leksjonen hennes fikk jeg 
sterkere kunnskap om at svarene på 
våre oppriktige spørsmål kommer når 
vi oppriktig søker, og når vi etterlever 
budene. Jeg ble påminnet om at vår 
tro kan strekke seg utover grensene 
for gjeldende logikk.

Og jeg ønsker virkelig å være  
som dem som omga denne unge  
moren, som elsket og støttet henne.  
President Dieter F. Uchtdorf sa: “Vi  
er alle pilegrimer som søker Guds  
lys på vår ferd på disippelens vei.  
Vi dømmer ikke andre for det lys de 
har eller ikke har. I stedet nærer og 
oppmuntrer vi alt lys, inntil det blir 
klart, sterkt og sant.” 10

Når Primær- barna synger “Et barns 
bønn”, spør de: “Himmelske Fader, si 
meg er du der? Hører du bønner, kan 
du svare barn som ber?” 11

Vi kan også undres: “Er vår him-
melske Fader virkelig der?” bare for å 
fryde oss – slik min venn gjorde – når 
svarene kommer som stillferdige, enkle 
forsikringer. Jeg vitner om at disse enkle 
forsikringene kommer når hans vilje blir 
vår. Jeg vitner om at sannheten finnes på 
jorden i dag og at hans evangelium er å 
finne i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Gled deg over reisen,” 

Liahona, nov. 2008, 85.
 2. Thomas S. Monson, “Vær ved godt mot,” 

Liahona, mai 2009, 92.
 3. “Jeg vet Jesus elsker meg,” i Jeg vet min 

Frelser lever: Utkast til samlingsstunder 
2015 (2014), 29.

 4. Russell M. Nelson, i M. Russell Ballard, 
“What Came from Kirtland” (temakveld ved 
Brigham Young University, 6. nov. 1994); 
speeches. byu. edu.

 5. I Mother Teresa: Come Be My Light; The 
Private Writings of the Saint of Calcutta, 
red. Brian Kolodiejchuk (2007), 149-50; 
tegnsetting standardisert.

 6. Jeffrey R. Holland, “Frykt ikke, bare tro” 
(en aften med eldste Jeffrey R. Holland, 
6. feb. 2015); lds. org/ broadcasts.

 7. Mosiah 4:9.
 8. Se Helaman 5:12.
 9. Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,”  

Liahona, mai 2013, 94.
 10. Dieter F. Uchtdorf, “Motta et vitnesbyrd om 

lys og sannhet,” Liahona, nov. 2014, 22.
 11. “Et barns bønn,” Barnas sangbok, 6.
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imidlertid ikke muligheten for prøvelser 
og vanskeligheter, til og med noen så 
store og kompliserte at de kan få oss 
til å tro at lykke ikke er mulig i slike 
omstendigheter.

Jeg vet av personlig erfaring at gle-
den ved å leve i rettferdighet og følge 
Kristus, kan fortsette til tross for de 
prøvelser som er så typiske for jorde-
livet. Til slutt vil disse prøvelsene ofte 
berike, foredle og lede oss til en dypere 
forståelse av hensikten med vår tilvæ-
relse her i jordelivet og av Jesu Kristi 
forsoning. Fylden av glede kan bare 
oppnås gjennom Jesus Kristus.3

Han sa: “Jeg er vintreet, dere er gre-
nene. Den som blir i meg, og jeg i ham, 
han bærer mye frukt. For uten meg kan 
dere intet gjøre.” 4

Jeg tror at etter hvert som vi styrker 
vår forståelse av Frelseren, vil vi få et 
større ønske om å leve lykkelig og en 
overbevisning om at glede er mulig. 
Følgelig vil vi få større evne til å leve 
hver dag med mer entusiasme for livet 
og for å holde Guds bud, selv under 
vanskelige omstendigheter.

La oss ikke vente til i morgen med 
det vi kan gjøre i dag. Det er nå vi må 
komme til Kristus, for “hvis [vi] tror [ham], 
vil [vi] arbeide mens det heter i dag.” 5

Hver dag skulle omfatte hyppig 
eksponering for Kristi læresetninger. 
Små og enkle handlinger som utføres 
daglig, vil:

1.  Styrke vår forståelse av Herrens 
betydning i vårt liv, og

2.  Hjelpe oss å dele denne forståelsen 
med oppvoksende generasjoner, som 
ganske sikkert vil føle vår himmelske 
Fader og hans Sønn Jesu Kristi kjær-
lighet når de ser vårt eksempel på 
oppriktig etterlevelse av evangeliet.

Hva er så noen av de enkle handling-
ene i denne vår tid som vil bli en balsam 

På denne spesielle tiden av året, 
spesielt på denne påskeaften, kan jeg 
ikke annet enn å reflektere over betyd-
ningen av Frelserens læresetninger og 
hans vennlige og kjærlige eksempel i 
mitt liv.

En dypere forståelse av Jesus Kristus 
vil gi oss større håp for fremtiden og, til 
tross for våre ufullkommenheter, større 
tillit til at vi kan oppnå våre rettferdige 
mål. Dette vil også gi oss et større ønske 
om å tjene våre medmennesker.

Herren sa: “[Søk] meg i enhver tanke, 
tvil ikke, frykt ikke.” 1 Å søke Herren og 
føle hans nærvær er en daglig anstren-
gelse, en givende innsats.

Brødre og søstre, i dag har vi mer 
enn i noen annen tid enestående mulig-
heter og ressurser til vår disposisjon for 
å utdype vår forståelse av Jesu Kristi 
læresetninger og hans forsoning. Riktig 
bruk av disse ressursene vil hjelpe oss 
å leve et fruktbart liv fylt av glede.

I Frelserens metafor om vintreet og 
dets grener sa han: “Bli i meg, så blir jeg 
i dere. Likesom grenen ikke kan bære 
frukt av seg selv, men bare når den blir 
i vintreet, slik kan heller ikke dere bære 
frukt uten at dere blir i meg.” 2

Jo bedre vi forstår Kristi eiendom-
melige rolle i vårt liv, jo mer bevisst blir 
vi på vår hensikt her i jordelivet, som 
er å ha glede. Denne gleden utelukker 

Av eldste José A. Teixeira
i De sytti

Mine kjære brødre og søstre,  
det er med stor glede at jeg står 
her foran dere, idet vi deltar i 

denne generalkonferansen sammen. Å 
høre den visdom, veiledning, trøst og 
advarsel som har blitt uttalt på gene-
ralkonferansene i mange år, har vært 
en uvurderlig velsignelse for søster 
Teixeira, vår familie og meg.

Søk Herren
Etter hvert som vi styrker vår forståelse av Frelseren, vil vi få et større 
ønske om å leve lykkelig og en overbevisning om at glede er mulig.
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for vår sjel for å styrke vårt vitnesbyrd 
om Kristus og hans misjon?

I 2014 mottok National Geographics 
fotokonkurranse mer enn 9200 bidrag 
fra profesjonelle fotografer og entusias-
ter fra mer enn 150 land. Vinnerbildet 
viser en kvinne midt i et tog som er 
fullt av passasjerer. Lyset som kommer 

fra mobiltelefonen hennes, lyser opp 
ansiktet hennes. Hun formidler et tyde-
lig budskap til de andre passasjerene: 
Til tross for at hun er fysisk tilstede,  
er hun egentlig ikke der.6

Mobildata, smarttelefoner og sosiale 
nettverk har på gjennomgripende vis 
forandret vår måte å være i verden på, 
og hvordan vi kommuniserer med andre.

I denne digitale tidsalder kan vi så 
enkelt forflytte oss til steder og aktiviteter 
som raskt kan fjerne oss fra det som er 
avgjørende for et liv fylt av varig glede.

Dette tilkoblede livet kan, hvis vi 
ikke legger bånd på det, gi forrang til 
relasjoner med mennesker som vi ikke 
kjenner eller aldri har truffet, istedenfor 
med dem vi bor sammen med – vår 
egen familie!

På den annen side vet vi alle at vi  
er velsignet med fremragende Internett- 
ressurser, heriblant de som er utviklet 
av Kirken, som tekst-  og lydversjoner 
av hellige skrifter og generalkonferan-
ser, videoproduksjoner av Jesu Kristi liv 
og læresetninger, apper til å registrere 

vår slektshistorie og muligheter til  
å lytte til inspirerende musikk.

Valg og prioriteringer vi gjør med 
vår tid på Internett, er avgjørende. De 
kan avgjøre vår åndelige fremgang og 
modenhet i evangeliet, og vårt ønske 
om å bidra til en bedre verden og leve 
et mer produktivt liv.

Av disse grunnene vil jeg i dag 
nevne tre enkle vaner som vil føre til 
sunn Internett- aktivitet. Disse vanene 
vil vekke den daglige selvransakelse 
som er nødvendig for å komme nær-
mere vår himmelske Fader og hans 
Sønns Jesu Kristi læresetninger.

Vane nummer 1: Gå inn på Kirkens 
offisielle nettsteder for å finne ressurser

Hyppige besøk til disse ressursene 
i løpet av uken vil hjelpe oss å alltid 
være oppmerksom på evangeliets 
læresetninger og oppmuntre familie 
og venner til å tenke på og reflektere 
over det som betyr mest.

Vane nummer 2: Abonner på Kirkens 
offisielle sosiale nettverk

Dette valget vil bringe til deres  
skjerm innhold som er avgjørende  
for å komme nærmere Herren og  
hans læresetninger, og vil styrke  
deres ønske om å forstå evangeliet. 
Ikke minst vil dette hjelpe dere å  

Over: Generalkonferansen vist på et rutefly. T.v.: Vinnerbildet fra National Geographics 
fotokonkurranse 2014 viser en kvinne som gir et tydelig budskap til andre passasjerer 
på toget: Til tross for at hun er fysisk tilstede, er hun egentlig ikke der.
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steder og naturens underverker. Til slutt, 
etter å ha tilbragt 22 år i Paris- området, 
gjorde vi oss klar til å flytte. Jeg husker 
fortsatt den dagen da barna kom til meg 
og sa: “Pappa, det er helt skammelig! Vi 
har bodd her hele vårt liv, og vi har aldri 
vært i Eiffeltårnet!”

Det er så mange underverker i denne 
verden. Men noen ganger når vi stadig 

Av biskop Gérald Caussé
Førsterådgiver i Det presiderende biskopsråd

Min hustru og jeg hadde den 
store glede å oppdra våre fem 
barn nær den storslagne byen 

Paris. Gjennom disse årene ønsket vi å 
gi dem rikelig anledning til å oppdage 
de fantastiske tingene denne verden 
har å by på. Hver sommer reiste vi 
som familie på lange turer for å besøke 
Europas viktige monumenter, historiske 

Er det fremdeles 
forunderlig for deg?
Å beundre evangeliets undere er et tegn på tro. Det er å se Guds  
hånd i vårt liv og i alt rundt oss.

huske hva Kristus forventer av oss alle.
Akkurat som “det ikke kan være 

god jord uten en god bonde”,7 vil det 
ikke være noen god avling på Inter-
nett med mindre vi fra begynnelsen 
av prioriterer det som er tilgjengelig 
for våre fingre og vårt sinn.

Vane nummer 3: Ta dere tid til å legge  
til side mobile enheter

Det er forfriskende å legge til side 
våre elektroniske enheter en stund, og 
isteden bla i Skriftenes sider eller ta oss 
tid til å samtale med familie og venner. 
Spesielt på Herrens dag skulle dere 
oppleve den fred som kommer av å 
delta på nadverdsmøtet uten konstant 
trang til å se om dere har en ny mel-
ding eller et nytt innlegg.

Vanen med å legge til side deres 
mobile enhet en stund vil berike og 
utvide deres syn på livet, for livet er ikke 
begrenset til en skjerm på fire tommer.

Herren Jesus Kristus sa: “Likesom 
Faderen har elsket meg, så har jeg 
elsket dere. Bli i min kjærlighet.” 8 Gud 
ønsker at vi skal ha glede og føle hans 
kjærlighet. Kristus gjør den slags glede 
mulig for hver enkelt av oss. Vi har 
hjelpemidlene til å bli bedre kjent med 
ham og etterleve hans evangelium.

Jeg bærer vitnesbyrd om gleden 
som finnes når vi holder budene, og 
om den fred og trygghet vi føler når vi 
lever i vår himmelske Faders og hans 
Sønn og vår Frelsers kjærlighet. I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 6:36.
 2. Johannes 15:4.
 3. Se Johannes 15:11.
 4. Johannes 15:5.
 5. Lære og pakter 64:25.
 6. Se “Photo Contest 2014,” National  

Geographic, photography.national 
geographic.com/photography/
photo- contest/2014/.

 7. Ukjent forfatter.
 8. Johannes 15:9.
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har dem foran oss, tar vi dem for gitt. Vi 
kikker, uten egentlig å se. Vi hører, men 
lytter egentlig ikke.

Under sitt jordiske virke sa Jesus  
til sine disipler:

“Salige er de øyne som ser det  
dere ser!

For jeg sier dere: Mange profeter  
og konger har ønsket å se det som  
dere ser, men fikk ikke se det, og høre 
det som dere hører, men fikk ikke 
høre det!” 1

Jeg har ofte lurt på hvordan det ville 
være å leve på Frelserens tid. Kan dere 
forestille dere å sitte ved hans føtter? Å 
føle hans omfavnelse? Å være vitne til 
at han tjente andre? Likevel var det så 
mange som møtte ham, som ikke klarte 
å forstå – eller “se” – at selveste Guds 
Sønn levde blant dem.

Vi har også det privilegium å leve i 
en spesiell tid. Profeter i fordums tid så 
gjenopprettelsens verk som “et forunder-
lig verk… ja, et underlig og forunderlig 
verk.” 2 Aldri i noen tidligere evangelie-
utdeling har så mange misjonærer blitt 
kalt, så mange land blitt åpnet for evan-
geliets budskap og så mange templer 
blitt bygget over hele verden.

For oss siste- dagers- hellige fore-
kommer også undere i vårt eget liv. De 
omfatter vår egen personlige omvend-
else, svarene vi mottar på våre bønner 
og de milde velsignelsene Gud øser 
over oss daglig.

Å beundre evangeliets undere er et 
tegn på tro. Det er å se Guds hånd i 
vårt liv og i alt rundt oss. Vår forund-
ring gir også åndelig styrke. Den gir  
oss energi til å holde oss fast forankret  
i vår tro og engasjere oss i arbeidet 
med å frelse sjeler.

Men la oss være på vakt. Vår evne 
til å undre oss er skrøpelig. På lang sikt 
kan slike ting som lettsindig overhol-
delse av budene, apati, eller til og med 
tretthet komme sigende og gjøre oss 
ufølsomme for evangeliets mest bemer-
kelsesverdige tegn og mirakler.

Mormons bok beskriver en periode, 
svært lik vår egen, som gikk forut for 
Messias komme til Amerika. Plutselig 
dukket tegnene på hans fødsel opp  
på himmelen. Folket ble så slått av for-
bauselse at de ydmyket seg, og nesten 
alle ble omvendt. Men så lite som fire 
år senere begynte folket å “glemme de 
tegn og undere som de hadde hørt om, 

og ble stadig mindre forbauset over et 
tegn eller et under fra himmelen… og 
begynte å tvile på alt de hadde hørt  
og sett.” 3

Mine brødre og søstre, er evangeliet 
fremdeles forunderlig for dere? Kan 
dere fortsatt se, høre, føle og undre 
dere? Eller har deres åndelige sensorer 
gått i ventemodus? Uansett hva deres 
personlige situasjon er, oppfordrer jeg 
dere til å gjøre tre ting.

For det første: Gå aldri lei av å 
oppdage eller gjenoppdage evangeliets 
sannheter. Forfatteren Marcel Proust 
sa: “Den virkelige oppdagelsesferden 
består ikke i å søke nye landskap, men 
i å ha nye øyne.” 4 Husker dere første 
gang dere leste et vers i Skriftene og 
følte at det var Herren som talte til 
dere personlig? Kan dere huske første 
gang dere følte Den hellige ånds gode 
innflytelse komme over dere, kanskje 
til og med før dere skjønte at det var 
Den hellige ånd? Var ikke dette hellige, 
spesielle øyeblikk?

Hver dag skulle vi hungre og tørste 
etter åndelig kunnskap. Denne person-
lige vanen bygger på studium, overvei-
else og daglig bønn. Noen ganger kan  
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vi bli fristet til å tenke: “Jeg trenger ikke å 
studere Skriftene i dag. Jeg har lest dem 
alle før,” eller: “Jeg trenger ikke å gå i 
kirken i dag. Det er ikke noe nytt der.”

Men evangeliet er en kilde til kunn-
skap som aldri tørker ut. Det er alltid 
noe nytt å lære og føle hver søndag, 
på hvert møte og i hvert skriftsted. I tro 
holder vi fast ved løftet om at hvis vi vil 
søke, skal vi finne.5

For det annet: Forankre deres tro i 
evangeliets enkle og tydelige sannheter. 
Vår forundring skulle være forankret i 
de grunnleggende prinsipper vi tror på, 
i våre pakters og ordinansers renhet og 
i vår enkleste religionsutøvelse.

En søstermisjonær fortalte om tre 
menn hun traff på en distriktskonfe-
ranse i Afrika. De kom fra en isolert 
landsby langt ute i ødemarken hvor 
Kirken ennå ikke var organisert, men 
hvor det var 15 trofaste medlemmer og 
nesten 20 undersøkere. I over to uker 
hadde disse mennene gått mer enn 480 
km til fots på stier som var gjørmete 
på grunn av regntiden, for å kunne 
delta på konferansen og levere tienden 
fra medlemmene i deres gruppe. De 
planla å bli i en hel uke slik at de kunne 
nyte privilegiet av å delta i nadverden 
søndagen etter, og deretter håpet de å 
vende hjem bærende på esker fylt med 

Mormons bok på hodet for å gi dem til 
landsbyens innbyggere.

Misjonæren vitnet om hvor rørt hun 
ble av den forundring disse brødrene 
viste, og av deres helhjertede ofre for å 
skaffe ting som for henne alltid hadde 
vært lett tilgjengelig.

Hun tenkte: “Hvis jeg sto opp en 
søndag morgen i Arizona og oppdaget 
at bilen min ikke var kjørbar, ville jeg gå 
til kirken bare noen kvartaler hjemme-
fra? Eller ville jeg bare bli hjemme fordi 
det var for langt, eller fordi det regnet?” 6 
Dette er gode spørsmål for oss alle å 
overveie.

Til slutt oppfordrer jeg dere til å 
søke og verdsette Den hellige ånds 
veiledning. De fleste av evangeliets 
undere kan ikke oppfattes av våre 
naturlige sanser. Det er de tingene som 
“intet øye har sett og intet øre hørt… 
[det som Gud har] beredt for dem som 
elsker ham”.7

Når vi har Ånden med oss, blir våre 
åndelige sanser skjerpet og vår erindring 
vekket slik at vi ikke kan glemme de 
mirakler og tegn som vi har vært vitne 
til. Det kan være derfor Jesu nephittiske 
disipler, vel vitende om at han skulle 
forlate dem, ba inderlig “om det som 
de ønsket mest, og de ønsket at Den 
Hellige Ånd skulle bli gitt dem”.8

Selv om de hadde sett Frelseren 
med sine egne øyne og hadde rørt ved 
hans sår med sine egne hender, visste 
de at deres vitnesbyrd ville kunne avta 
hvis de ikke stadig ble fornyet ved 
Guds ånds kraft. Mine brødre og søstre, 
gjør aldri noe som kan sette dere i fare 
for å miste denne dyrebare og fantas-
tiske gaven – Den hellige ånds veiled-
ning. Søk den gjennom inderlig bønn 
og rettskaffen livsførsel.

Jeg vitner om at det verk vi er 
engasjert i, er “et underlig og forun-
derlig verk”. Når vi følger Jesus Kristus, 
vitner Gud for oss “ved tegn og under 
og mange slags kraftige gjerninger, 
og ved å gi Den Hellige Ånd etter sin 
vilje”.9 På denne spesielle dag bærer jeg 
vitnesbyrd om at evangeliets undere og 
mirakler er forankret i den største av 
alle Guds gaver – Frelserens forsoning. 
Dette er den fullkomne kjærlighetsgave 
som Faderen og Sønnen, som er ett i 
hensikt, har tilbudt hver enkelt av oss. 
Sammen med dere, står jeg “helt forun-
dret på grunn av den kjærlighet som 
Jesus meg tilbyr… Å, hvilken glede stor 
for hver sjel som tror!” 10

Jeg ber om at vi alltid må ha øyne 
som ser, ører som hører og et hjerte som 
forstår underverkene i dette forunderlige 
evangelium, i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Lukas 10:23-24.
 2. 2 Nephi 27:26.
 3. 3 Nephi 2:1.
 4. “Marcel Proust,” Guardian, 22. juli 2008, 

theguardian.com/books/2008/jun/11/
marcelproust.

 5. Matteus 7:7.
 6. Tilpasset fra Lorraine Bird Jameson,  

“The Giants of Kinkondja” (artikkel på  
nettstedet til området Afrika sydøst, 2009);  
web.archive.org/web/20101210013757/
http:/www.lds.co.za/index.php/news-  
a- events/news/
aseanews/91- the- giants- of- kinkondja.

 7. 1 Korinterbrev 2:9.
 8. 3 Nephi 19:9.
 9. Hebreerne 2:4.
 10. “Jeg står helt forundret,” Salmer, nr. 111.
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Min familie hadde en lignende opp-
levelse. Mine to trofaste brødre, min 
fantastiske søster og jeg ble oppdratt av 
eksemplariske foreldre. Vi ble under-
vist i evangeliet i vårt hjem, vi kom 
trygt frem til voksen alder, og alle fire 
ble beseglet til sin ektefelle i templet. 
I 1994 ble imidlertid vår søster Susan 
misfornøyd med Kirken og noen av 
dens læresetninger. Hun ble overbe-
vist av dem som spottet og kritiserte 
Kirkens tidlige ledere. Hun lot sin tro 
på levende profeter og apostler avta. 
Med tiden overvant tvilen troen, og hun 
valgte å forlate Kirken. Susan har gitt 
meg tillatelse til å fortelle historien hen-
nes, i håp om at den kan hjelpe andre.

Mine brødre og jeg og vår mor som 
var enke, ble helt fortvilet. Vi kunne 
ikke forestille oss hva som kunne ha 
fått henne til å oppgi sin tro. Min søs-
ters valg så ut til å knuse mors hjerte.

Mine brødre og jeg hadde vært  
biskoper og quorumspresidenter, og  
vi hadde opplevd gleden ved å lykkes  
med medlemmer av quorumet og 
menigheten da vi forlot de 99 for å finne 
den ene. Men vår vedvarende innsats for 
å redde og invitere søsteren vår tilbake, 
skjøv henne bare lengre og lengre bort.

Den fortapte sønn sier til sin far at 
han ønsker arven sin nå. Han ønsker 
å forlate sikkerheten som hjemmet og 
familien gir ham, og trakte etter verds-
lige fornøyelser (se Lukas 15:12-13). 
Legg merke til at i Frelserens lignelse 
reagerer faren kjærlig ved å gi sønnen 
sin arv. Han må sikkert ha gjort alt han 
kunne for å overtale sønnen til å bli. 
Men når den voksne sønnen gjør sitt 
valg, lar den kloke faren ham gå. Faren 
viser så oppriktig kjærlighet, og han 
våker og venter (se Lukas 15:20).

Av eldste Brent H. Nielson
i De sytti

Vår Frelser Jesus Kristus brukte  
sin jordiske tjenestegjerning til  
å undervise om sin helbredende 

og forløsende kraft. Ved en anledning  
i Lukas kapittel 15 i Det nye testamente, 
ble han faktisk kritisert for å spise sam-
men med og tilbringe tid med syndere 
(se Lukas 15:2). Frelseren benyttet 
denne kritikken som en anledning til 
å lære oss å nærme oss dem som har 
gått seg vill.

Han svarte sine kritikere ved å stille 
dem to viktige spørsmål:

“Om noen av dere har hundre sauer 
og mister én av dem, vil han da ikke 
forlate de nittini i ødemarken og gå av 
sted og lete etter den som er kommet 
bort, til han finner den?” (Lukas 15:4).

“Om en kvinne har ti sølvpenger og 
mister én av dem, tenner hun ikke da 
et lys og feier huset og leter nøye til 
hun finner den?” (Lukas 15:8).

Frelseren forteller så lignelsen om 
den fortapte sønn. Denne lignelsen 
handler ikke om 100 får eller 10 sølv-
mynter. Den handler om en dyrebar 
sønn som er kommet på avveie. Hva 
lærer Frelseren oss ved hjelp av lignel-
sen om hvordan vi skulle reagere når 
et familiemedlem går seg vill?

Mens vi venter på  
den fortapte sønn
Måtte dere og jeg motta åpenbaring om hvordan vi best kan nærme  
oss dem i vårt liv som er kommet på avveie.
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Da vi søkte himmelsk veiledning 
med hensyn til hvordan vi best kunne 
hjelpe henne, ble det klart at vi måtte 
følge eksemplet til faren i lignelsen om 
den fortapte sønn. Susan hadde tatt 
sitt valg, og i billedlig forstand måtte vi 
slippe henne – men ikke uten at hun 
visste om og følte vår oppriktige kjær-
lighet til henne. Med fornyet kjærlighet 
og vennlighet, våket og ventet vi.

Mor sluttet aldri å elske og ha 
omsorg for Susan. Hver gang hun gikk 
i templet, skrev hun Susans navn på 
bønnelisten, og mistet aldri håpet. Min 
eldre bror og hans hustru, som bodde 
nærmest Susan i California, inviterte 
henne til alle familiebegivenheter. På 
Susans fødselsdag hvert år ordnet de 
i stand middag hjemme hos seg. De 
sørget for at de alltid hadde kontakt 
med henne og at hun kjente til deres 
oppriktige kjærlighet til henne.

Min yngre bror og hans hustru søkte 
kontakt med Susans barn i Utah, og 
viste dem omsorg og kjærlighet. De 
sørget for at barna hennes alltid ble 
invitert til familiesammenkomster, og 
da Susans barnebarn skulle bli døpt, 
var min bror der for å utføre ordinan-
sen. Susan hadde også kjærlige hjem-
melærere og besøkende lærerinner 
som aldri ga opp.

Da våre barn reiste på misjon og ble 
gift, ble Susan invitert til og deltok på 

disse familiemarkeringene. Vi prøvde 
flittig å skape familiebegivenheter slik 
at Susan og hennes barn kunne være 
sammen med oss og skulle vite at vi 
elsket dem og at de var en del av fami-
lien. Da Susan tok høyere utdannelse 
ved et universitet i California, var vi alle 
der for å støtte henne på avslutnings-
høytideligheten. Selv om vi ikke kunne 
gi vår tilslutning til alle hennes valg, 
kunne vi absolutt gi vår tilslutning til 
henne. Vi viste vår kjærlighet, vi fulgte 
med, og vi ventet.

I 2006, da 12 år hadde gått siden 
Susan forlot Kirken, flyttet vår datter Katy 

sammen med sin mann til California så 
han kunne studere jus. De var i samme 
by som Susan. Dette unge paret søkte 
hjelp og støtte hos sin tante Susan, og 
de elsket henne. Susan hjalp til med å 
ta vare på vårt to år gamle barnebarn 
Lucy, og Susan tok seg i å hjelpe Lucy 
med kveldsbønnene sine. Katy ringte 
meg en dag og spurte om jeg trodde 
Susan noensinne ville komme tilbake 
til Kirken. Jeg forsikret henne om at jeg 
følte at hun ville det, og at vi måtte fort-
sette å være tålmodige. Nye tre år gikk, 
og vi fulgte med og ventet med fortsatt 
kjærlighet.
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For seks år siden denne helgen satt 
Marcia, min hustru, og jeg på forreste 
rad i dette Konferansesenteret. Jeg skulle 
bli oppholdt som ny ledende embeds-
mann den dagen. Marcia, som alltid 
er på bølgelengde med Ånden, hadde 
skrevet en lapp til meg hvor det sto: “Jeg 
tror Susan er klar til å komme tilbake.” 
Min datter Katy foreslo at jeg skulle gå 
og ringe Susan for å invitere henne til  
å se generalkonferansen den dagen.

Tilskyndet av disse to flotte kvin-
nene gikk jeg til foajeen og ringte min 
søster. Jeg fikk svareren hennes, og 
oppfordret henne ganske enkelt til å 
se på det møtet av generalkonferan-
sen. Hun fikk meldingen. Til vår glede 
følte hun seg tilskyndet til å se på alle 
møtene av generalkonferansen. Hun 
hørte fra profeter og apostler som hun 
hadde elsket i tidligere år. Hun fant nye 
navn som hun ikke hadde hørt før, som 
president Uchtdorf og eldste Bednar, 
eldste Cook, eldste Christofferson og 
eldste Andersen. I løpet av denne og 
andre unike, himmelsendte opplevel-
ser, kom min søster – i likhet med den 
fortapte sønn – til seg selv (se Lukas 
15:17). Ordene fra profeter og apost-
ler og kjærligheten fra hennes familie 
påvirket henne til å vende om og ta fatt 
på veien hjem. Etter 15 år hadde vår 
bortkomne datter og søster blitt funnet. 
Våkingen og ventingen var over.

Susan beskriver denne opplevelsen 
akkurat slik Lehi beskrev den i Mormons 
bok. Hun slapp jernstangen, og befant 
seg i en mørk tåke (se 1 Nephi 8:23). 
Hun sier at hun ikke visste at hun hadde 
gått seg vill før hennes tro igjen ble 
vekket av Kristi lys, som tydelig belyste 
den grelle kontrasten mellom det hun 
opplevde i verden, og det Herren og 
familien hennes tilbød.

Et mirakel har funnet sted de siste 
seks årene. Susan har et fornyet vitnes-
byrd om Mormons bok. Hun har fått sin 

tempelanbefaling. Hun har vært ordi-
nansarbeider i templet, og hun under-
viser for tiden i klassen for evangeliets 
lære i menigheten. Himmelens luker er 
åpnet for hennes barn og barnebarn, og 
selv om det har vært vanskelige konse-
kvenser, føles det som om hun aldri har 
vært borte.

Noen av dere har, i likhet med 
familien Nielson, familiemedlemmer 
som midlertidig har kommet på avveie. 
Frelserens instruksjoner til alle som har 
100 sauer, er å forlate de nittini og gå 
etter og redde den ene. Hans instruksjo-
ner til dem som har 10 sølvmynter og 
mister én, er å lete til dere finner den. 
Når den bortkomne er din sønn eller 
datter, din bror eller søster, og han eller 
hun har valgt å dra, har vi i vår familie 
lært at når vi har gjort alt vi kan, elsker 
vi vedkommende av hele vårt hjerte og 
våker, ber og venter på at Herrens hånd 
skal bli åpenbart.

Kanskje det viktigste Herren lærte 
meg gjennom denne prosessen, var 
noe jeg lærte under familiens skrift-
studium etter at min søster hadde 
forlatt Kirken. Vår sønn David leste 
da vi studerte Lukas 15. Da han leste 
lignelsen om den fortapte sønn, hørte 
jeg den annerledes den dagen enn 
noensinne tidligere. Av en eller annen 
grunn hadde jeg alltid identifisert meg 

med sønnen som holdt seg hjemme. 
Da David leste den morgenen, innså 
jeg at jeg på noen måter var den 
fortapte sønn. Alle kommer til kort 
sammenlignet med Faderens herlighet 
(se Romerne 3:23). Vi trenger alle Frel-
serens forsoning til å helbrede oss. Vi 
er alle bortkommet og trenger å bli fun-
net. Denne åpenbaringen den dagen 
hjalp meg å vite at både min søster og 
jeg trengte Frelserens kjærlighet og 
forsoning. Susan og jeg var faktisk på 
den samme veien hjem.

Frelserens ord i lignelsen når han 
beskriver hvordan faren tar imot sin for-
tapte sønn, er sterke, og jeg tror de kan 
beskrive opplevelsen dere og jeg vil 
ha med vår Fader når vi vender tilbake 
til vårt himmelske hjem. De lærer oss 
om en far som elsker, venter og våker. 
Dette er Frelserens ord: “Da han ennå 
var langt borte, så hans far ham, og han 
fikk inderlig medynk med ham. Han 
løp ham i møte, falt ham om halsen og 
kysset ham” (Lukas 15:20).

Måtte dere og jeg motta åpenbaring 
for å få vite hvordan vi best kan nærme 
oss dem i vårt liv som er kommet på 
avveie, og, når det er nødvendig, ha vår 
himmelske Faders og hans Sønn Jesu 
Kristi tålmodighet og kjærlighet idet vi 
elsker, våker og venter på den fortapte. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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knep. Hvis hoppet mislyktes, kunne jeg 
i det minste sørge for at min lillebror 
slapp å se meg falle i døden.

Jeg ga ham tid til å komme ute av 
syne, og holdt min siste bønn – om at 
min familie måtte vite at jeg elsket dem, 
og at Jimmy måtte komme seg trygt 
hjem på egen hånd – og så hoppet jeg. 
Det var nok adrenalin i spranget til at 
armene havnet over avsatsen nesten til 
albuene. Men da jeg slo hendene ned 
i overflaten, kjente jeg ingenting annet 
enn løs sand på flat stein. Jeg husker 
fremdeles følelsen av sanden der jeg 
hang, uten noe å holde fast i – ingen 
kant, ingen rygg, ingenting å gripe fatt 
i. Jeg følte at fingrene sakte begynte å 
skli på den sanddekte overflaten. Jeg 
innså at livet mitt var over.

Men plutselig, som et lynnedslag i 
sommeruvær, skjøt to hender ut fra et 
sted over kanten av stupet og grep tak 

“Før jeg skulle hoppe, ba jeg Jimmy 
lete etter en gren som var sterk nok til 
å strekke ned til meg, selv om jeg visste 
at det ikke fantes noe slikt på denne 
fjelltoppen. Det var bare et desperat 

Av eldste Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers quorum

Uten sikringstau, seletøy eller 
klatreutstyr av noe slag forsøkte 
to brødre – Jimmy på 14 og John 

på 19 (ikke deres virkelige navn) – å 
bestige en loddrett fjellvegg i Snow 
Canyon State Park i nærheten av 
der jeg kommer fra i Syd- Utah. Nær 
toppen av deres anstrengende klatre-
tur oppdaget de til sin forskrekkelse 
at en utstående avsats sto i veien for 
deres siste få meter av bestigningen. 
De kunne ikke komme over den, og 
nå kunne de heller ikke komme seg 
ned igjen. De sto fast. Etter forsiktig 
manøvrering fant John fotfeste nok til 
å dytte sin yngre bror i sikkerhet opp 
på avsatsen. Men det viste seg umulig 
for ham selv å komme opp. Jo mer 
han anstrengte seg for å finne feste for 
fingre og føtter, jo verre ble krampene 
i musklene. Panikken bredte seg, og 
han begynte å frykte for sitt liv.

Ute av stand til å holde fast noe 
særlig lenger, innså John at hans eneste 
mulighet var å prøve å hoppe rett opp 
i et forsøk på å få tak i den overhen-
gende avsatsen. Hvis han lyktes, kunne 
han kanskje trekke seg i sikkerhet med 
sin betydelige armstyrke.

Han sa:

Der rettferd, kjærlighet 
og barmhjertighet møtes
Jesus Kristus led, døde og sto opp fra de døde for at han kunne løfte  
oss til evig liv.
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i håndleddene mine med en styrke og 
besluttsomhet som ikke sto i forhold 
til deres størrelse. Min trofaste lillebror 
hadde ikke gått for å lete etter en fiktiv 
gren. Han hadde gjettet hva jeg hadde 
tenkt å gjøre, og hadde ikke rikket seg. 
Han hadde bare ventet – stille, nesten  
åndeløst – i full visshet om at jeg ville 
være tåpelig nok til å prøve meg på 
dette hoppet. Da jeg gjorde det, grep 
han meg, holdt meg, og nektet å la meg 
falle. Disse sterke, broderlige armene 
reddet livet mitt den dagen da jeg ding-
let hjelpeløst over det som ville ha vært 
den visse død.” 1

Mine kjære brødre og søstre, i dag 
er det 1. påskedag. Selv om vi alltid  
skulle minnes (det lover vi i våre  
ukentlige nadverdsbønner at vi vil),  
er dette likevel den helligste dagen  
i året for spesielt å minnes broderlige 
hender og besluttsomme armer som 
strakte seg ned i dødens avgrunn for  
å redde oss fra våre fall og våre svak-
heter, våre sorger og våre synder. På 
bakgrunn av denne historien som ble 
fortalt av Johns og Jimmys familie, vil 
jeg uttrykke min takknemlighet for vår 
Herre Jesu Kristi forsoning og oppstan-
delse, og understreke hendelser i Guds 
plan som ledet opp til og gir mening til 

“den kjærlighet som Jesus [oss] tilbyr”.2
I vårt stadig mer verdslige samfunn, 

er det like uvanlig som det er avleggs 
å snakke om Adam og Eva eller Edens 
hage eller et “lykksalig fall” inn i jorde-
livet. Likevel er den enkle sannhet at  
vi ikke fullt ut kan forstå Kristi for-
soning og oppstandelse, og ikke vil 
kunne sette tilstrekkelig pris på den 
unike hensikten med hans fødsel eller 
død – med andre ord er det umulig 
å virkelig feire jul eller påske – uten å 
forstå at det virkelig fantes en Adam og 
Eva som falt fra et virkelig Eden, med 
alle de konsekvenser som dette fallet 
medførte.

Jeg kjenner ikke detaljene om hva 
som skjedde på denne planeten før 
dette, men jeg vet at disse to ble skapt 
ved Guds hånd, at de en tid levde 
alene i en paradisisk tilstand hvor det 
hverken fantes død eller mulighet for 
en fremtidig familie, og at de ved en 
rekke valg overtrådte en befaling fra 
Gud som innebar at de måtte forlate 
hagen, men som gjorde dem i stand 
til å få barn før de møtte sin fysiske 
død.3 For å tilføye ytterligere sorg og 
vanskeligheter til deres omstendigheter, 
hadde deres overtredelse også ånde-
lige konsekvenser, slik at de for evig 

ble avskåret fra Guds nærhet. Fordi vi 
deretter ble født inn i denne falne ver-
den, og fordi vi også ville overtre Guds 
lover, var også vi dømt til den samme 
straff som Adam og Eva.

Hvilken tilstand! Hele menneske-
heten i fritt fall – alle menn, kvinner 
og barn i den falt i fysisk forstand mot 
permanent død, og i åndelig forstand 
mot evige kvaler. Var det slik livet var 
ment å være? Er dette den store finalen 
for menneskenes tilværelse? Henger vi 
bare i en kald elvedal et eller annet sted 
i et betydningsløst univers, hvor hver 
enkelt av oss leter etter fotfeste eller 
noe å gripe fatt i – med ingenting annet 
enn en følelse av sand som sklir under 
fingrene våre, ingenting til å redde oss, 
ingenting å holde fast i, og langt mindre 
noe til å holde fast i oss? Er vår ene-
ste hensikt i livet en tom eksistensiell 
øvelse – bare å hoppe så høyt vi kan, 
holde fast i våre foreskrevne 70 år, for 
deretter mislykkes og falle, og fortsette 
å falle for evig?

Svaret på disse spørsmålene er et 
utvetydig og evig nei! Sammen med 
profeter i gammel og ny tid vitner jeg om 
at “alle ting er blitt gjort i henhold til den 
visdom han har som kjenner alle ting”.4 
Fra det øyeblikk disse første foreldre 
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kom ut fra Edens hage, sendte derfor vår 
Gud og vår Far, idet han hadde forutsett 
Adam og Evas beslutning, himmelens 
engler for å forkynne for dem – og ned 
gjennom tidene til oss – at denne hele 
sekvensen var planlagt for vår evige 
lykke. Det var en del av hans guddom-
melige plan, som sørget for en Frelser, 
selveste Guds Sønn, en annen “Adam”, 
som apostelen Paulus kalte ham5 – som 
skulle komme i tidens midte for å sone 
for den første Adams overtredelse. 
Denne forsoningen ville oppnå full-
stendig seier over den fysiske død, og 
gi betingelsesløs oppstandelse til enhver 
som har blitt eller noensinne vil bli født 
inn i denne verden. Heldigvis skulle den 
også sørge for tilgivelse for alles per-
sonlige synder fra Adam og til verdens 
ende, på betingelse av omvendelse og 
lydighet mot guddommelige bud.

Som et av hans ordinerte vitner, 
erklærer jeg denne påskemorgen at 
Jesus fra Nasaret var og er denne ver-
dens Frelser, den “siste Adam”,6 troens 
opphavsmann og fullender, det evige 
livs Alfa og Omega. “For likesom alle 
dør i Adam, slik skal også alle bli gjort 
levende i Kristus,” 7 erklærte Paulus.  
Profeten og patriarken Lehi sa: “Adam 
falt for at mennesket kunne bli til…  

Og Messias kommer i tidens fylde, så 
han kan forløse menneskenes barn fra 
fallet.” 8 Aller grundigst forklarte profeten 
i Mormons bok, Jakob, som en del av 
en to dager lang preken om Jesu Kristi 
forsoning, at “oppstandelsen må… 
komme… på grunn av fallet.” 9

I dag feirer vi gaven i form av 
seier over hvert fall vi noensinne har 
opplevd, enhver sorg vi noensinne har 
kjent, enhver motløshet vi noensinne 
har følt, enhver frykt vi har stått overfor 
– for ikke å snakke om vår oppstan-
delse fra døden og tilgivelse for våre 
synder. Denne seieren er tilgjengelig 
for oss på grunn av begivenheter som 
fant sted i Jerusalem en helg akkurat 
som denne for nesten 2000 år siden.

Fra og med den åndelige smerten  
i Getsemane, videre til korsfestelsen  
på Golgata og til slutt en vakker søndag 
morgen i en donert grav, da en syndfri, 
ren og hellig mann, selveste Guds Sønn, 
gjorde det ingen annen avdød person 
noensinne i verdens historie hadde 
gjort, og heller ikke kunne gjort. Ved 
egen kraft sto han opp fra de døde, 
for aldri å få sitt legeme adskilt fra sin 
ånd igjen. Av egen viljekraft fjernet han 
linkledet han hadde vært svøpt i, og la 
omhyggelig svetteduken som hadde 

blitt lagt over ansiktet hans, “på et sted 
for seg selv”,10 forteller skriftstedet.

Denne første påskesekvensen av 
forsoning og oppstandelse utgjør det 
mest betydningsfulle øyeblikk, den 
mest generøse gave, den mest uuthol-
delige smerte og den mest majestetiske 
tilkjennegivelse av ren kjærlighet som 
noensinne vil bli vist i verdens historie. 
Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, led, 
døde og sto opp fra de døde for at han, 
som et lyn i et sommeruvær, kunne 
gripe fatt i oss når vi faller, holde oss 
med sin makt og, ved vår lydighet mot 
hans bud, løfte oss til evig liv.

Denne påsken takker jeg ham og 
Faderen som ga ham til oss, for at Jesus  
fortsatt står som seierherre over døden,  
selv om han står på sårede føtter. Denne  
påsken takker jeg ham og Faderen som 
ga ham til oss, for at han fortsatt tilbyr  
oss uendelig nåde, selv om han strek-
ker seg ut med gjennomborede hender 
og merkede håndledd. Denne påsken 
takker jeg ham og Faderen som ga  
ham til oss, for at vi kan synge foran  
en svettedynket hage, et naglet kors  
og en strålende tom grav:

Hvor stor, hvor herlig, hvor fullendt,
forløsningens store plan.
Der rettferd, kjærlighet og nåde finnes
i guddommelig harmoni! 11

I den oppstandne Herre Jesu Kristi 
hellige navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Korrespondanse i Jeffrey R. Hollands 

besittelse.
 2. “Jeg står helt forundret,” Salmer, nr. 111.
 3. Se 2 Nephi 2:19-29, spesielt vers 20-23; 

Moses 5:10-11.
 4. 2 Nephi 2:24.
 5. Se 1 Korinterbrev 15:45.
 6. 1 Korinterbrev 15:45.
 7. 1 Korinterbrev 15:22.
 8. 2 Nephi 2:25-26.
 9. 2 Nephi 9:6.
 10. Johannes 20:7.
 11. “O, Fader, la mitt hjerte få,” Salmer, nr. 101.
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forstand, og den eneste forklaringen 
jeg kan komme frem til, er følgende: 
Gud elsker oss inderlig, fullkomment 
og evig. Jeg kan ikke engang begynne 
å anslå bredden, lengden, høyden og 
dybden av Kristi kjærlighet.7

Et sterkt vitnesbyrd om denne 
kjærligheten er det Skriftene ofte kaller 
Guds nåde – guddommelig hjelp og til-
deling av styrke som hjelper oss å vokse 
fra de mangelfulle og begrensede per-
sonene vi er nå, til opphøyede personer 
av “sannhet og lys inntil [vi] blir forherli-
get i sannhet og kjenner alle ting”.8

Denne Guds nåde er en svært forun-
derlig ting. Men den blir ofte misforstått.9 
Uansett skulle vi kjenne til Guds nåde 
hvis vi har til hensikt å arve det som har 
blitt beredt for oss i hans evige rike.

Derfor vil jeg tale om nåde. Først og 
fremst hvordan nåden åpner himme-
lens porter, og for det annet, hvordan 
den åpner himmelens luker.
Først: Nåde åpner himmelens porter 

Fordi vi alle har “syndet og står  
uten ære for Gud”,10 og fordi “intet  

Frelserens forsoning må ikke bli tri-
viell i vår undervisning, i våre samtaler 
eller i vårt hjerte. Den er hellig, for det 
var ved dette “store og siste offer” at 
Jesus Kristus bragte “frelse til alle som 
tror på hans navn”.6

Jeg undrer meg ved tanken på at 
Guds Sønn ville nedlate seg til å frelse 
oss, så ufullkomne, urene, tilbøyelige 
til å feile og utakknemlige som vi 
ofte er. Jeg har prøvd å forstå Frelse-
rens forsoning med min begrensede 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

På 1. påskedag feirer vi den mest 
etterlengtede og strålende begi-
venhet i verdens historie.

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

Guds barn.
På denne velsignede dag sprengte 

menneskenes Frelser, som hadde påtatt 
seg syndens og dødens lenker som holdt 
oss fanget, disse lenkene og satte oss fri.

På grunn av vår elskede Forløsers 
offer har døden ingen brodd, graven 
ingen seier,1 Satan ingen varig makt, og 
vi er “gjenfødt… til et levende håp ved 
Jesu Kristi oppstandelse.” 2

Apostelen Paulus hadde helt rett da 
han sa at vi kan trøste “hverandre med 
disse ord”.3

Guds nåde
Vi snakker ofte om Frelserens forso-

ning – og det med rette!
Jakob sa: “Hvorfor skulle vi ikke 

tale om Kristi forsoning og komme til 
en fullkommen kunnskap om ham?” 4 
Men når vi “taler om Kristus… gleder 
oss i Kristus… forkynner om Kristus, 
[og] profeterer om Kristus” 5 ved enhver 
anledning, må vi aldri miste vår ære-
frykt og dype takknemlighet for Guds 
Sønns evige offer.

Nådens gave
I dag og for evig er Guds nåde tilgjengelig for alle hvis hjerte  
er sønderknust og hvis ånd er angrende.
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urent kan komme inn i Guds rike”,11  
er vi alle uverdige til å vende tilbake  
til Guds nærhet.

Selv om vi skulle tjene Gud av hele 
vår sjel, er det ikke nok; for vi vil fortsatt 
være “ulønnsomme tjenere”.12 Vi kan 
ikke fortjene vår plass i himmelen. Rett-
ferdighetens krav står som en hindring 
som vi er maktesløse til å overvinne på 
egen hånd.

Men alt er ikke tapt.
Guds nåde er vårt store og evige håp.
På grunn av Jesu Kristi offer, tilfreds-

stiller barmhjertighetens plan rettferdig-
hetens krav 13 og tilveiebringer et middel 
for menneskene så de kan ha tro til 
omvendelse.” 14

Selv om våre synder måtte være 
som purpur, kan de bli hvite som 
snø.15 Fordi vår elskede Frelser “gav 
seg selv til en løsepenge for alle”,16 er 
det mulig for oss å komme inn i hans 
evige rike.17

Porten er låst opp!
Men Guds nåde gjenoppretter ikke 

bare vår tidligere uskyldige tilstand. 
Hvis frelse bare innebærer å viske 
ut våre feil og synder, oppfyller ikke 
frelsen – så fantastisk som den enn er – 
Faderens håp for oss. Hans mål er mye 
høyere: Han ønsker at hans sønner og 
døtre skal bli som ham.

Med den gave som Guds nåde er, 
går ikke disippelens vei bakover. Den 
går oppover.

Den går til høyder vi knapt kan 
forestille oss! Den fører til opphøyelse 
i vår himmelske Faders celestiale rike, 
hvor vi, omgitt av våre kjære, mottar 
“av hans fylde og hans herlighet”.18 Alle 
ting tilhører oss, og vi tilhører Kristus.19 
Alt som Faderen har, vil bli gitt oss.20

For å arve denne herligheten, tren-
ger vi mer enn en ulåst port. Vi må gå 
inn gjennom porten med et inderlig 
ønske om å bli forandret – en forand-
ring som er så dramatisk at Skriftene 
beskriver den som å bli “født på ny, 
ja, født av Gud, og bli forandret fra 
[vår] kjødelige og falne tilstand til en 

rettferdig tilstand og bli forløst av Gud 
og bli hans sønner og døtre”.21

For det annet: Nåde åpner himmelens luker 
Et annet element av Guds nåde 

er at den åpner himmelens luker, 
som Gud utøser velsignelser, kraft og 
styrke gjennom, slik at vi kan oppnå 
det som ellers ville være langt uten-
for vår rekkevidde. Det er ved Guds 
underfulle nåde at hans barn kan 
overvinne bedragerens understrøm-
mer og kvikksand, heve seg over synd 
og “bli fullkomne i Kristus”.22

Selv om vi alle har svakheter, kan  
vi overvinne dem. Det er ved Guds  
nåde at det svake kan bli sterkt, hvis  
vi ydmyker oss og har tro.23

Gjennom hele livet gir Guds nåde 
timelige velsignelser og åndelige gaver 
som foredler våre evner og beriker vårt 
liv. Hans nåde styrker oss. Hans nåde 
hjelper oss å få frem det beste i oss.

Hvem kan kvalifisere seg?
I Bibelen leser vi om Kristi besøk  

til fariseeren Simon.
Utad syntes Simon å være en god  

og rettskaffen mann. Han krysset 
regelmessig av på sin liste over religi-
øse forpliktelser. Han holdt loven og 
betalte sin tiende, overholdt sabbaten, 
ba daglig og gikk i synagogen.

Men mens Jesus var sammen med 
Simon, kom en kvinne og vasket Frel-
serens føtter med sine tårer og salvet 
hans føtter med olje.

Simon likte ikke at kvinnen tilba på 
denne måten, for han visste at hun var 
en synder. Simon trodde at hvis Jesus 
ikke visste dette, kunne han ikke være 
en profet, ellers ville han ikke ha latt 
kvinnen røre ved seg.

Jesus oppfattet tankene hans, og 
vendte seg til Simon og stilte et spørs-
mål. “En pengeutlåner hadde to skyld-
nere. Den ene skyldte ham fem hundre 
denarer, den andre femti.

Helsinki, Finland
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Men da de ikke hadde noe å betale 
med, ettergav han dem begge gjelden. 
Hvem av dem vil elske ham mest?”

Simon svarte at det var han som  
ble ettergitt mest.

Så ga Jesus oss en dyptgripende 
lærdom: “Ser du denne kvinnen? … 
Hennes mange synder er henne forlatt, 
derfor elsker hun meget. Men den som 
lite er tilgitt, elsker lite.” 24

Hvem av disse to ligner vi mest på?
Er vi som Simon? Er vi trygge på 

våre gode gjerninger? Stoler vi på vår 
egen rettferdighet? Er vi kanskje litt 
utålmodige med dem som ikke lever 
opp til våre normer? Går vi på auto-
pilot, følger rutinene, deltar på våre 
møter, gjesper oss gjennom klassen for 
evangeliets lære, og kanskje sjekker 

mobiltelefonen under nadverden?
Eller er vi som denne kvinnen, som 

trodde hun var fullstendig og håpløst 
fortapt på grunn av synd?

Viser vi stor kjærlighet?
Forstår vi hva vi skylder vår himmel-

ske Fader, og ber vi av hele vår sjel om 
å motta Guds nåde?

Når vi kneler ned for å be, er 
det for å ramse opp tegnene på vår 
egen rettskaffenhet, eller er det for 
å bekjenne våre feil, be om Guds 
barmhjertighet og felle tårer av 
takknemlighet for den fantastiske 
forløsningsplanen? 25

Frelse kan ikke kjøpes med lydig-
hetens valuta. Den ble kjøpt for Guds 
Sønns blod.26 Å tro at vi kan bytte våre 
gode gjerninger mot frelse, er som å 

kjøpe en flybillett og tro at vi eier fly-
selskapet. Eller å tro at etter å ha betalt 
leie for vårt hjem, så eier vi nå skjøtet 
til hele jorden.

Hvorfor skulle vi da adlyde?
Hvis nåde er en gave fra Gud, hvorfor 

er da lydighet mot Guds bud så viktig? 
Hvorfor bry seg med Guds bud – eller 
omvendelse, for den saks skyld? Hvorfor 
ikke bare innrømme at vi er syndige og 
la Gud frelse oss?

Eller for stille spørsmålet med Paulus 
ord: “Skal vi bli ved i synden for at nåden 
kan bli dess større?” Paulus svar er enkelt 
og tydelig: “Langt derifra!” 27

Brødre og søstre, vi adlyder Guds 
bud av kjærlighet til ham!

Når vi prøver å forstå Guds nåde 
av hele vårt hjerte og sinn, gir det oss 
enda flere grunner til å elske og adlyde 
vår himmelske Fader med ydmykhet 
og takknemlighet. Når vi vandrer på 
disippelens vei, vil det foredle oss, for-
bedre oss, hjelpe oss å bli mer lik ham 
og bringe oss tilbake til hans nærhet. 
“Herrens ånd” tilveiebringer slik “en 
stor forandring i oss… [at] vi ikke har 
lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig 
å gjøre godt.” 28

Derfor er vår lydighet mot Guds 
bud en naturlig følge av vår uendelige 
kjærlighet og takknemlighet for Guds 
godhet. Denne formen for ekte kjærlig-
het og takknemlighet fletter på miraku-
løst vis våre gjerninger sammen med 
Guds nåde. Vår tanker vil alltid være 
prydet med dyd, og da vil vi ha større 
frimodighet for Guds åsyn.29

Kjære brødre og søstre, trofast 
etterlevelse av evangeliet er ingen 
byrde. Det er en gledesfylt øvelse – 
en forberedelse til å arve evighetens 
store herlighet. Vi ønsker å adlyde vår 
himmelske Fader fordi vår ånd vil bli 
mer på bølgelengde med åndelige ting. 
Panorama- perspektivet blir åpnet for 
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oss som vi ikke visste eksisterte. Opp-
lysning og forståelse kommer til oss når 
vi gjør Faderens vilje.30

Nåde er en gave fra Gud, og vårt 
ønske om å være lydige mot alle Guds 
bud er å strekke ut vår jordiske hånd 
for å motta denne hellige gaven fra vår 
himmelske Fader.

Alt vi kan
Profeten Nephi gjorde et viktig 

bidrag til vår forståelse av Guds nåde 
da han erklærte: “Vi arbeider flittig… 
for å overbevise våre barn, og også 
våre brødre så de vil tro på Kristus og 
bli forsonet med Gud. For vi vet at det 
er ved nåde vi blir frelst etter at vi har 
gjort alt vi kan.” 31

Jeg lurer imidlertid på om vi noen 
ganger feiltolker ordene “etter at vi har 
gjort alt vi kan”. Vi må forstå at “etter” 
ikke er det samme som “fordi”.

Vi blir ikke frelst “fordi” vi har gjort 
alt vi kan. Har noen av oss gjort alt vi 
kan? Venter Gud til vi har gjort enhver 
anstrengelse før han vil gripe inn i vårt 
liv med sin frelsende nåde?

Mange føler seg motløse fordi de all-
tid kommer til kort. De vet av erfaring 
at “ånden er villig, men kjødet er skrø-
pelig”.32 De hever stadig sin røst med 
Nephi, som erklærte: “Min sjel grem-
mes på grunn av mine misgjerninger.” 33

Jeg er sikker på at Nephi visste at 
Frelserens nåde tillater og gjør oss i 
stand til å overvinne synd.34 Dette er 
grunnen til at Nephi arbeidet så flittig 
for å overbevise sine barn og brødre 
om å “tro på Kristus og bli forsonet 
med Gud”.35

Det er tross alt det vi kan gjøre!  
Og det er vår oppgave i jordelivet!

Nåde er tilgjengelig for alle
Når jeg tenker på hva Frelseren 

gjorde for oss i forkant av denne første 
påskedag, ønsker jeg å heve min røst 

og lovprise den aller høyeste Gud  
og hans sønn Jesus Kristus!

Himmelens porter er låst opp!
Himmelens luker er låst opp!
I dag og for evig er Guds nåde til-

gjengelig for alle hvis hjerte er sønder-
knust og hvis ånd er angrende.36 Jesus 
Kristus har ryddet veien for oss så vi 
kan stige opp til høyder som er ubegri-
pelige for jordiske sinn.37

Jeg ber om at vi må se den evige 
betydningen av Frelserens sonoffer 
med nye øyne og et nytt hjerte. Jeg ber 
om at vi må vise vår kjærlighet til Gud 
og vår takknemlighet for den gave som 
Guds uendelige nåde er, ved å holde 
hans bud og med glede “vandre i et 
nytt liv”.38 I vår Herre og Forløser Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se 1 Korinterbrev 15:55; Mosiah 16:8.
 2. 1 Peter 1:3; uthevelse tilføyd.
 3. 1 Tessalonikerbrev 4:18; se også vers 13-17.
 4. Jakobs bok 4:12.
 5. 2 Nephi 25:26.
 6. Alma 34:10, 15.
 7. Efeserne 3:18-19.
 8. Lære og pakter 93:28.

 9. Vi er virkelig “små barn, og… har ennå 
ikke forstått hvor store velsignelser Fade-
ren har i sine egne hender og har beredt 
for [oss]” (Lære og pakter 78:17).

 10. Romerne 3:23.
 11. 1 Nephi 15:34; se også 1 Nephi 10:21; 

Moses 6:57.
 12. Mosiah 2:21.
 13. Se Alma 42:15.
 14. Alma 34:15.
 15. Se Jesaja 1:18.
 16. 1 Timoteus 2:6.
 17. Se 2 Peter 1:11.
 18. Lære og pakter 76:56.
 19. Se Lære og pakter 76:59.
 20. Se Lære og pakter 84:38.
 21. Mosiah 27:25.
 22. Moroni 10:32.
 23. Se Ether 12:27.
 24. Se Lukas 7:36-50; uthevelse tilføyd.
 25. Kristi lignelse om fariseeren og tolleren 

illustrerer dette poenget tydelig (se  
Lukas 18:9-14).

 26. Se Apostlenes gjerninger 20:28.
 27. Romerne 6:1-2.
 28. Mosiah 5:2.
 29. Se Lære og pakter 121:45.
 30. Se Johannes 7:17.
 31. 2 Nephi 25:23; uthevelse tilføyd.
 32. Matteus 26:41; se også Romerne 7:19.
 33. 2 Nephi 4:17.
 34. Se 2 Nephi 4:19-35; Alma 34:31.
 35. 2 Nephi 25:23.
 36. Se 3 Nephi 9:19-20.
 37. Se 1 Korinterbrev 2:9.
 38. Romerne 6:4.
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ut kan forstå hvem vi er og motta alle 
vår himmelske Faders velsignelser – 
herunder muligheten til å få et legeme, 
gjøre fremgang, oppleve glede, ha en 
familie og arve evig liv.

For å holde budene, må vi kjenne 
Kirkens offisielle lære slik at vi ikke blir 
avledet fra Kristi lederskap av enkelt-
personers skiftende luner.

Velsignelsene vi nyter nå, skyldes at 
vi har gjort valget om å følge Frelseren 
før dette liv. Alle som hører eller leser 
disse ord, uansett hvem dere er og hva 
deres fortid måtte være, husk dette: 
Det er ikke for sent å gjøre det samme 
valget på nytt og følge ham.

Gjennom vår tro på Jesus Kristus, 
tro på hans forsoning, omvendelse 
fra våre synder og å bli døpt, kan vi 
så motta Den hellige ånds himmelske 
gave. Denne gaven gir kunnskap og 
forståelse, veiledning og styrke til å 
lære og få et vitnesbyrd, kraft, renselse 
til å overvinne synd og trøst og opp-
muntring til å være trofast i trengsel. 
Disse uforlignelige velsignelsene fra 
Ånden øker vår frihet og evne til å 
gjøre det rette, for “der Herrens Ånd 
er, der er frihet”.8

seg Guds plan. Gud sa: “Fordi Satan 
gjorde opprør mot meg og søkte å øde-
legge menneskets handlefrihet som jeg, 
Gud Herren, hadde gitt det… bød jeg 
at han… skulle kastes ned.” 4

Han fortsatte: “Og likeledes førte 
han en tredjedel av himmelens hær-
skarer bort fra meg på grunn av deres 
handlefrihet.” 5

Som følge av dette, mistet vår him-
melske Faders åndebarn som valgte 
å avvise planen og følge Lucifer, sine 
guddommelige muligheter.

Jesus Kristus benyttet sin handlefri-
het og sa:

“Her er jeg, send meg.” 6

“Din vilje skje, og herligheten være 
din evindelig.” 7

Jesus, som utøvde sin handlefrihet 
ved å støtte vår himmelske Faders 
plan, ble utpekt og utnevnt av Fade-
ren som vår Frelser, forutordinert til å 
utføre sonofferet for alle. På lignende 
måte er det når vi utøver vår handle-
frihet til å holde Guds bud at vi fullt 

Av eldste Robert D. Hales
i De tolv apostlers quorum

Dette er 1. påskedag – en dag for 
takknemlighet, ettertanke og høy-
aktelse av vår Frelser Jesu Kristi 

forsoning og oppstandelse for hele 
menneskeheten. Vi tilber ham, takk-
nemlig for vår religionsfrihet, forsam-
lingsfrihet, ytringsfrihet og vår gudgitte 
handlefrihet.

Som profetene har forutsagt om 
disse siste dager som vi lever i, er det 
mange som er forvirret med hensyn til 
hvem vi er og hva vi tror på. Noen er 
“baktalende… [og] uten kjærlighet til 
det gode”.1 Andre “kaller det onde godt 
og det gode ondt, [og] gjør mørke til lys 
og lys til mørke”.2

Når menneskene rundt oss gjør valg 
om hvordan de skal reagere på vår tro, 
må vi ikke glemme at handlefrihet er 
en viktig del av Guds plan for alle hans 
barn. Denne evige planen, som ble frem-
lagt for oss i det førjordiske råd i himme-
len, innbefattet handlefrihetens gave.3

I dette store råd brukte Lucifer, kjent 
som Satan, sin handlefrihet til å motsette 

For å bevare 
handlefriheten, 
må vi beskytte 
religionsfriheten
Trofast bruk av vår handlefrihet er avhengig av at vi har religionsfrihet.

Søndag ettermiddag | 5. april 2015
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Når vi vandrer på veien til åndelig 
frihet i disse siste dager, må vi forstå 
at trofast bruk av vår handlefrihet er 
avhengig av at vi har religionsfrihet. Vi 
vet allerede at Satan ikke ønsker at vi 
skal ha denne friheten. Han forsøkte 
å ødelegge handlefriheten i himme-
len, og på jorden arbeider han intenst 
for å undergrave, motarbeide og spre 
forvirring om religionsfrihet – hva det 
er og hvorfor det er avgjørende for vårt 
åndelige liv og vår frelse.

Det er fire hjørnestener for religions-
frihet som vi som siste- dagers- hellige 
må stole på og beskytte.

Den første er frihet til å tro. Ingen 
skulle bli kritisert, forfulgt eller angre-
pet av enkeltpersoner eller myndig-
heter for det han eller hun tror om 
Gud. Det er svært personlig og svært 
viktig. En tidlig erklæring om vår opp-
fatning med hensyn til religionsfrihet 
lyder:

“Ingen styreform kan bestå i fred 
uten at det blir vedtatt og opprettholdt 
lover som sikrer det enkelte menneske 
samvittighetsfrihet…

Offentlige myndigheter skulle 
forebygge kriminalitet, men aldri kon-
trollere samvittigheten… [eller] under-
trykke sjelens frihet.” 9

Denne grunnleggende friheten til 
å tro har senere blitt anerkjent av FN 
i dens Verdenserklæring om men-
neskerettigheter og andre nasjonale 

og internasjonale dokumenter om 
menneskerettigheter.10

Den andre hjørnestenen for religi-
onsfrihet er frihet til å dele vår tro og 
våre oppfatninger med andre. Herren 
befaler oss: “Lær deres barn [evange-
liet] ved å tale om [det] når du sitter i 
ditt hus.” 11 Han sa også til sine disipler: 
“Gå ut i all verden og forkynn evange-
liet for all skapningen.” 12 Som foreldre, 
heltidsmisjonærer og medlemsmisjonæ-
rer er vi avhengige av religionsfrihet for 
å undervise i Herrens lære i vår familie 
og over hele verden.

Den tredje hjørnestenen for religi-
onsfrihet er frihet til å danne en religiøs 
organisasjon, en kirke, og utøve vår 
religion sammen med andre i fred. 
Ellevte trosartikkel lyder: “Vi fordrer 
rett til å dyrke Den Allmektige Gud i 
overensstemmelse med vår egen sam-
vittighet, og innrømmer alle mennesker 
den samme rett. La dem tilbe hva som 
helst, hvor som helst og på hvilken som 
helst måte de ønsker.” Internasjonale 
dokumenter om menneskerettigheter 
og mange lands grunnlover støtter 
dette prinsippet.

Den fjerde hjørnestenen for religi-
onsfrihet er frihet til å etterleve vår tro – 
fri utøvelse av tro, ikke bare i hjemmet 
og i kirkesalen, men også på offentlige 
steder. Herren befaler oss ikke bare å 
be i lønndom,13 men også å gå ut og  
“la [vårt] lys skinne for menneskene,  

så de kan se de gode gjerninger [vi] 
gjør og prise [vår] Far i himmelen”.14

Noen blir fornærmet når vi bringer 
vår religion inn i det offentlige rom, 
men de samme personene som insiste-
rer på at deres meninger og handlinger 
må tolereres i samfunnet, er ofte svært 
sene til å vise denne samme toleranse 
overfor religiøst troende, som også 
ønsker toleranse for sine synspunkter 
og handlinger. Generell mangel på 
respekt for religiøse synspunkter er 
raskt i ferd med å gå over til sosial og 
politisk intoleranse for religiøse menne-
sker og institusjoner.

Når vi møter økt press til å bøye oss 
for verdslige normer, gi avkall på våre 
religiøse friheter og gå på akkord med 
vår handlefrihet, skulle vi overveie 
hva Mormons bok lærer oss om vårt 
ansvar. I Almas bok leser vi om Amlici, 
“en meget listig” og “ugudelig mann” 
som ønsket å bli konge over folket og 
“frata dem deres rettigheter og privile-
gier”, noe som var “foruroligende for 
kirkens folk.” 15 De ble lært av kong 
Mosiah at de skulle heve sin røst for 
det de mente var rett.16 Derfor “samlet 
[de] seg i adskilte grupper, alt etter 
hvilken oppfatning de hadde, om de 
var for eller imot Amlici, og de hadde 
lange diskusjoner… seg imellom.” 17

I disse diskusjonene hadde Kirkens 
medlemmer og andre anledning til å 
komme sammen, oppleve samhold og 
bli påvirket av Den hellige ånd. “Og det 
skjedde at folkets stemme gikk imot 
Amlici så han ikke ble gjort til konge.” 18

Som Jesu Kristi disipler har vi ansvar 
for å samarbeide med likesinnede tro-
ende om å heve vår røst for det rette. 
Selv om medlemmer aldri skulle påstå 
eller antyde at de uttaler seg for Kirken, 
er vi alle oppfordret, som samfunnsbor-
gere, til å bære vårt personlige vitnes-
byrd med overbevisning og kjærlighet 
– “alt etter hvilken oppfatning” vi har.19
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Profeten Joseph Smith sa:
Jeg er frimodig nok til å si for him-

melen at jeg er like rede til å dø for å 
forsvare de rettigheter en presbyteria-
ner, en baptist eller et godt menneske 
fra et hvilket som helst trossamfunn 
[innbefattet en mormon] har. For det 
samme prinsipp som tramper på de 
siste- dagers- helliges rettigheter, tramper 
også på katolikkenes og på rettighetene 
til et hvilket som helst trossamfunn som 
måtte være upopulære og altfor svake 
til å forsvare seg.

Det er kjærlighet til friheten som 
inspirerer min sjel – borgerlig og reli-
giøs frihet for hele menneskeheten.” 20

Brødre og søstre, vi står ansvarlige 
for å beskytte disse hellige friheter og 
rettigheter for oss selv og våre etter-
kommere. Hva kan dere og jeg gjøre?

For det første kan vi bli opplyst. 
Vær oppmerksom på saker i lokal-
samfunnet som kan ha innvirkning  
på religionsfrihet.

For det annet, kan dere som privat-
personer samarbeide med andre som 
deler vårt engasjement for religionsfri-
het. Arbeid side om side for å beskytte 
religionsfrihet.

For det tredje kan dere leve slik  
at dere er et godt eksempel på det 

dere tror på – i ord og gjerning. Hvor-
dan vi etterlever vår religion er langt 
viktigere enn hva vi måtte si om vår 
religion.

Vår Frelsers annet komme nær-
mer seg. La oss ikke utsette denne 
store sak. Husk kaptein Moroni, som 
heiste frihetens fane med ordene: “Til 
erindring om vår Gud, vår religion og 
frihet og vår fred, våre hustruer og våre 
barn.” 21 La oss huske folkets reaksjon. 
De utøvde sin handlefrihet, og “stimlet 
sammen” med en pakt om å handle.22

Mine kjære brødre og søstre, ikke 
gå! Løp! Løp for å motta handlefrihetens 
velsignelser ved å følge Den hellige ånd 
og utøve den frihet Gud har gitt oss til å 
gjøre hans vilje.

Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd 
denne spesielle 1. påskedag om at 
Jesus Kristus anvendte sin handlefrihet 
til å gjøre vår himmelske Faders vilje.

Om vår Frelser synger vi: Han 
utgjøt sitt dyrebare blod, sitt liv han 
villig bød.” 23 Og fordi han gjorde 
det, har vi en uvurderlig anledning 
til å “velge frihet og evig liv” ved hans 
forsonings kraft og velsignelser.24 Måtte 
vi fritt velge å følge ham i dag og alltid. 
Det ber jeg om i Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. 2 Timoteus 3:3.
 2. Jesaja 5:20.
 3. Se Moses 6:56.
 4. Moses 4:3.
 5. Lære og pakter 29:36.
 6. Abraham 3:27.
 7. Moses 4:2.
 8. 2 Korinterbrev 3:17.
 9. Lære og pakter 134:2, 4.
 10. Se Verdenserklæringen om menneskeret-

tigheter, vedtatt av FNs generalforsamling 
10. des. 1948, un.org/en/documents/udhr.  
Artikkel 18 lyder: “Enhver har rett til 
tanke- , samvittighets-  og religionsfrihet. 
Denne retten omfatter frihet til å skifte 
religion eller tro, og frihet til enten alene 
eller sammen med andre, og offentlig eller 
privat, å gi uttrykk for sin religion eller  
tro gjennom undervisning, utøvelse,  
tilbedelse og ritualer.” Se også artikkel  
9 av Europas konvensjon for beskyttelse  
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 14. Matteus 5:16.
 15. Se Alma 2:1-4.
 16. Se Mosiah 29:25-26.
 17. Alma 2:5; uthevelse tilføyd.
 18. Alma 2:7.
 19. Alma 2:5.
 20. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 345.
 21. Alma 46:12.
 22. Alma 46:21.
 23. “O, Fader, la mitt hjerte få,” Salmer, nr. 101.
 24. 2 Nephi 2:27.
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2. Kom til Kristus og bli fullkommengjort 
i ham

Livets tre står sentralt i Lehis drøm. 
Alt peker mot livets tre. Treet forestiller 
Kristus, som er den klare tilkjennegi-
velse av Guds kjærlighet. Frukten er 
hans altomfattende forsoning, og er 
et klart tegn på Guds kjærlighet. Evig 
liv sammen med våre kjære er søtere 
og mer ønskelig enn noe annet. For å 
forstå denne gaven, må vi komme “til 
Kristus og bli fullkommengjort i ham”.4 
Han er “veien og sannheten og livet”.5 
Vi kan fylle livet med oppnåelser og 
velgjerninger, men til syvende og sist, 
hvis vi ikke inngår hellige pakter om å 
følge Kristus og trofast holder dem, vil 
vi ha bommet fullstendig på målet.

3. Gå frem i tro
Det finnes en vei som fører til  

livets tre, til Kristus. Den er snever  
og smal, streng og nøyaktig. Guds  
bud er strenge, men ikke restriktive.  
De beskytter oss mot åndelig og fysisk 

nøye overveie seks viktige prinsipper 
som hjelper oss å holde ut til enden.

1. Ikke glem å be
Vi begynner med Lehi alene “i en  

mørk og dyster ødemark”.2 Hver enkelt 
av oss opplever perioder med mørke  
og ensomhet. “Hva enn livet deg tilby-
der, bønnen ei forglem!” 3 Følg presi-
dent Heber J. Grants eksempel. Be om 
styrke til å holde ut til enden. Spør vår 
himmelske Fader: “Hva mer vil du at 
jeg skal gjøre?”

Av eldste Kevin W. Pearson
i De sytti

Kort tid før president Heber J.  
Grant gikk bort, besøkte en av 
Brødrene ham i hans hjem. Før  

han dro, ba president Grant: “O Gud, 
velsign meg så jeg ikke mister mitt  
vitnesbyrd, og så jeg kan være trofast  
til enden!” 1 Etter nesten 27 år som  
Kirkens president var dette hans inder-
lige bønn. Hans eksempel er en slå-
ende påminnelse om at ingen, uansett 
alder, er immun mot Satans innflytelse. 
To av Satans mest effektive redskaper 
er distraksjon og bedrag.

Å holde ut til enden er et kjennetegn 
på sanne disipler, og er avgjørende for 
evig liv. Men når prøvelser og utfordrin-
ger kommer til oss, blir vi ofte bare bedt  
om å “stå på”. La meg være tydelig: Å 
“stå på” er ikke et prinsipp i evangeliet. 
Å holde ut til enden betyr at vi hele 
tiden kommer til Kristus og blir full-
kommengjort i ham.

Hvis det å holde ut til enden er  
avgjørende for evig liv, hvorfor sliter  
vi da med å være trofaste? Vi sliter når 
vi blir klemt mellom konkurrerende 
prio riteringer. Tilfeldig lydighet og lun-
ken forpliktelse svekker tro. Å holde ut 
til enden krever fullstendig hengiven-
het til Frelseren og våre pakter.

Lehis syn om livets tre er en mektig 
lignelse om å holde ut til enden. Vær 
så snill å studere ydmykt og grunne på 
Lehis drøm, for så å anvende den på 
dere selv. Når dere gjør det, skulle dere 

Bli ved treet
Lehis syn om livets tre er en mektig lignelse om å holde ut til enden.
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fare, og hindrer oss i å gå oss vill.
Lydighet utvikler tro på Kristus.  

Tro er et prinsipp som innebærer  
handling og kraft. Hvis vi konsekvent 
følger Frelserens eksempel, får vi ånde-
lig styrke og kapasitet. Uten forsonin-
gens styrkende kraft er det umulig å 
holde seg på veien og holde ut.

“[Strev] fremover med standhaftighet 
i Kristus.” 6

4. Mormons bok er avgjørende for åndelig 
overlevelse.

Livets vei er krevende. Det er lett 
å bli distrahert, vandre bort fra veien 
og gå seg vill. Prøvelser er en uunn-
gåelig og uunnværlig del av vår evige 
fremgang. Når motgangen kommer, 
må dere ikke la noe dere ikke fullt ut 
forstår, ødelegge for alt dere vet. Vær 
tålmodige, og hold fast ved sannhe-
ten. Forståelsen vil komme. Prøvelser 
er som mørk tåke som kan forblinde 
våre øyne og forherde vårt hjerte. Med 
mindre vi hele tiden holder fast 7 i Guds 
ord og etterlever dem, vil vi bli ånde-
lig forblindet istedenfor åndeligsinnet. 
Gransk Mormons bok og de levende 
profeters ord hver dag, hver dag, hver 
eneste dag! Det er nøkkelen til åndelig 
overlevelse og å ikke bli bedratt. Uten 
dette blir vi åndelig bortkomne.

5. Bli ikke distrahert eller villedet
Å gi akt på er å gi noe omhyggelig 

oppmerksomhet. Å gi akt på dem  
som ikke tror på Kristus, vil ikke  
hjelpe dere å finne ham. Å søke på 
#rommeligebygning etter kunnskap, 
vil ikke lede dere til sannheten. Den 
legges ikke ut der. Bare Frelseren har 
“det evige livs ord”.8 Alt annet er bare 
ord. Den store og rommelige bygnin-
gen symboliserer verdens tomme inn-
bilning og stolthet 9 – med andre ord, 
distraksjoner og bedrag. Den er full av 
velkledde mennesker som synes å ha 

alt. Men de gjør narr av Frelseren og 
dem som følger ham. Det er de “som 
alltid vil lære, men aldri kan komme til 
sannhets erkjennelse”.10 De er kanskje 
politisk korrekte, men de er åndelig 
bortkomne.

6. Bli ved treet
Lehis budskap er at vi må holde oss 

ved treet. Vi blir der fordi vi er omvendt 
til Herren. Alma sa: “Se, han forandret 
deres hjerter, ja, han vekket dem opp 
av en dyp søvn, og de våknet opp 
for Gud.” 11 Når vi gir oss hen til Gud, 
forandrer Den hellige ånd vår natur, og 
vi bli dypt omvendt til Herren og søker 
ikke lenger den rommelige bygningen. 
Hvis vi slutter å gjøre de tingene som 

tilveiebringer stadig dypere omvend-
else, går vi tilbake åndelig. Frafall er det 
motsatte av omvendelse til evangeliet.

Til alle tidligere og nåværende 
misjonærer: Eldster og søstre, dere kan 
ganske enkelt ikke komme hjem fra 
misjon, ta et svanestup ut i Babylon 
og bruke endeløse timer på å score 
meningsløse poenger på meningsløse 
videospill uten å falle inn i en dyp 
åndelig søvn. Heller ikke kan dere 
hengi dere til Internett- pornografi og 
ignorere dyd og kyskhet uten store 
åndelige konsekvenser. Hvis dere mis-
ter Ånden, er dere på villspor. Ikke bli 
distrahert og bedratt.

Sanne disipler fortsetter å våkne opp 
for Gud i meningsfylt personlig bønn, 
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flittig skriftstudium, personlig lydighet 
og uselvisk tjeneste hver dag. Hold 
dere ved treet, og hold dere våkne.

For noen år siden ble søster  
Pearson og jeg kalt til å presidere  
over Washington Tacoma misjon.  
Kallet kom helt overraskende på oss. 
Med en viss uro møtte jeg styreforman-
nen og den administrerende direktøren 
i firmaet der jeg var ansatt, og fortalte 
dem om mitt misjonskall. De ble synlig 
opprørt over min beslutning om å for-
late firmaet. “Når tok du denne beslut-
ningen, og hvorfor har du ikke drøftet 
det med oss tidligere?” spurte de.

I et øyeblikks klartenkthet kom et 
dypsindig svar til meg. Jeg sa: “Jeg tok 
denne beslutningen som 19 år gammel 

gutt, da jeg inngikk hellige pakter med 
Gud i templet om å følge Frelseren. 
Jeg har bygget hele mitt liv på disse 
paktene, og har absolutt tenkt å holde 
dem nå.”

Når vi inngår pakter med Gud, 
er det ingen vei tilbake. Å gi etter, gi 
opp eller svikte er ikke noe alterna-
tiv. I Guds rike er det en høy norm 
for opphøyelse. Det krever tappert 
disippelskap! Det er ikke plass til gjen-
nomsnittlige eller selvtilfredse disipler. 
Gjennomsnittlig er en fiende av fortref-
felig, og gjennomsnittlig engasjement 
vil hindre dere i å holde ut til enden.

Hvis dere strever eller er forvirret 
eller åndelig bortkomne, oppfordrer 
jeg dere til å gjøre én ting jeg vet vil få 

dere tilbake på rett spor. Begynn igjen 
et ydmykt studium av Mormons bok, 
og etterlev dens læresetninger hver 
dag, hver dag, hver eneste dag! Jeg 
vitner om den store kraft i Mormons 
bok som vil forandre deres liv og styrke 
deres beslutning om å følge Kristus. 
Den hellige ånd vil forandre deres 
hjerte og hjelpe dere å se “tingene som 
de virkelig er”.12 Han vil vise dere hva 
dere trenger å gjøre. Dette er Nephis 
løfte til dere:

“Og jeg sa til dem… [at] alle som 
ville lytte til Guds ord og holde fast 
ved det, skulle aldri gå til grunne. Hel-
ler ikke kunne motstanderens fristelser 
og brennende piler overmanne dem, 
gjøre dem blinde eller lede dem bort 
til fortapelse.

Derfor formante jeg… dem og ba 
dem gi akt på Herrens ord… og alltid 
huske å holde hans bud i alle ting.” 13

Brødre og søstre, å holde ut til 
enden er disippelskapets store prøve. 
Vårt daglige disippelskap vil avgjøre 
vår evige fremtid. Våkne opp for Gud, 
klyng dere til sannheten, hold deres 
hellige tempelpakter, og bli ved treet!

Jeg bærer vitnesbyrd om den opp-
standne og levende Kristus. Jeg vet 
at han lever. Mitt største ønske er at 
jeg må være sann og trofast til enden 
med hensyn til å følge hans storartede 
eksempel. I Jesu Kristi hellige navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Sitert av John Longden, i Conference 

Report, okt. 1958, 70.
 2. 1 Nephi 8:7.
 3. “Da du styrket fra ditt leie” Salmer, nr. 58.
 4. Moroni 10:32.
 5. Johannes 14:6.
 6. 2 Nephi 31:20.
 7. 1 Nephi 8:30.
 8. Johannes 6:68.
 9. 1 Nephi 12:18.
 10. 2 Timoteus 3:7.
 11. Alma 5:7.
 12. Jakobs bok 4:13.
 13. 1 Nephi 15:24-25.
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Perspektiv er måten vi ser ting på 
når vi ser på dem fra en viss avstand, 
og det hjelper oss å forstå deres sanne 
verdi.

Det er som å være i en skog og ha 
et tre foran oss. Med mindre vi går litt 
tilbake, vil vi ikke kunne forstå hva en 
skog egentlig er. Jeg besøkte en gang 
Amazonas- jungelen i Leticia i Colombia, 
nær grensen til Brasil og Peru. Jeg forsto 
ikke hvor enorm den var før jeg fløy 
over den og fikk et nytt perspektiv.

Da våre barn var små, pleide de å se 
på en barnekanal som viste et program 
kalt Hva ser du? Skjermbildet zoomet 
veldig nært inn på noe, og barna måtte 
gjette hva det var etter hvert som bildet 
gradvis ble videre. Når hele gjenstanden 
var synlig, var det lett å se at det var en 
katt, en plante, en frukt og så videre.

Jeg husker en gang de så på dette 
programmet, og det viste noe på nært 
hold som så veldig stygt ut for dem, til 
og med frastøtende, men etter hvert 
som bildet utvidet seg, innså de at det 
var en svært appetittvekkende pizza. 
Da sa de til meg: “Pappa, kjøp akkurat 
en sånn til oss!” Da de skjønte hva det 
var, endte noe de hadde syntes var 
ekkelt å se på, med å være noe svært 
tiltrekkende.

La meg fortelle om en annen 
erfaring. Hjemme hos oss likte barna 
å legge puslespill. Vi har sikkert alle 
hatt anledning til å legge et puslespill. 
Noen består av mange små brikker. 
Jeg husker at et av barna (jeg oppgir 
ikke navnet for å beskytte identiteten 
hans) pleide å fokusere på de enkelte 
brikkene, og når én ikke passet der 
hvor han trodde den ville, ble han sint 
og antok at det var noe galt med den, 
og ville kaste den. Han lærte endelig å 
løse puslespillet da han forsto at hver 
lille brikke hadde sin plass i det ende-
lige bildet, selv om han ikke visste hvor 
den passet på et gitt tidspunkt.

Mens jeg har utført tjeneste i Kirken,  
har jeg sett stor hengivenhet og trofast-
het blant Kirkens medlemmer i forskjel-
lige land, noen av dem med politiske, 
sosiale og økonomiske konflikter. En 
fellesnevner jeg ofte har sett blant disse 
trofaste medlemmene, er det perspek-
tivet de har på evigheten. Evangeliets 
evige perspektiv hjelper oss å forstå 
vår plass i Guds plan, å godta vanskelig-
heter og utvikle oss gjennom dem, å ta 
avgjørelser, og å la vårt liv dreie seg om 
våre guddommelige muligheter.

Av eldste Rafael E. Pino
i De sytti

I en åpenbaring gitt til Moses, blir  
vi fortalt om vår himmelske Faders 
erklærte hensikt: “For se, dette er 

min gjerning og min herlighet – å  
tilveiebringe mennesket udødelighet  
og evig liv.” 1 Ifølge denne uttalelsen er 
Faderens ønske å gi alle anledning til  
å motta en fylde av glede. Nyere åpen-
baring viser at vår himmelske Fader 
skapte en stor plan for alle sine barns 
lykke, en svært spesiell plan for at vi 
kan vende tilbake for å bo hos ham.

Forståelse av denne planen for lykke 
gir oss et evig perspektiv, og hjelper oss 
å virkelig verdsette budene, ordinan-
sene og paktene, samt prøvelsene og 
vanskelighetene.

Et viktig prinsipp er hentet fra 
Alma: “Derfor ga Gud dem befalinger 
etter å ha kunngjort forløsningsplanen 
for dem.” 2

Det er interessant å legge merke til 
rekkefølgen i undervisningsprosessen. 
Vår himmelske Fader underviste først 
Adam og Eva om forløsningsplanen, 
og så ga han dem bud.

Dette er en stor sannhet. En forstå-
else av planen vil hjelpe oss å holde 
budene, ta bedre avgjørelser og ha 
riktig motivasjon.

Evangeliets evige 
perspektiv
For beslutninger som angår evigheten, er det avgjørende å ha  
et evangelieperspektiv.
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Dette er én måte å betrakte Herrens 
plan på. Vi behøver ikke å være opptatt 
av hver av delene separat, men heller 
prøve å få hele bildet i fokus, idet vi 
husker hva sluttresultatet vil bli. Herren 
vet hvor hver brikke hører hjemme slik 
at den passer inn i planen. Alle budene 
har evig betydning i lykkens store plan.

Det er ytterst viktig at vi ikke tar 
beslutninger av evig verdi med jorde-
livets perspektiv. For beslutninger som 
angår evigheten, er det avgjørende å ha 
et evangelieperspektiv.

Eldste Neal A. Maxwell sa: “Selv 
om de er ‘forankret’ i det store og 
endelige håp, er noen av våre taktiske 
håp en annen sak. Vi kan håpe på en 
lønnsøkning, et spesielt stevnemøte, 
en valgseier eller et større hus – ting 
som kanskje eller kanskje ikke vil bli 
realisert. Tro på Faderens plan gir oss 
utholdenhet, selv midt i restene av  
slike kortsiktige håp. Håp får oss til  
å ‘arbeide ivrig’ for gode saker selv  
når dette synes å være tapte saker  
(se L&p 58:27).” 3

Om vi ikke har et evig perspektiv, 
eller mister det, kan vi ha et jordisk 
perspektiv som vår personlige norm, 
og ta avgjørelser som ikke er i harmoni 
med Guds vilje.

Mormons bok nevner Nephis  
holdning og Laman og Lemuels  
holdning. De hadde alle gjennomgått 
store vanskeligheter og mange lidelser, 
men deres holdning til dem var svært 
forskjellig. Nephi sa: “Og så store var 
de velsignelser Herren ga oss, at selv 
om vi levde av rått kjøtt i villmarken, 
hadde våre kvinner rikelig med die til 
sine barn og var sterke, ja, som menn, 
og de begynte å utholde reisen uten  
å klage.” 4

Laman og Lemuel, derimot, klaget 
bittert. “Slik knurret Laman og Lemuel, 
som var de eldste, mot sin far. Og 
de knurret fordi de ikke forsto Guds 
handlemåte – han som hadde skapt 
dem.” 5 Å ikke kjenne til eller ignorere 
“Guds handlemåte” er én måte å miste 
evig perspektiv på, og knurring er bare 
et av symptomene. Selv om Laman og 
Lemuel var vitne til mange mirakler 
sammen med Nephi, utbrøt de: “Og vi 
har vandret omkring i villmarken i alle 
disse år, og våre kvinner har arbeidet 
hårdt mens de var med barn, og de har 
født barn i villmarken og har gjennom-
gått alt unntatt døden, og det ville ha 
vært bedre for dem å dø før de kom 
ut av Jerusalem, enn å gjennomgå alle 
disse lidelser.” 6

Dette var to svært forskjellige hold-
ninger, selv om vanskelighetene og 
plagene de hadde opplevd, var ganske 
like. De hadde helt klart forskjellige 
perspektiver.

President Spencer W. Kimball  
skrev følgende: “Hvis vi så på jor-
delivet som hele vår eksistens, ville 
smerte, sorg, fiasko og et kort liv være 
katastrofalt. Men om vi anser livet som 
noe evig som strekker seg langt inn  
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familie av troende, vår Herre Jesu Kristi 
disipler.

Vi har påtatt oss hans navn, og hver 
uke når vi tar del i nadverden, lover 
vi at vi vil minnes ham og holde hans 
bud. Vi er langt fra fullkomne, men vi 
tar ikke lett på vår tro. Vi tror på ham. 
Vi tilber ham. Vi følger ham. Vi elsker 
ham inderlig. Hans sak er den største  
i hele verden.

Brødre og søstre, vi lever i tiden før 
Herrens annet komme, som troende 
gjennom alle tider har sett frem til. Vi 
lever i en tid med kriger og rykter om 
kriger og naturkatastrofer, en tid da 
verden splittes av forvirring og uro.

Men vi lever også i gjenopprettel-
sens strålende tid, når evangeliet brin-
ges til hele verden – en tid da Herren 
har lovet at han “vil oppreise… et rent 
folk” 4 og væpne dem “med rettskaffen-
het og med Guds kraft”.5

Vi fryder oss over vår tid og ber 
om at vi tappert må kunne møte våre 
kamper og vår usikkerhet. Noens 
vanskeligheter er mer alvorlige enn 
andres, men ingen er immune. Eldste 
Neal A. Maxwell sa en gang til meg: 
“Hvis alt går perfekt for deg akkurat 
nå, bare vent.”

Selv om Herren forsikrer oss gang på 
gang om at vi ikke behøver å frykte,6 er 

Av eldste Neil L. Andersen
i De tolv apostlers quorum

Mens vi sang, ble jeg dypt 
beveget ved tanken på at i 
dette øyeblikk var det hundre 

tusener, kanskje millioner av troende 
hellige i mer enn 150 land, på utrolige 
75 forskjellige språk,1 som sammen 
løftet vår røst til Gud i det vi sang:

Du kongers konge, kom!
Vi lenge ventet har.
Kom med din legedom,
ditt paktens folk sett fri.2

“Du kongers konge, kom!” 3 Vi er 
en svært stor, verdensomspennende 

Komme ditt rike
Tanken på hans komme vekker min sjel. Det vil bli åndeløst spennende! 
Rekkevidden og storheten, omfanget og prakten vil overgå alt som 
jordiske øyne noensinne har sett eller opplevd.

i den førjordiske fortid og inn i  
den evige fremtid etter døden,  
da kan alle hendelser settes i riktig 
perspektiv.” 7

Eldste David B. Haight fortalte en 
historie om billedhuggeren Michelan-
gelo for å illustrere viktigheten av å  
se alt i riktig perspektiv: “Mens billed-
huggeren meislet ut en marmorblokk, 
kom en gutt hver dag og fulgte sjenert 
med. Da Davids skikkelse dukket 
frem fra denne steinen, så hele verden 
kunne beundre ham, spurte gutten 
Michelangelo: ‘Hvordan visste du at 
han var der inne?’” 8

Perspektivet som billedhuggeren 
så denne marmorblokken med, var 
annerledes enn guttens, som så ham 
arbeide. Kunstnerens perspektiv på 
steinens muligheter, gjorde ham i 
stand til å lage et kunstverk.

Herren vet hva han ønsker å 
oppnå med hver enkelt av oss. Han 
vet hva slags endringer han ønsker å 
oppnå i vårt liv, og vi har ingen rett til 
å gi ham råd. Hans tanker er høyere 
enn våre tanker.9

Jeg vitner om at vi har en kjærlig, 
rettferdig og barmhjertig himmelsk 
Fader som har utarbeidet en plan 
for vår evige lykke. Jeg vitner om at 
Jesus Kristus er hans Sønn og verdens 
Frelser. Jeg vet at president Thomas S. 
Monson er en Guds profet. Dette sier 
jeg i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Moses 1:39.
 2. Alma 12:32.
 3. Neal A. Maxwell, “Et fullkomment klart 

håp,” Lys over Norge, jan. 1995, 32.
 4. 1 Nephi 17:2.
 5. 1 Nephi 2:12.
 6. 1 Nephi 17:20.
 7. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Spencer W. Kimball (2006), 15.
 8. David B. Haight, “Your Purpose and 

Responsibility” (temakveld ved Brigham 
Young University, 4. sep. 1977), 2,  
speeches. byu. edu.

 9. Se Jesaja 55:8-9.
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det ikke alltid lett å ha et klart perspek-
tiv og se utover denne verden, når vi er 
midt i prøvelser.

President Thomas S. Monson ga meg 
en viktig lærdom om å ha et evig syn 
på ting.

For atten år siden, da vi reiste 
sammen med tog i Sveits, spurte jeg 
president Monson om hans tunge 
ansvar. Svaret styrket min tro. “I Det 
første presidentskap,” sa han, “gjør vi 
alt vi kan for å fremme dette verk. Men 
dette er Herrens verk, og han leder det. 
Han står ved roret. Vi undrer oss når vi 
ser ham åpne dører vi ikke kan åpne, 
og utføre mirakler som vi knapt kan 
forestille oss.” 7

Brødre og søstre, å se og tro på 
Herrens mirakler for å opprette sitt rike 
på jorden, kan hjelpe oss å se og tro på 
at Herrens hånd er virksom i vårt eget 
liv også.

Herren erklærte: “Jeg er i stand til å 
utføre mitt eget verk.” 8 Vi prøver alle 
å gjøre vår del, men han er den store 
arkitekten. Under ledelse av sin Fader 
skapte han denne verden. “Alt er blitt 
til ved ham, og uten ham er ikke noe 
blitt til av alt som er blitt til.” 9 Hvis vi er 
åndelig våkne og årvåkne, ser vi hans 
hånd over hele verden, og vi ser hans 
hånd i vårt eget liv.

La meg gi et eksempel.
I 1831, med bare 600 medlemmer 

av Kirken, erklærte Herren: “Guds rikes 
nøkler er overgitt mennesket på jorden, 
og fra dette sted skal evangeliet rulle 
frem like til jordens ender, likesom ste-
nen som rives løs fra fjellet, men ikke 
med hender, skal rulle frem, inntil det 
har fylt hele jorden.” 10

Profeten Nephi forutså at det i vår tid 
ville være “få” medlemmer av Kirken i 
forhold til verdens befolkning, men at 
de ville være “over hele jorden”.11

Tre vakre eksempler på Herrens 
hånd i å bygge opp hans rike, er 

templene som ble bekjentgjort av  
president Monson i dag. Hvem kunne 
for bare noen få år siden ha forestilt  
seg templer i Haiti, Thailand og 
Elfenbenskysten?

Plasseringen av et tempel er ikke  
en praktisk geografiske avgjørelse. Den 
kommer ved åpenbaring fra Herren til 
hans profet, tilkjennegir et stort arbeid 
som må gjøres, og anerkjenner de 
helliges rettskaffenhet som vil verdsette 
og verne om hans hus gjennom mange 
generasjoner.12

Min hustru Kathy og jeg besøkte 
Haiti for bare to år siden. Høyt oppe 
på fjellet med utsikt over Port- au- Prince 
sluttet vi oss til haitiske hellige for å 
markere at daværende eldste Thomas S. 
Monson hadde 
innviet landet 
bare 30 år tidli-
gere. Ingen av 
oss vil noen-
sinne glemme 
det voldsomme 
jordskjelvet i 
Haiti i 2010. Med 
trofaste med-
lemmer og en 
tapper gruppe 
misjonærer nes-
ten utelukkende 
bestående av 
haitiere, har Kirken i denne øynasjonen 
fortsatt å vokse og styrkes. Det styrker 
min tro å se for meg disse rettskafne 
Guds hellige, kledd i hvitt og med det 
hellige prestedømmes kraft til å lede og 
utføre hellige ordinanser i Herrens hus.

Hvem kunne forestille seg et Her-
rens hus i den vakre byen Bangkok? 
Kristne utgjør bare én prosent av dette 
hovedsakelig buddhistiske landet. 
Som i Haiti, ser vi også i Bangkok at 
Herren har samlet jordens utvalgte. 
Mens vi var der for noen måneder 
siden, møtte vi Sathit og Juthamas 

Kaivaivatana og deres trofaste barn. 
Sathit sluttet seg til Kirken da han var 
17, og utførte en misjon i sitt hjem-
land. Senere møtte han Juthamas på 
Instituttet, og de ble beseglet i Manila 
Filippinene tempel. I 1993 ble bror 
og søster Kaivaivatana påkjørt av 
en lastebil hvis sjåfør hadde sovnet, 
og Sathit ble lam fra brystet og ned. 
Deres tro har aldri vaklet. Sathit er en 
beundret lærer ved den internasjonale 
skolen i Bangkok. Han er president 
for Thailand Bangkok nord stav. Vi ser 
Guds mirakler i hans makeløse arbeid 
og i vårt eget liv.

Det mirakel som Kirken i Elfenbens-
kysten er, kan ikke beskrives uten 
navnene på to ektepar: Philippe og 
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Annelies Assard og Lucien og Agathe 
Affoue. De sluttet seg til Kirken som 
unge ektepar, ett i Tyskland og ett i 
Frankrike. På 1980- tallet følte Philippe 
og Lucien seg trukket tilbake til sitt 

afrikanske hjemland for å bygge opp 
Guds rike. Det krevde uvanlig tro for 
søster Assard, som er tysk, å forlate 
sin familie, og bror Assard å forlate sitt 

arbeid som en dyktig maskiningeniør. 
De to parene møtte hverandre for før-
ste gang i Elfenbenskysten og startet 
en søndagsskole. Det var for 30 år 
siden. Det er nå åtte staver og 27 000 

medlemmer i dette vakre 
afrikanske landet. Familien 
Affoue fortsetter sin tro-
faste tjeneste, i likhet med 
familien Assard, som nylig 
fullførte en misjon ved 
Accra Ghana tempel.

Kan dere se Guds hånd 
videreføre hans verk? Kan 
dere se Guds hånd blant 
misjonærene i Haiti eller 
i familien Kaivaivatanas 
liv i Thailand? Kan dere 
se Guds hånd i familien 
Assards og familien Affoues 
liv? Kan dere se Guds hånd 
i deres eget liv?

“Og ved intet krenker 
mennesket Gud mer… 
enn… dem som ikke  
anerkjenner hans hånd  

i alle ting.” 13

Guds mirakler skjer ikke bare i Haiti, 
Thailand eller Elfenbenskysten. Se dere 
omkring.14 “Gud husker alle folk… Ja, 

han teller sitt folk, og hans inderlige 
barmhjertighet er over hele jorden.” 15

Noen ganger kan vi se Herrens hånd 
i andres liv, men undres: “Hvordan kan 
jeg se hans hånd klarere i mitt eget liv?”

Frelseren sa:
“Tvil ikke.” 16

Frykt ikke!” 17

“Uten deres Far faller ikke én [spurv] 
til jorden…

Frykt derfor ikke, [for] dere er mer 
verd enn mange spurver.” 18

Husk den unge mannen som  
ropte til profeten Elisa da de var omgitt 
av fiender: “Å, min herre, hva skal vi 
gjøre?” 19

Elisa svarte:
“Frykt ikke! De som er med oss,  

er flere enn de som er med dem.
Og Elisa bad… Herre! Åpne øynene 

hans så han kan se! Og Herren åpnet 
guttens øyne, og han fikk se at fjellet 
var fullt av hester og vogner av ild.” 20

Når dere holder budene ber i tro 
om å få se Herrens hånd i deres liv, 
lover jeg at han vil åpne deres åndelige 
øyne enda mer, og dere vil se klarere 
at dere ikke er alene.

Skriftene lærer oss at vi skulle  
“være standhaftige i troen på det  

Over t.v.: President Thomas S. Monson i Haiti da landet  
ble innviet i 1983. Over: Pionerer i Elfenbenskysten,  
Philippe Annelies Assard (t.v.) og Lucien og Agathe Affoue.  
T.v.: Stavspresident Sathit Kaivaivatana og hans kone,  
Juthamas, i Bangkok, Thailand.
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som skal komme”.21 Hva skal komme? 
Frelseren ba:

“Fader vår, du som er i himmelen. 
Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike. Skje din vilje, som  
i himmelen, så og på jorden.” 22

Vi sang alle nettopp “Du kongers 
konge, kom”.

Vår tro vokser når vi ser frem til 
den strålende dag da Frelseren skal 
komme tilbake til jorden. Tanken på 
hans komme vekker min sjel. Det vil 
bli åndeløst spennende! Rekkevidden 
og storheten, omfanget og prakten vil 
overgå alt som jordiske øyne noen-
sinne har sett eller opplevd.

På den dag vil han ikke komme 
svøpt i en krybbe,23 men han vil vise 
seg “i himmelens skyer ikledd makt 
og stor herlighet, med alle de hellige 
engler”.24 Vi vil høre “overengels røst 
og… Guds basun”.25 Solen og månen 
vil bli forvandlet, og “stjernene skal 
slynges fra sine steder”.26 Dere og jeg, 
og de som følger oss, “de hellige… 
fra jordens fire hjørner”,27 “skal bli 
levendegjort og bli tatt opp for å møte 
ham”.28 De som døde i rettferdighet,  

vil også “bli tatt opp for å møte ham  
i himmelens skyer”.29

Så, en tilsynelatende umulig opple-
velse: “Alt kjød,” sier Herren, “skal se 
meg.” 30 Hvordan vil det skje? Det vet 
vi ikke. Men jeg vitner om at det vil 
skje – nøyaktig slik det ble profetert. 
Vi vil knele i ærbødighet, “og Herren 
skal la sin røst høre, og alle jordens 
ender skal høre den.” 31 “Det skal være 
en røst som lyden av mange vann  
og som lyden av sterk torden.” 32 “Og 
Herren, ja, Frelseren, skal stå midt 
iblant sitt folk.” 33

Det vil bli uforglemmelige gjenfor-
eninger mellom himmelens engler og 
de hellige på jorden.34 Men ikke minst, 
erklærer Jesaja, skal “alle jordens ender 
få se vår Guds frelse”,35 og han “skal 
regjere over alt kjød”.36

På den dag vil skeptikerne være 
tause, “for hvert øre skal høre… og 
hvert kne skal bøye seg, og hver 
tunge skal bekjenne” 37 at Jesus er 
Kristus, Guds Sønn, verdens Frelser 
og Forløser.

I dag er det påske. Vi gleder oss 
sammen med kristne over hele verden 

over hans strålende oppstandelse og  
vår egen lovede oppstandelse. Måtte  
vi forberede oss for hans komme ved 
å se for oss disse strålende hendelsene 
om og om igjen i vårt eget sinn og sam-
men med dem vi elsker, og måtte hans 
bønn være vår bønn: “Komme ditt rike. 
Skje din vilje, som i himmelen, så og 
på jorden.” 38 Jeg vitner om at han lever. 
“Du kongers konge, kom.” I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Selv om generalkonferansen generelt 

oversettes til 94 språk, blir ikke alle språk 
overført samtidig, og heller ikke for alle 
møter. Under generalkonferansens møte 
søndag ettermiddag ble 75 språk sendt 
direkte.

 2. “Du kongers konge, kom,” Salmer, nr. 22.
 3. Tirsdag 31. mars 2015 sendte Det første 

presidentskaps kontor meg en e- post  
og forklarte at jeg skulle tale søndag  
ettermiddag, 5. april, umiddelbart etter 
forsamlingens salme “Du kongers konge, 
kom”. Teksten til denne store gjenoppret-
telsens salme, skrevet av Parley P. Pratt,  
er en ydmyk bønn om at Frelseren må  
vende tilbake til jorden. I den er budska-
pet i min konferansetale nedfelt kanskje 
mer kraftfullt enn i noen annen salme vi 
synger. Jeg ble dypt rørt av betydningen av 
at troende hellige overalt skulle heve vår 
røst til Gud på 1. påskedag, og sammen 
synge “Du kongers konge, kom! Vi lenge 
ventet har.” Jeg visste jo at jeg selv ikke 
hadde noen innflytelse på musikkutvalget 
til generalkonferansen, så jeg lurte på om 
de ansvarlige for musikken hadde lest min 
konferansetale med tittelen “Komme ditt 
rike” og deretter valgt denne salmen om 
Frelserens annet komme. Jeg fant senere 
ut at Tabernakelkorets ledere hadde anbe-
falt salmen for Det første presidentskap i 
begynnelsen av mars, flere uker før min 
tale ble sendt til Det første presidentskap 
for oversettelse. Forrige gang “Du kongers 
konge, kom” ble sunget som forsamlings-
salme på generalkonferansen var i oktober 
2002. Vi prøver alle å gjøre vår del, men 
Han er den store arkitekten.

 4. Lære og pakter 100:16.
 5. 1 Nephi 14:14.
 6. Lære og pakter 10:55.
 7. Personlig opplevelse, mai 1997.
 8. 2 Nephi 27:20.
 9. Johannes 1:3.
 10. Lære og pakter 65:2.
 11. 1 Nephi 14:12.
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Jeg sa: “Fordi jeg ikke er medlem  
av Kirken.” 1

Misjonæren kunne ikke tro det. Det 
lyste av øynene hans. Han tenkte sik-
kert: “Men denne unge mannen er på 
hvert eneste møte for enslige! Hvordan 
er det mulig at han ikke er medlem av 
Kirken?”

Dagen etter var misjonærene 
hjemme hos oss, og de gjorde alt de 
kunne for å undervise hele min familie. 
Men siden resten av familien ikke var 
interessert, var det bare min ukentlige 
tilstedeværelse i kirken i mer enn seks 
måneder som gjorde misjonærene 
trygge nok til å fortsette. Endelig kom 
det store øyeblikket jeg hadde ventet 
på, da de inviterte meg til å bli med-
lem av Jesu Kristi Kirke. Misjonærene 
forklarte at siden jeg var mindreårig, 
trengte jeg mine foreldres tillatelse. Jeg 
gikk sammen med misjonærene for å 
snakke med far, og trodde at hans kjær-
lige svar ville være: “Gutten min, når du 
er myndig, vil du kunne ta dine egne 
avgjørelser.”

Mens misjonærene snakket med 
ham, ba jeg inderlig om at hans hjerte 
måtte bli rørt slik at han ville gi meg 

Av eldste Jorge F. Zeballos
i De sytti

Jeg var bare 12 år gammel da 
misjonærene for første gang kom 
for å forkynne i byen hvor jeg ble 

født i Nord- Chile. En søndag, etter at 
jeg hadde gått i den lille grenen i seks 
måneder, tilbød en misjonær meg brø-
det da han delte ut nadverden. Jeg så 
på ham og sa lavt: “Jeg kan ikke.”

“Hvorfor ikke?” spurte han.

Hvis du vil  
være ansvarlig
La oss streve fremover ved å lære vår plikt, ta riktige avgjørelser, handle 
i overensstemmelse med disse avgjørelsene og godta vår himmelske 
Faders vilje.

 12. Høsten 2001, da jeg bodde i Brasil, for-
talte jeg entusiastisk president James E. 
Faust i Det første presidentskap om 
mange imponerende kjensgjerninger om 
de hellige som bodde i byen i Curitiba, 
i håp om at han ville videreformidle 
informasjonen til president Gordon B. 
Hinckley. President Faust stoppet meg 
midt i en setning. “Neil,” sa han, “vi driver 
ikke lobbyvirksomhet overfor presiden-
ten. Beslutningen om hvor et tempel 
skal bygges, er mellom Herren og hans 
profet.” Curitiba Brasil tempel ble innviet 
i 2008.

 13. Lære og pakter 59:21.
 14. Et av de store miraklene ved Herrens 

hånd er hvordan hans rike har spredt seg 
over hele USA til byer og tettsteder i hver 
eneste delstat. Her er ett eksempel. I mai 
2006 ble jeg sendt til en stavskonferanse 
i Denton i Texas. Jeg overnattet hos stavs-
presidenten, president Vaughn A Andrus. 
Søster Andrus fortalte meg om Kirkens 
første tid i Denton, da den begynte med 
hennes foreldre, John og Margaret Porter. 
I begynnelsen var det bare Søndagssko-
len. Men familien Porter delte evangeliet 
med familien Ragsdale, som i sin tur 
delte det med familien Noble og familien 
Martino. Misjonærene tilføyde naturligvis sitt 
viktige bidrag. Mange familier sluttet seg 
til Kirken. Andre fra vest flyttet til Denton. 
Der det først bare var en liten gren, er det 
nå fire staver, og en av sønnene i familien 
Martino, eldste James B. Martino, som 
sluttet seg til Kirken da han var 17, er 
generalautoritet i Kirken.

 15. Alma 26:37.
 16. Matteus 21:21.
 17. Markus 5:36.
 18. Matteus 10:29, 31.
 19. 2 Kongebok 6:15.
 20. 2 Kongebok 6:16-17.
 21. Mosiah 4:11.
 22. Matteus 6:9-10; se også Lære og pakter 

65:6.
 23. Lukas 2:12.
 24. Lære og pakter 45:44.
 25. 1 Tessalonikerbrev 4:16.
 26. Lære og pakter 133:49.
 27. Lære og pakter 45:46.
 28. Lære og pakter 88:96.
 29. Lære og pakter 88:97.
 30. Lære og pakter 101:23.
 31. Lære og pakter 45:49.
 32. Lære og pakter 133:22.
 33. Lære og pakter 133:25.
 34. Se Moses 7:63.
 35. Jesaja 52:10.
 36. Lære og pakter 133:25.
 37. Lære og pakter 88:104.
 38. Matteus 6:10.
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tillatelsen jeg ønsket. Hans svar til  
misjonærene var følgende: “Eldster,  
de siste seks månedene har jeg sett 
min sønn Jorge stå opp tidlig hver 
søndag morgen, ta på seg sine beste 
klær og gå til kirken. Jeg har ikke 
sett Kirken øve noe annet enn positiv 
innflytelse på ham.” Så overrasket han 
meg med å si: “Gutten min, hvis du 
vil være ansvarlig for denne beslut-
ningen, har du min tillatelse til å bli 
døpt.” Jeg klemte far, ga ham et kyss 
og takket ham for det han gjorde. 
Dagen etter ble jeg døpt. I forrige 
uke var det 47 år siden dette viktige 
øyeblikket i mitt liv.

Hvilket ansvar har vi som med-
lemmer av Jesu Kristi Kirke? President 
Joseph Fielding Smith uttrykte det 
slik: “Vi er gitt disse to store oppga-
vene… Først å søke vår egen frelse, 
og for det annet vår plikt overfor våre 
medmennesker.” 2

Dette er altså de viktigste ansvars-
oppgavene vår Fader har gitt oss – å 
søke vår egen og andres frelse, med 
den forståelse at frelse i denne uttalel-
sen betyr å oppnå den høyeste grad 
av herlighet som vår Fader har til sine 
lydige barn.3 Disse ansvarsoppgavene 
som har blitt betrodd oss – og som vi 
åpent har akseptert – må definere våre 
prioriteringer, våre ønsker, våre beslut-
ninger og vår daglige adferd.

For en som har forstått at opphøy-
else virkelig er innen rekkevidde på 
grunn av Jesu Kristi forsoning, er det 
å ikke oppnå den det samme som 
fordømmelse. Dermed er fordøm-
melse det motsatte av frelse, akku-
rat som nederlag er det motsatte av 
suksess. President Thomas S. Monson 
har sagt at “menneskene kan ikke 
over tid være tilfreds med middelmå-
dighet når det ypperste er innenfor 
deres rekkevidde.” 4 Hvordan kan vi 
da være tilfreds med noe mindre enn 
opphøyelse hvis vi vet at opphøyelse 
er mulig?

La meg gi dere fire viktige prinsip-
per som vil hjelpe oss å oppfylle vårt 
ønske om å være ansvarlige for vår 
Fader i himmelen, så vel som å opp-
fylle hans forventninger om at vi skal 
bli slik han er.

1. Vi skulle lære vår plikt
Hvis vi skal gjøre Guds vilje, hvis  

vi skal være ansvarlige overfor ham,  
må vi begynne med å lære, forstå, 
godta og leve ifølge hans vilje for oss. 
Herren har sagt: “Derfor, la enhver  
lære sin plikt og med all flid virke i  
det embede han er kalt til.” 5 Det er 
ikke nok å ha et ønske om å gjøre det 
rette hvis vi ikke forsikrer oss om at vi 
forstår hva vår Fader forventer av oss  
og ønsker at vi skal gjøre.

I historien om Alice i eventyrland 
vet ikke Alice hvilken vei hun skal 
gå, så hun spør en katt: “Vil du være 
så snill å fortelle meg hvilken vei jeg 
burde gå herfra?”

Katten svarer: “Det kommer i stor 
grad an på hvor du ønsker å komme til.”

Alice sier: “Jeg bryr meg ikke så mye 
om hvor.”

“Da spiller det ingen rolle hvilken 
vei du går,” sier katten.6

Vi vet imidlertid at veien som fører 
til treet “hvis frukt [er] ønskelig fordi 
den [gjør] en lykkelig” 7 – “den vei som 
fører til livet” – er smal. Det krever inn-
sats å vandre på den, og “få er de som 
finner den”.8

Nephi lærer oss at “Kristi ord vil 
fortelle dere alt dere skal gjøre.” 9 Så 
tilføyer han at “Den Hellige Ånd vil… 
vise dere alt dere skal gjøre.” 10 Følgelig 
er kildene som gjør oss i stand til å 
lære vår plikt, Kristi ord som vi mottar 
gjennom oldtidens og vår tids profeter 
og den personlige åpenbaring vi mot-
tar gjennom Den hellige ånd.

2. Ta beslutningen
Enten vi har lært om evangeliets 

gjengivelse, et bestemt bud, pliktene 
forbundet med å virke i et kall eller 
paktene vi inngår i templet, velger vi 
selv om vi vil handle ifølge denne nye 
kunnskapen. Enhver velger fritt å inngå 
en hellig pakt som dåpen eller tempel-
ordinansene. Fordi edsavleggelse var 
en normal del av religiøse menneskers 
liv i oldtiden, sa den gamle loven at 
“dere ikke skal sverge på løgn ved mitt 
navn”.11 I tidens midte underviste imid-
lertid Frelseren om en høyere måte å 
holde våre forpliktelser på, da han sa at 
ja betydde ja og nei betydde nei.12 En 
persons ord bør være tilstrekkelig til å 
fastslå hans eller hennes sannferdighet 
og plikttroskap overfor en annen – og 
det i enda større grad når den andre er 
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vår Fader i himmelen. Å overholde en 
forpliktelse blir tilkjennegivelsen av vårt 
ords sannferdighet og ærlighet.

3. Handle deretter
Etter å ha lært vår plikt og tatt 

beslutningene forbundet med denne 
lærdommen og forståelsen, må vi 
handle deretter.

Et kraftfullt eksempel på Frelserens 
faste beslutning om å oppfylle sin for-
pliktelse overfor sin Fader, finner vi i 
det som hendte da noen bragte en lam 
mann til ham så han kunne bli helbre-
det. “Da Jesus så deres tro, sa han til 
den lamme: Sønn, dine synder er deg 
forlatt.” 13 Vi vet at Jesu Kristi forsoning 
er avgjørende for å motta tilgivelse 
for våre synder, men da den lamme 
mannen ble helbredet, hadde denne 
store begivenheten ennå ikke funnet 
sted. Frelserens lidelse i Getsemane og 
på korset hadde ennå ikke funnet sted. 
Jesus velsignet imidlertid ikke bare den 
lamme mannen med evnen til å reise 
seg og gå, men ga ham også tilgivelse 

for hans synder, og ga derved et utve-
tydig tegn på at han ikke ville svikte, 
at han ville oppfylle løftet han hadde 
gitt til sin Fader, og at han i Getsemane 
og på korset ville gjøre det han hadde 
lovet å gjøre.

Den sti vi har valgt å vandre på, er 
smal. På veien møter vi utfordringer som 
vil kreve vår tro på Jesus Kristus og vår 
beste innsats for å holde oss på stien og 
streve fremover. Vi må omvende oss og 
være lydige og tålmodige, selv om vi 
ikke forstår alle omstendighetene som 
omgir oss. Vi må tilgi andre og leve i 
samsvar med det vi har lært, og med 
valgene vi har tatt.

4. Villig godta Faderens vilje
Disippelens vei krever ikke bare  

at vi lærer vår plikt, tar riktige avgjø-
relser og handler i samsvar med dem, 
men det er også avgjørende at vi 
utvikler villighet og evne til å godta 
Guds vilje, selv om den ikke samsva-
rer med våre rettferdige ønsker eller 
preferanser.

Jeg er imponert over og beundrer 
innstillingen til den spedalske som 
kom til Herren, “bad ham og falt på 
kne for ham og sa til ham: Om du 
vil, så kan du gjøre meg ren!” 14 Den 
spedalske forlangte ingenting. Selv 
om hans ønsker sikkert var rettferdige, 
var han ganske enkelt villig til å godta 
Herrens vilje.

For noen år siden ble et godt og 
trofast par som er venner av meg, 
velsignet med en lenge etterlengtet 
sønn som de hadde bedt om i lang tid. 
Hjemmet ble fylt med glede, og våre 
venner og deres datter, som var deres 
eneste andre barn den gangen, stortriv-
des sammen med den nyankomne lille 
gutten. En dag hendte det imidlertid 
noe uventet. Den lille gutten, som bare 
var tre år gammel, havnet plutselig i 
koma. Så snart jeg fikk høre om situa-
sjonen, ringte jeg vennen min for å 
uttrykke vår støtte i denne vanskelige 
tiden. Svaret hans ga meg en lære-
penge. Han sa: “Hvis det er Faderens 
vilje å ta ham til seg, så er det greit for 
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Først befalte Gud oss å være fruktbare
En viktig del av å være fruktbar, som 

noen ganger blir oversett, er å fremme 
Guds rike på jorden. Frelseren sa:

“Jeg er vintreet, dere er grenene. 
Den som blir i meg, og jeg i ham, han 
bærer mye frukt. For uten meg kan 
dere intet gjøre…

Dersom dere blir i meg, og mine  
ord blir i dere, da be om hva dere vil, 
og dere skal få det.

I dette er min Far herliggjort at dere 
bærer mye frukt, og dere skal bli mine 
disipler.” 2

Vi blir fruktbare når vi blir i Kristus 
og når vi påtar oss hans navn og tjener 
ham inntil enden3, ved å hjelpe andre  
å komme til ham.

I vår tid fortsetter levende profeter og 
apostler å oppløfte sin røst for å be hver 
enkelt av oss om å bli fullt ut engasjert i 
arbeidet med å frelse sjeler i henhold til 
våre evner og muligheter.

Utgangspunktet for en reaksjon som 
gir mye frukt, er å være “saktmodig og 
ydmyk av hjertet”.4 Vi kan da i større 
grad komme til Kristus når vi føyer oss 

Av eldste Joseph W. Sitati
i De sytti

Takk til Tabernakelkoret for den 
nydelige hyllesten til verdens 
Frelser.

På den dag da Gud Faderen kalte 
på sin enbårne Sønn og ba ham skape 
mennesket i sitt bilde og lignelse, velsig-
net han sine barn og sa: “Vær fruktbare 
og bli mange og fyll jorden og legg den 
under dere, og ha herredømme over… 
alt levende som rører seg på jorden.” 1 
Vår jordiske reise begynte altså med en 
guddommelig befaling og en velsig-
nelse. En kjærlig Fader ga oss ansvaret 
for og velsignelsen ved å være fruktbare 
og bli mange og ha herredømme, slik at 
vi kan utvikle oss og bli slik han er.

Brødre og søstre, i dag ber jeg om 
deres tro og bønner når jeg skal dele 
noen tanker med dere om tre grunnleg-
gende egenskaper i vår guddommelige 
natur. Det er min bønn at vi mer full-
stendig må forstå og ivareta vårt hellige 
ansvar for og vår himmelske Faders 
befaling om å utvikle vår guddomme-
lige natur slik at vi kan navigere bedre 
på reisen og oppnå vår guddommelige 
fremtid.

Vær fruktbare,  
bli mange og legg  
jorden under dere
Vår himmelske Fader har pålagt og velsignet oss med å være fruktbare, 
bli mange og legge jorden under oss så vi kan bli ham lik.

oss.” Min venns ord inneholdt ikke 
det minste snev av klage, opprørsk-
het eller misnøye. Tvert imot følte jeg 
ikke annet i hans ord enn takknem-
lighet til Gud for å ha latt dem glede 
seg over sin lille sønn denne korte 
tiden, så vel som hans fullstendige 
villighet til å godta Faderens vilje for 
dem. Noen dager senere ble den lille 
hentet hjem til sin celestiale bolig.

La oss streve fremover ved å 
lære vår plikt, ta riktige avgjørelser, 
handle i overensstemmelse med disse 
avgjørelsene og godta vår himmelske 
Faders vilje.

Hvor takknemlig og glad jeg er for 
beslutningen min far lot meg ta for 
47 år siden. Med tiden har jeg lært å 
forstå at betingelsen han ga meg – å 
være ansvarlig for denne avgjørelsen 
– innebar å være ansvarlig overfor min 
himmelske Fader og søke min egen 
og mine medmenneskers frelse, og 
dermed bli mer slik min Fader forven-
ter og ønsker at jeg skal bli. På denne 
spesielle dagen vitner jeg om at Gud 
vår Fader og hans elskede Sønn lever. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Legg merke til at “selv om nadverden  

er for Kirkens medlemmer, skulle ikke 
biskopsrådet kunngjøre at den vil bli 
utdelt kun til medlemmene, og man 
foretar seg ingenting for å hindre at ikke- 
medlemmer tar del i den” (Håndbok 2: 
Kirkens administrasjon [2010], 20.4.1).

 2. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph Fielding Smith (2013), 294.

 3. Se Lære og pakter 132:21-23.
 4. Thomas S. Monson, “Til unnsetning,” 

Liahona, juli 2001, 58.
 5. Lære og pakter 107:99.
 6. Lewis Carroll, Alice’s Adventures  

in Wonderland (1920), 89.
 7. 1 Nephi 8:10.
 8. Matteus 7:14.
 9. 2 Nephi 32:3.
 10. 2 Nephi 32:5.
 11. 3 Mosebok 19:12.
 12. Se Matteus 5:37.
 13. Markus 2:5.
 14. Markus 1:40.
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etter Den hellige ånds tilskyndelser og 
holder alle paktene vi har inngått.5 Vi 
kan søke og motta nestekjærlighetens 
gave og evnen til å invitere vår egen 
familie, våre forfedre og våre medmen-
nesker og venner i og utenfor Kirken 
til å motta Jesu Kristi evangelium.

Å arbeide i nestekjærlighetens ånd 
er ikke en plikt, men en glede. Utford-
ringer blir anledninger til å utvikle tro. 
Vi blir “vitner [om Guds godhet] til alle 
tider og i alle ting og på alle steder [vi] 
måtte være, like til døden”.6

Alle kan og skulle bli fullt ut 
engasjert i arbeidet med å frelse sjeler. 
Frelseren har gitt oss følgende ansvar 
med et løfte: “Jeg har utvalgt dere, og 
bestemt dere til å gå ut og bære frukt. 
Og deres frukt skal vare, for at Faderen 
skal gi dere alt det dere ber ham om i 
mitt navn.” 7

For det annet befalte Gud oss å bli mange
Vårt fysiske legeme er en velsig-

nelse fra Gud. Vi har mottatt det i den 
hensikt å utføre vår himmelske Faders 
arbeid for “å tilveiebringe mennesket 
udødelighet og evig liv”.8 Legemet er 
middelet hvorved vi kan oppnå våre 
guddommelige muligheter.

Legemet gjør det mulig for vår him-
melske Faders lydige barn å oppleve 
livet på jorden.9 Å føde barn gir Guds 
andre åndebarn mulighet til også å 
nyte livet på jorden. Alle som blir født 
på jorden, har anledning til å utvikle 
seg og bli opphøyet hvis de adlyder 
Guds bud.

Ekteskap mellom en mann og en 
kvinne er den institusjon som Gud inn-
stiftet for å oppfylle befalingen om å 
formere seg. Et forhold mellom samme 
kjønn kan ikke formere seg.

Et juridisk bindende ekteskap som 
er beseglet i templet og hvor de beseg-
lende pakter overholdes, gir foreldre 
og deres barn muligheten til den beste 

opplevelsen av kjærlighet og forbere-
delse til et fruktbart liv. Det gir dem det 
ideelle miljø der de kan etterleve sine 
pakter med Gud.

På grunn av sin kjærlighet til oss 
har vår himmelske Fader sørget for 
at alle hans trofaste barn som ikke 
gjør det, eller ikke er i stand til å nyte 
velsignelsene av en ekteskapspakt og 
barn eller en fylde av disse velsignel-
sene av grunner de ikke selv velger, 
i Herrens fastsatte tid vil motta disse 
velsignelsene.10

Levende profeter og apostler har 
rådet alle som har mulighet til å inngå 
den evige ekteskapspakt, til å gå frem 
i visdom og tro. Vi skulle ikke utsette 
denne hellige dagen på grunn av 

verdslige ambisjoner eller holde våre 
forventninger til en egnet ledsager på 
et nivå som diskvalifiserer enhver mulig 
kandidat.

Løftet til alle som er beseglet i 
den evige ekteskapspakt og som er 
fruktbare ved å holde sine pakter, er 
at motstanderen aldri vil få makt til 
å undergrave fundamentet for deres 
evige partnerskap.

For det tredje befalte Gud oss å legge 
jorden under oss

Å legge jorden under oss og ha 
herredømme over alt levende, er å 
kontrollere disse tingene slik at de opp-
fyller Guds vilje 11 og tjener hans barns 
hensikter. Å underlegge oss omfatter å 
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få kontroll over vår egen kropp.12 Det 
innebærer ikke å være hjelpeløse ofre 
for disse tingene eller bruke dem i strid 
med Guds vilje.13

Å utvikle evnen til å legge under seg 
det som hører jorden til, begynner med 
ydmykhet til å se våre menneskelige 
svakheter og den kraft som er tilgjen-
gelig for oss gjennom Kristus og hans 
forsoning. For “Kristus har sagt: Hvis 
dere har tro på meg, skal dere ha kraft 
til å gjøre alt jeg anser for nødvendig.” 14 
Denne kraft blir tilgjengelig for oss når vi 
velger å handle i lydighet mot hans bud. 
Vi styrker vår evne ved å søke Åndens 
gaver og ved å utvikle våre talenter.

Jeg er født og oppvokst i ringe kår, 
typisk for mange familier i Afrika. Jeg 
fikk evnen til å løfte meg opp av denne 
situasjonen ved å søke og få en god 
utdannelse, med mine foreldres omsorg 
og hjelp. Å utvikle et perspektiv på hva 
jeg kunne bli, var avgjørende for min 
fremgang. Senere, som ungt ektepar, 
fant min hustru Gladys og jeg det gjen-
gitte evangelium, som stadig velsigner 
oss med åndelig veiledning. I likhet 
med enhver familie har vi våre prøvel-
ser og utfordringer. Men når vi søker 
hjelp fra Herren, har vi funnet svar som 
gir fred og trøst, og vi føler oss ikke 
overveldet av disse tingene.

Utfordringene i dagens samfunn, 
herunder umoral, pornografi, væpnet 
konflikt, forurensning, stoffmisbruk  

og fattigdom, brer om seg fordi mange 
i verden frivillig har overlatt seg til “dje-
velens og kjødets vilje”,15 istedenfor til 
Guds vilje. “De søker ikke Herren for  
å grunnfeste hans rettferdighet, men 
hvert menneske går sin egen vei og 
etter sin egen guds bilde – et bilde som 
er i verdens lignelse.” 16

Men Gud innbyr alle sine barn til 
å motta hans hjelp til å overvinne og 
utholde livets utfordringer med disse 
ordene:

“Jeg er Gud. Jeg skapte verden, og 
menneskene før de ble til i kjødet…

Hvis du vil vende deg til meg og  
lytte til min røst og tro og omvende  
deg fra alle dine overtredelser og bli 
døpt, ja, i vann i min Enbårne Sønns 
navn… skal du få Den Hellige Ånds 
gave, og be om alle ting i hans navn, 
og hva som helst du ber om, skal  
gis deg.” 17

Trofaste siste- dagers- hellige som 
forstår sine guddommelige muligheter 
og av hele sitt hjerte setter sin lit til den 
kraft som er tilgjengelig gjennom vår 
Herre Jesu Kristi forsoning, blir styrket 
i sin naturlige svakhet, og “kan gjøre 
alle ting”.18 De blir gjort i stand til å 
overvinne ondskapens fristelser som 
har kastet mange i djevelens trelldom. 
Paulus sa:

“Gud er trofast [og] skal ikke la dere 
bli fristet over evne, men gjøre både 
fristelsen og utgangen på den slik at 
dere kan tåle den.” 19
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forstå at sabbaten var hans gave til oss, 
for å gi virkelig pusterom fra daglig-
livets påkjenninger og mulighet til 
åndelig og fysisk fornyelse. Gud ga oss 
denne spesielle dagen, ikke til under-
holdning eller daglig arbeid, men for 
å hvile fra våre plikter, med fysisk og 
åndelig lindring.

På hebraisk betyr sabbat “hvile”. Hen-
sikten med sabbatsdagen går tilbake til 
verdens skapelse, da Herren etter seks 
dager med arbeid, hvilte fra skapelses-
verket.3 Da han senere åpenbarte de ti 
bud til Moses, befalte Gud: “Kom hvi-
ledagen i hu, så du holder den hellig!” 4 
Senere ble sabbaten overholdt som en 
påminnelse om Israels utfrielse fra trell-
dom i Egypt.5 Kanskje aller viktigst er 
det at sabbaten ble gitt som en evigvar-
ende pakt, en konstant påminnelse om 
at Herren kan helliggjøre sitt folk.6

I tillegg tar vi nå del i nadverden på 
sabbatsdagen til minne om Jesu Kristi 
forsoning.7 Igjen inngår vi pakt om at 
vi er villige til å påta oss hans hellige 
navn.8

Frelseren kalte seg Herre over sabba-
ten.9 Det er hans dag! Han har gjentatte 
ganger bedt oss overholde sabbaten10, 
eller helligholde sabbatsdagen.11 Vi har 
inngått pakt om å gjøre det.

Hvordan kan vi helligholde sab-
batsdagen? Da jeg var mye yngre, 

Av eldste Russell M. Nelson
i De tolv apostlers quorum

Kjære brødre og søstre, disse to 
dagene med konferanse har vært 
strålende. Vi har blitt oppløftet  

av inspirerende musikk og veltalte  
bønner. Vår ånd har blitt oppbygget  
av budskap om lys og sannhet. På 
denne 1. påskedag takker vi igjen sam-
stemt og oppriktig Gud for en profet!

Spørsmålet for hver enkelt av oss 
er: Hvordan vil jeg forandre meg på 
grunn av det jeg har hørt og følt under 
denne konferansen? Uansett hva svaret 
måtte være, vil jeg også invitere dere til 
å granske deres følelser om og deres 
adferd på sabbatsdagen.

Jeg er fascinert av Jesajas ord, som 
kalte sabbaten “en lyst”.1 Likevel lurer 
jeg på om sabbaten virkelig er en lyst 
for dere og meg.

Jeg fant første gang glede i sabbaten 
for mange år siden, da jeg var en travel 
kirurg, og jeg visste at sabbaten ble en 
dag for personlig helbredelse. På slut-
ten av hver uke var hendene mine såre 
etter gjentatte ganger å ha skrubbet 
dem med såpe, vann og en stiv børste. 
Jeg trengte også avkobling fra byrden 
av et krevende yrke. Søndag ga sårt 
tiltrengt lindring.

Hva mente Frelseren da han sa  
at “Sabbaten ble til for menneskets 
skyld, og ikke mennesket for Sabbatens 
skyld”? 2 Jeg tror han ønsket at vi skulle 

Sabbaten er en lyst
Hvordan kan dere forvisse dere om at deres adferd på sabbaten fører  
til glede og fryd?

“For ved at han selv har lidd og er 
blitt fristet, kan han komme dem til 
hjelp som blir fristet.” 20

Vår himmelske Fader har pålagt 
og velsignet oss med å være frukt-
bare, bli mange og legge jorden  
under oss så vi kan bli ham lik.  
Han har gjort hjelp tilgjengelig så  
vi alle virkelig kan vokse og bli ham 
lik i henhold til våre egne valg. Jeg 
ber om at vi alle må leve slik at vi 
kan bli veiledet av forståelse av vår 
guddommelige natur, gjøre krav 
på alle våre guddommelige privile-
gier og oppfylle vår guddommelige 
fremtid.

Jeg vitner om at Gud Faderen og 
hans elskede Sønn, vår Frelser Jesus 
Kristus, virkelig lever, om hans strå-
lende plan for lykke og om de nøkler 
han har skjenket en levende profet på 
jorden i dag, Thomas S. Monson, som 
vi elsker og oppholder. Jeg ber om 
at vi må få evnen til å nyte fylden av 
hans velsignelser, i Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Moses 2:28; se også Moses 2:26-27;  

1 Mosebok 1:26-28.
 2. Johannes 15:5, 7-8.
 3. Lære og pakter 20:37.
 4. Moroni 7:44.
 5. Se Mosiah 3:19.
 6. Mosiah 18:9.
 7. Johannes 15:16.
 8. Moses 1:39.
 9. Se Moses 5:10-11.
 10. Se Håndbok 2: Kirkens administrasjon 

(2010), 1.3.3; Ezra Taft Benson, “Til 
Kirkens enslige voksne søstre,” Lys over 
Norge, jan. 1989, 84.

 11. Se Jakobs bok 2:18-19.
 12. Se 1 Korinterbrev 6:19-20; Galaterne 

5:16-25; 1 Tessalonikerbrev 4:3-7;  
2 Timoteus 2:22.

 13. Se Jakobs bok 2:12-16, 20-21.
 14. Moroni 7:33.
 15. 2 Nephi 10:24.
 16. Lære og pakter 1:16.
 17. Moses 6:51-52.
 18. Alma 26:12.
 19. 1 Korinterbrev 10:13.
 20. Hebreerne 2:18.
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studerte jeg arbeidet til andre som 
hadde samlet lister over ting å gjøre 
og ting å ikke gjøre på sabbaten. Det 
var først senere jeg lærte av Skriftene 
at min oppførsel og min innstilling på 
sabbaten utgjorde et tegn mellom meg 
og min himmelske Fader.12 Med denne 
forståelsen trengte jeg ikke lenger 
lister over ting jeg skulle eller ikke 
skulle gjøre. Når jeg måtte avgjøre om 
en aktivitet var passende på sabbaten 
eller ikke, tenkte jeg ganske enkelt: 
“Hva slags tegn ønsker jeg å gi Gud?” 
Dette spørsmålet gjorde mine valg om 
sabbaten krystallklare.

Selv om læren om sabbaten er  
av gammel opprinnelse, har den blitt 
fornyet i disse siste dager som en del av 
en ny pakt med et løfte. Lytt til kraften i 
denne guddommelige forordningen:

“For at du mer fullkomment kan 
holde deg ubesmittet av verden, skal 
du gå til bønnens hus og ofre dine 
sakramenter på min hellige dag,

for sannelig, dette er en dag som 
er gitt dere til å hvile fra deres arbeide 
og til å vie deres andakt til Den Aller 
Høyeste…

Og på denne dag skal du… tilbe-
rede din mat i hjertets ydmykhet og i 
all enkelhet for at din faste kan være 
fullkommen… for at din glede kan 
være fullkommen…

Og i den grad dere gjør dette med 
takksigelse, med glade hjerter og blidt 
åsyn… skal jordens fylde være deres.” 13

Se for dere omfanget av dette utsag-
net! Jordens fylde er lovet dem som 
holder sabbatsdagen hellig.14 Ikke rart 
at Jesaja kalte sabbaten “en lyst”.

Hvordan kan dere forvisse dere om 
at deres adferd på sabbaten vil føre til 
glede og fryd? I tillegg til å gå i kirken, 
ta del i nadverden og være flittige i 
deres kall til å tjene, hvilke andre akti-
viteter vil bidra til å gjøre sabbaten til 
en lyst for dere? Hvilket tegn vil dere 
gi Herren for å vise deres kjærlighet 
til ham?

Sabbaten gir en strålende anledning 
til å styrke familiebånd. Gud ønsker 
tross alt at vi alle, som hans barn, skal 
vende tilbake til ham som begavede hel-
lige, beseglet i templet som familier, til 
våre forfedre og til våre etterkommere.15

Vi gjør sabbaten til en lyst når vi 
underviser våre barn i evangeliet. 
Vårt ansvar som foreldre er helt klart. 
Herren sa: “I den grad foreldre i Sion… 
har barn, og de ikke lærer dem å 
forstå læren om omvendelse, tro på 
Kristus den levende Guds Sønn og 
om dåp og Den Hellige Ånds gave 



131MAI 2015

ved håndspåleggelse når de er åtte år 
gamle, skal synden være på foreldre-
nes hoder.” 16

For mange år siden understreket  
Det første presidentskap viktigheten  
av at familien har kvalitetstid sammen. 
De skrev:

“Vi anmoder foreldre om å gjøre 
sitt aller beste for å undervise og opp-
dra sine barn i evangeliets prinsipper 
og derved holde dem nært knyttet til 
Kirken. Hjemmet er grunnleggende 
for en rettferdig livsførsel, 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 fami-
lieaktiviteter. Uansett hvor verdige og 
formålstjenlige andre behov eller akti-
viteter måtte være, må man ikke tillate 
at disse skyver til side de guddommelig 
pålagte plikter som bare foreldre og 
familie fullt ut kan oppfylle.” 17

Når jeg grunner på dette rådet, 
skulle jeg nesten ønske at jeg var ung 

far igjen. Foreldre har nå tilgang til så 
fantastiske ressurser for å gjøre famili-
ens tid sammen mer meningsfylt, både 
på sabbaten og på andre dager. De 
har LDS. org, Mormon. org, bibelvideo-
ene, Mormon Channel, Media Library, 
Kunst inspirert av evangeliet, Friend, 
New Era, Ensign, Liahona og mer – 
mye mer. Disse ressursene er svært 
nyttige for foreldre som vil ivareta sin 
hellige plikt til å undervise sine barn. 
Intet annet arbeid overgår rettskaffen, 
målbevisst barneoppdragelse!

Når dere underviser i evangeliet, vil 
dere lære mer. Dette er Herrens måte 
å hjelpe dere å forstå hans evangelium 
på. Han sa:

“Jeg gir dere et bud at dere skal lære 
hverandre rikets lære.

Undervis med all flid… så dere mer 
fullkomment kan bli undervist… i lære, 
i evangeliets lov, i alle ting som hører til 
Guds rike.” 18

Den slags studium av evangeliet gjør 
sabbaten til en lyst. Dette løftet gjelder 
uavhengig av familiens størrelse, sam-
mensetning eller sted.

I tillegg til tid sammen med fami-
lien, kan dere oppleve sann glede 

på sabbaten gjennom slektshistorisk 
arbeid. Å søke etter og finne familie-
medlemmer som har gått foran dere på 
jorden – de som ikke hadde mulighet 
til å motta evangeliet mens de var her – 
kan gi enorm glede.

Jeg har opplevd dette selv. For 
mange år siden bestemte min kjære 
hustru Wendy seg for å lære å gjøre 
slektsforskning. Hun utviklet seg sakte 
i begynnelsen, men litt etter litt lærte 
hun hvor lett det er å gjøre dette hellige 
arbeidet. Og jeg har aldri sett henne 
lykkeligere. Dere behøver ikke reise til 
andre land, og ikke engang til et slekts-
historisk senter. Hjemme, ved hjelp av 
en datamaskin eller en mobil enhet, 
kan dere finne frem til sjeler som leng-
ter etter å motta sine ordinanser. Gjør 
sabbaten til en lyst ved å finne deres 
forfedre og frigjøre dem fra åndenes 
fengsel! 19

Gjør sabbaten til en lyst ved å 
yte tjeneste for andre, spesielt dem 
som ikke føler seg bra, eller som er 
ensomme eller trengende.20 Å oppløfte 
deres ånd vil oppløfte deres egen.

Da Jesaja beskrev sabbaten som  
“en lyst”, lærte han oss også hvordan  
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vi skulle gjøre den til en lyst. Han sa:
“Når du holder din fot tilbake… så 

du ikke driver ditt yrke på min hellige 
dag, og du kaller sabbaten en lyst… og 
du ærer [Herren], så du ikke går dine 
egne veier, ikke gjør din gjerning eller 
fører tomt snakk –

da skal du glede deg i Herren.” 21

Det krever selvdisiplin å ikke søke 
fornøyelser på sabbaten. Dere må 
kanskje nekte dere noe dere liker. Hvis 
dere velger å glede dere i Herren, vil 
dere ikke tillate dere å behandle den 
som en helt vanlig dag. Rutineoppga-
ver og fritidsaktiviteter kan gjøres en 
annen gang.

Tenk på dette: Når vi betaler tiende, 
gir vi en tiendedel av vår inntekt tilbake 
til Herren. Når vi holder sabbaten hellig, 
setter vi av én dag av syv som hans. Slik 
er det vårt privilegium å innvie både 
penger og tid til ham som gir oss liv 
hver dag.22

Tro på Gud skaper en forkjærlighet 
for sabbaten. Tro på sabbaten skaper 
kjærlighet til Gud. En hellig sabbat er 
virkelig en lyst.

Nå som konferansen nærmer seg 
slutten, vet vi at uansett hvor vi bor, 
skulle vi være et forbilde for de troende 
i vår familie, og blant våre naboer og 
våre venner.23 Sanne troende holder 
sabbatsdagen hellig.

Jeg avslutter med Moronis avskjeds-
bønn, da han avsluttet Mormons bok. 
Han skrev: “Kom til Kristus og bli full-
kommengjort i ham, og nekt dere all 
ugudelighet. Og hvis dere nekter dere 
all ugudelighet og elsker Gud av hele 
deres makt, sinn og styrke… da er dere 
helliggjort i Kristus.” 24

Med dyp kjærlighet gir jeg dere 
dette som min bønn, mitt vitnesbyrd 
og min velsignelse i Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Jesaja 58:13.
 2. Markus 2:27.
 3. Se 1 Mosebok 2:2-3.
 4. 2 Mosebok 20:8; se også 5 Mosebok 5:12; 

Mosiah 13:16; 18:23.
 5. Se 5 Mosebok 5:14-15. De som velger å 

arbeide syv dager i uken, er i bunn og grunn 
i trelldom – til jobben, eller kanskje til pen-
ger, men de er uansett slaver. En millionær 
som arbeider syv dager i uken, er en rik slave.

 6. Se 2 Mosebok 31:13, 16.
 7. Se Lære og pakter 59:12. Før sin korsfes-

telse innstiftet Herren nadverden blant 
sine disipler under påskemåltidet (se 
Matteus 26:26-28; Markus 14:22-24). Den 
oppstandne Herren innstiftet nadverden til 
minne om sin forsoning blant folket i oldti-
dens Amerika (se 3 Nephi 18:1-12; Moroni 
4:1-3; 5:2), og gjenopprettet den i vår tid 
(se Lære og pakter 20:77, 79). Deltagelse 
i nadverden fornyer den pakt vi inngikk i 
dåpen om å holde hans bud (se Lære og 
pakter 20:68).

 8. Se Lære og pakter 20:37, 77.
 9. Se Matteus 12:8; Markus 2:28; Lukas 6:5.
 10. Se 2 Mosebok 31:13; 3 Mosebok 19:3, 30; 

26:2; Lære og pakter 68:29.
 11. Se Esekiel 20:20; 44:24.
 12. Se 2 Mosebok 31:13; Esekiel 20:12, 20.
 13. Lære og pakter 59:9-10, 13, 15-16.
 14. Se 3 Mosebok 26:2-4.
 15. Se Lære og pakter 128:15-18.
 16. Lære og pakter 68:25; uthevelse tilføyd;  

se også Moses 6:58-62.
 17. Brev fra Det første presidentskap,  

11. feb. 1999; sitert i Håndbok 2: Kirkens 
administrasjon (2010), 1.4.1.

 18. Lære og pakter 88:77-78.
 19. Se Jesaja 61:1; Lære og pakter 128:22; 

138:57-59.
 20. Se Matteus 25:35-40.
 21. Jesaja 58:13-14; uthevelse tilføyd.
 22. Se Mosiah 2:21.
 23. Se 1 Timoteus 4:12.
 24. Moroni 10:32-33.
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Taler Historie

Neil L. Andersen (119) Daværende eldste Thomas S. Monson forteller Neil L. Andersen at Herren åpner dører og utfører mirakler. Et ektepar i Thailand holder seg sterke  
i troen etter at mannen blir lam. Etter å ha møtt hverandre i Elfenbenskysten, bygger to siste- dagers- hellige ektepar opp Guds rike der.

Wilford W. Andersen (54) En indiansk mann forteller en lege at han kan lære ham å danse, men at han må høre musikken.

David A. Bednar (46) Som liten gutt frykter David A. Bednar at han skal komme i fengsel etter å ha knust et butikkvindu.

Linda K. Burton (29) En far forteller sine barn at de vil være trygge hvis de holder seg innenfor et hyssinggjerde rundt tomten. Herren veileder en søster i å skape et hjem sammen 
med sin ektemann der Ånden er velkommen.

Gérald Caussé (98) Etter å ha bodd i Paris- området i 22 år, går det opp for familien Caussé at de aldri har besøkt Eiffeltårnet. Tre afrikanske menn går mer enn 480 km  
for å delta på en distriktskonferanse, betale tiende og få med seg hjem flere esker fylt med Mormons bok.

D. Todd Christofferson (50) D. Todd Christofferson oppmuntrer og ber for en kvinne som føler seg utilstrekkelig som mor.

L. Whitney Clayton (36) En syv år gammel pike som overlever en flyulykke, snubler av gårde mot et lys i det fjerne til hun kommer i sikkerhet.

Quentin L. Cook (62) Onkelen til Quentin L. Cook blir drept i strid under 2. verdenskrig. Et samoansk medlem av Kirken som ønsker å be angående sin sykdom, går til en lege  
for å finne ut hva som er galt.

Cheryl A. Esplin (8) Cheryl A. Esplin deltar på et møte hvor søstre lærer at sannheten og Den hellige ånd gi deres hjem og familier styrke til å motstå det onde.  
Søsteren til Cheryl A. Esplins oldefar mottar en sterk tilskyndelse om å bære sitt vitnesbyrd.

Henry B. Eyring (17) Den hellige ånd gir trøst og styrke til de sørgende foreldrene til en liten gutt som har omkommet i en ulykke.
(22) Henry B. Eyring føler seg velsignet ved at hans fasteoffer kan hjelpe hellige i Vanuatu som er rammet av en tropisk storm. En søster uttrykker takknemlighet 
for fasteoffer som hjalp henne og andre medlemmer av Kirken under en borgerkrig i Sierra Leone.
(84) Mens 13 år gamle Henry B. Eyring samler inn fasteoffer, ber en mann ham om å gå sin vei. Henry B. Eyring blir inspirert til å velsigne et skadet barn med  
å få leve. Den hellige ånd inspirerer en døende mann til å virke i sitt kall, og gjør ham i stand til å føle sin biskops tunge byrde.

Larry M. Gibson (77) Larry M. Gibsons far gir ham en sølvdollar for å minne ham på hans evige fremtid. Larry M. Gibson går 80 km på 19 timer sammen med sønnene sine.

Jeffrey R. Holland (104) En ung mann redder sin eldre bror fra å falle ned fra en fjellvegg ved å gripe håndleddene hans og trekke ham i sikkerhet.

Thomas S. Monson (88) Som diakon føler Thomas S. Monson seg velsignet når han gir nadverden til en syk mann. Thomas S. Monson utvikler kjærlighet til Mormons bok etter  
å ha besøkt gravstedet til Martin Harris. Mens han er i Sjøforsvaret, gir Thomas S. Monson en prestedømsvelsignelse til en venn, som blir helbredet.
(91) Etter å ha bedt i templet angående å returnere til sin misjon, får en ung mann en bekreftelse av en hjemvendt misjonær som har virket i samme misjon.

Brent H. Nielson (101) Brent H. Nielson og medlemmer av hans familie viser tålmodig kjærlighet overfor et mindre aktivt familiemedlem som dermed kommer tilbake til Kirken.

Bonnie L. Oscarson (14) En ung kvinne i Italia i 1850 konfronterer en mobb. Bonnie L. Oscarsons datter forsvarer morsrollen på barnas skole.

Boyd K. Packer (26) Boyd K. Packer venter utenfor universitetsklasserommet til sin fremtidige hustru, Donna Smith, så hun kan gi ham en kjeks og et kyss.

Kevin W. Pearson (114) President Heber J. Grant ber om at han må holde seg trofast til enden. Kevin W. Pearson forlater sitt arbeid for å motta et kall som misjonspresident.

Rafael E. Pino (117) Rafael E. Pinos barn lærer å forstå perspektiv av et TV- program og et puslespill. En gutt spør Michelangelo hvordan han visste at statuen av David var  
i en marmorkloss.

Dale G. Renlund (56) En mor i Syd- Afrika lærer sin datter toleranse. En misjonær får en tilskyndelse som hjelper ham å være tålmodig med sin ledsager.

Michael T. Ringwood (59) Michael T. Ringwood lærer på sin misjon og i Seminar at den tjeneste som teller mest, som regel bare anerkjennes av Gud.

Ulisses Soares (70) En diakon advarer sine klassekamerater mot pornografi. Ulisses Soares lærer på sin misjon at det onde ikke kan kullkaste kraften i en disippels vitnesbyrd.

Joseph W. Sitati (126) Joseph W. Sitati fjerner seg fra enkle kår ved å få seg en god utdannelse.

Carole M. Stephens (11) Carole M. Stephens besøker en indiansk søster i Arizona som ser på seg selv som bestemor til alle.

Dieter F. Uchtdorf (80) En guvernør i Russland samler bønder og setter opp butikkfasader for å imponere besøkende ambassadører. Ledere på stavsplan setter seg mål  
som fokuserer på deres tjenestegjerning.

Rosemary M. Wixom (93) En mindre aktiv søster blåser nytt liv i sin tro etter å ha studert evangeliet, lest Mormons bok og mottatt støtte fra familien og menigheten.

Jorge F. Zeballos (123) Far til 12 år gamle Jorge F. Zeballos gir ham lov til å bli medlem av Kirken. Et trofast ektepar godtar vår himmelske Faders vilje når deres barn dør.

Fortegnelse over historier

Følgende liste over utvalgte historier fra generalkonferansen kan brukes i personlig studium, på familiens hjemmeaften  
og i annen undervisning. Sidetallene viser til første side av talen.
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For barn
• Eldste David A. Bednar i De tolv 

apostlers quorum fortalte om en gang 
han var redd etter at han ved et uhell 
hadde knust et vindu i en butikk i 
nærheten av sitt hjem (side 46). Så sa 
han at hvis vi ser hen til Jesus Kristus 
og følger ham, kan vi føle fred iste-
denfor frykt. Hva kan du gjøre hver 
dag for å hjelpe dine barn å se hen til 
Frelseren? Hvordan kan du lære dem 
å streve fremover i Kristus, selv når 
de har det vanskelig?

• Søster Linda K. Burton, Hjelpefore-
ningens president, fortalte om en 
familie som flyttet inn i et nytt hus 
som manglet gjerde rundt tomten 
(side 29). Far markerte tomtegren-
sene med en hyssing og fortalte 
barna at de ville være trygge hvis  
de holdt seg innenfor grensen. Barna 
adlød, selv da en ball spratt forbi 

hyssingen. Hvordan kan foreldre 
hjelpe barn å være trygge? Hvilke 
velsignelser kommer av å lytte til 
våre foreldre? Hvilke grenser gir vår 
himmelske Fader oss?

• Biskop Gérald Caussé, førsterådgiver 
i Det presiderende biskopsråd, for-
talte en historie om tre menn i Afrika 
som gikk i to uker langs gjørmete 
stier for å delta på et distriktsmøte 
(side 98)! De ble der i en uke så 
de kunne ta nadverden før de dro 
hjem. Deretter bar de esker fylt med 
Mormons bok på hodet, for å gi 
til innbyggerne i landsbyen deres. 
Tenker du på evangeliet som en fan-
tastisk ting? Hvilke ofre er du villig til 
å gjøre for å etterleve evangeliet?

For ungdom
• Mange taler på denne konferansen 

fremhevet viktigheten av familien 

og hjemmet. For eksempel ba søs-
ter Bonnie L. Oscarson, Unge kvin-
ners president, Kirkens medlemmer 
om å “forsvare hjemmet som et sted 
som står nest etter templet i hellig-
het” (side 14). Hva kan du gjøre for 
å forsvare hjemmet? Hvordan kan 
du bidra til gjøre ditt hjem til et  
hellig sted?

• Eldste Russell M. Nelson i De tolv 
apostlers quorum sa at vår hold-
ning og adferd på sabbaten er et 
tegn mellom vår himmelske Fader 
og oss (side 129). Etter å ha lest 
eldste Nelsons tale, kan du tenke 
på dette førstkommende søndag 
og spørre deg selv: “Hvilket tegn 
vil jeg gi til Gud?”

• Eldste Ulisses Soares i De sytti talte 
om en diakon som fulgte kaptein 
Moronis eksempel (side 70). Da 
den unge mannen så noen klas-
sekamerater se på pornografiske 
bilder på mobiltelefonen, sa han 
at det de gjorde, var galt, og at 
de burde slutte med det. Én venn 
gjorde som han sa, og sluttet. Hvor-
dan kan vi få styrke til å velge det 
rette? Hvordan vet vi hva som er 
trygt for oss å nyte?

• Elektroniske enheter kan føles  
styrkende fordi de gir tilgang til 
nesten ubegrenset informasjon 
og medier. Men har du noen gang 
tenkt på om de kontrollerer deg ? 
Eldste José A. Teixeira i De sytti 
sa: “Det er forfriskende å legge til 
side våre elektroniske enheter en 
stund” (side 96). Prøv det. Velg 
en dag i nærmeste fremtid hvor 
du klarer deg uten elektroniske 
enheter. Det kan kanskje virke 
som det siste du vil gjøre, men du 
vil bli overrasket over hvor mye 
mer tid du vil ha til å snakke og 
skape minner sammen med venner 
og familie.

Gjør konferansen til en del av livet
Overvei å bruke noen av følgende aktiviteter og spørsmål som grunnlag for samtaler  
i familien eller selvstudium.

De talte til oss
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• Faste er en av de beste måtene å vir-
kelig oppnå åndelig styrke på. Presi-
dent Henry B. Eyring, førsterådgiver 
i Det første presidentskap, minnet 
oss på at faste og bønn styrket Jesus 
mot Satans fristelser mens Frelseren 
var i villmarken (side 22). Neste fas-
tesøndag kan du prøve å følge Jesu 
eksempel og faste med et formål. Du 
vil også motta guddommelig hjelp 
og beskyttelse.

For voksne
• Flere talere på konferansen talte om 

viktigheten av ekteskap og familie 
i samfunnet og i frelsesplanen. Du 
kan besvare de fem spørsmålene 
søster Burton stiller på side 31, og 
ydmykt overveie hvordan du bedre 
kan oppløfte og vise kjærlighet til 
dem som står deg nærmest. Som 
familie kan dere snakke om hvordan 
dere i større grad kan la Jesus Kristus 
være hjemmets midtpunkt, og hvor-
dan dere bedre kan støtte hverandre 
som familie.

• President Thomas S. Monson minnet 
oss om velsignelsene som 
kommer av tempelarbeid, 
herunder åndelighet, fred og 
styrke til å overvinne fristelser 
og prøvelser (side 91). “Når 
vi går i templet,” sa han, “kan 
vi oppnå en dimensjon av 
åndelighet og en følelse av 
fred som vil overgå alle andre 
følelser som kan komme 
inn i menneskets hjerte.” 
Hva kan du gjøre for at dine 
tempelbesøk skal bli mer 
meningsfylte?

• Tro på Jesus Kristus er et 
handlingsprinsipp. “Vi vil 
ikke utilsiktet komme til å 
tro på Frelseren og hans 
evangelium, mer enn vi 
ved et uhell vil be eller 

betale tiende,” sa eldste L. Whit-
ney Clayton i De syttis president-
skap. “Vi velger aktivt å tro” (side 
36). Mens du leser talen hans og 
talene til eldste Dallin H. Oaks i 
De tolv apostlers quorum (side 
32), Rosemary M. Wixom, Primærs 
president (side 93), biskop Gérald 
Caussé (side 98) og eldste Kevin W. 
Pearson i De sytti (side 114), kan 
du vurdere å lage en liste over 
hvordan du kan styrke din tro på 
Jesus Kristus og hans evangelium. 

Deretter kan du lage en liste over 
de lovede velsignelsene som kom-
mer av større tro.

• Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum sa at Frelserens for-
soning og oppstandelse utgjør “den 
mest majestetiske tilkjennegivelse 
av ren kjærlighet som noensinne vil 
bli vist i verdens historie” (side 104). 
Hvordan kan dine tanker, ord og 
handlinger bedre gjenspeile din takk-
nemlighet for det Frelseren har gjort?

• President Dieter F. Uchtdorf, 
annenrådgiver i Det første presi-
dentskap, forklarte nådens mira-
kuløse gave og viktigheten av 
lydighet og omvendelse. “Når vi 
prøver å forstå Guds nåde av hele 
vårt hjerte og sinn, gir det oss enda 
flere grunner til å elske og adlyde 
vår himmelske Fader med ydmyk-
het og takknemlighet,” sa han (side 
107). Vurder så å fortsette ditt stu-
dium av nåde ved å lese Romerne 
3:23; 6:1–4; 2 Nephi 25:23, 26; 
Mosiah 2:21; 5:2; 27:25; Alma 34:10, 
15; Ether 12:27 og Moroni 10:32. ◼
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Tre templer bekjentgjort

Templer er planlagt i Port- au- Prince 
i Haiti, Abidjan i Elfenbenskysten 
og Bangkok i Thailand, bekjent-

gjorde president Thomas S. Monson 
under generalkonferansens møte søn-
dag formiddag. I hvert tilfelle vil temp-
let være det første som bygges i dette 
landet. Templenes nøyaktige plassering 
vil bli bekjentgjort senere.

“Hvilke strålende velsignelser som 

venter våre trofaste medlemmer i disse 
områdene og overalt hvor templer 
finnes over hele verden,” sa president 
Monson.

Port- au- Prince Haiti tempel
Haiti har mer enn 20 000 siste- 

dagers- hellige i et land med ca 10 milli-
oner innbyggere. Misjonærarbeidet ble 
offisielt innledet i 1980. Det nærmeste 

Nytt fra Kirken

templet er Santo Domingo Den domini-
kanske republikk tempel. Selv om det 
ligger på samme øy, er dette templet 
nesten en dagsreise unna.

Abidjan Elfenbenskysten tempel
Elfenbenskysten (Côte d’Ivoire) har 

mer enn 27 000 medlemmer av Kirken 
i et land med ca 20 millioner innbyg-
gere. Misjonærarbeidet ble offisielt 
innledet i 1988. Det nærmeste templet 
er Accra Ghana tempel, som ligger 
550 km unna.

Bangkok Thailand tempel
Thailand har mer enn 19 000 

siste- dagers- hellige i et land med ca 
67 millioner innbyggere. Kirken ble 
formelt organisert i Thailand i 1966. 
Bangkok Thailand tempel vil betjene 
siste- dagers- hellige i Thailand, så vel 
som hele Sydøst- Asia. For tiden er det 
nærmeste templet til Thailand Hong 
Kong Kina tempel, mer enn 1600 km 
unna.

Flere nyheter om templer
Åpent hus, kulturelle arrangemen-

ter og åpningsdatoer for fem templer 
er bekjentgjort for 2015 i Córdoba i 
Argentina, Payson i Utah, Trujillo i 
Peru, Indianapolis i Indiana og Tijuana 
i Mexico. Det oppussede Mexico City 
Mexico tempel vil også bli gjeninnviet 
i 2015.

De siste to årene har Kirken konsen-
trert sin innsats om å fullføre tidligere 
bekjentgjorte templer. I tillegg til de 3 
nye templene, er 144 templer i drift, 5 
under renovering, 13 under oppføring 
og 13 som tidligere er bekjentgjort, i 
forskjellige stadier av forberedelse før 
byggearbeidene settes i gang. ◼
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Fem nye generalautoriteter ble 
oppholdt på generalkonferansen, 
til å virke i De syttis første quo-

rum. De er eldste Kim B. Clark, eldste 
Allen D. Haynie, eldste Von G. Keetch, 
eldste Hugo Montoya og eldste Vern P. 
Stanfill.

Et nytt presidentskap for Unge menn 
ble også oppholdt. Stephen W. Owen 
vil virke som president, Douglas D. 
Holmes som førsterådgiver og 
M. Joseph Brough som annenrådgiver.

En ny rådgiver i Primærs øverste 
presidentskap ble også oppholdt. 
Mary R. Durham ble kalt som annen-
rådgiver. Rosemary M. Wixom vil 
fortsette som president, og Cheryl A. 
Esplin, som tidligere var annenrådgiver, 
vil nå virke som førsterådgiver.

Biografier om nylig kalte ledere 
finnes på side 140- 144. ◼

Nye ledere 
oppholdt

President Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det første 

presidentskap, oppfordret til 
en “renessanse av lykkelige 
ekteskap” under et internasjo-
nalt interreligiøst toppmøte i 
Vatikanstaten, arrangert av den 
katolske kirke 18. november 
2014. Arrangementet med 
tittelen “Menn og kvinners utfyl-
lende roller”, samlet religiøse 
ledere fra 14 trossamfunn og 
23 land.

“En mann og en kvinne som 
er forenet i ekteskap, har en 
enorm evne til å skape lykke for 
seg selv, sin familie og menne-
skene rundt seg,” sa president 
Eyring. ◼

President Eyring 
på toppmøte i 
Vatikanstaten

Da Mormons bok nylig ble utgitt 
på kosraensk, har den nå blitt 
oversatt til 110 språk. Kosrae er 

en øy i Mikronesia.
Trykte eksemplarer av Mormons 

bok på kosraensk vil være tilgjenge-
lig i juli 2015. Digitale versjoner ble 
tilgjengelig på LDS.org, så vel som i 
mobilappene Gospel Library og Book 
of Mormon, i mars. Kirken lanserer nå 
digitale versjoner av Skriftene samti-
dig som teksten til bøkene sendes til 
trykkeriet. Dette gjør de nylig oversatte 
Skriftene tilgjengelig for medlemmene 
mye tidligere.

Flere nye oversettelser av Skriftene 
vil bli bekjentgjort de neste to årene. 
Tre nye oversettelser av Mormons 
bok og ytterligere fem oversettelser av 
trippelkombinasjonen (Mormons bok, 
Lære og pakter og Den kostelige perle 
publisert i én utgave) vil bli publisert i 
2015 alene. Medlemmer som snakker 
disse språkene, vil bli informert når 
digitale versjoner blir publisert. ◼

Mormons bok  
på 110 språk
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Eldste Lynn G. Robbins i De syttis 
presidentskap vil tale under en 

verdensomspennende andakt for 
unge voksne som vil bli sendt søndag 
3. mai 2015 kl 18.00 Mountain Day-
light Time. Sendingen er den andre av 
tre verdensomspennende andakter 
som er planlagt for 2015.

Alle unge voksne (i alderen 18- 30) 
og sisteårselever på videregående 
skole eller tilsvarende inviteres til å 
delta. Sendingen vil være tilgjengelig 
på Kirkens satellittsystem, Internett 
og andre medier. Ytterligere materiell 
som er basert på andaktene, er også 
tilgjengelig på devotionals. lds. org. ◼

Styrk troen med 
bibelvideoer

Du kan bidra til å styrke troen på 
Jesus Kristus i år – din egen og 

andres – ved å se og dele The Life  
of Jesus Christ Bible Videos på 
BibleVideos. org og på appen Bible 
Videos.

Disse trosfremmende ressursene 
tilbys gratis til andre kirkesamfunn i 
et forsøk på å dele Frelserens bud-
skap i så stor utstrekning som mulig 
over hele verden, hjelpe seerne å 
føle hans kjærlighet og inspirere dem 
til å ønske å bli mer lik ham.

Av 92 bibelvideoer som Kirken 
har produsert de siste tre årene, 
er mer enn halvparten oversatt fra 
engelsk til spansk, portugisisk, itali-
ensk, fransk, russisk, tysk, koreansk, 
japansk og kinesisk. ◼

Ungdom over hele verden inviteres 
til å delta i en direkteoverført, 
interaktiv spørsmål og svar- økt 

ansikt til ansikt med eldste David A. 
Bednar i De tolv apostlers quorum og 
hans hustru Susan.

Ungdom kan delta i den interak-
tive nettpraten 12. mai 2015 kl 18.00 
Mountain Daylight Time, ved å følge 
direkteavspillingen på LDS. org, 
Facebook- siden LDS Youth, nettstedet 
for ungdomsaktiviteter (lds. org/ youth/ 
activities) eller Mormon Channels 
YouTube- side. Sendingen vil også bli 
oversatt direkte på spansk, portugisisk, 
italiensk, tysk, fransk, russisk, koreansk, 
japansk og kinesisk.

Ungdom oppfordres til å sende 
inn spørsmål på nettstedet for 

ungdomsaktiviteter både før og under 
arrangementet. De kan også følge  
samtalen med #LDSface2face.

“Vi oppfordrer ungdommene til å for-
berede seg til dette arrangementet ved 
å søke Åndens veiledning og grunne på 
hvilke spørsmål de kan stille,” sa eldste 
Bednar. “Når vi har Ånden med oss, vil 
vi alle lære sammen.” ◼

Spørsmål og svar med eldste  
og søster Bednar

Andakter for unge voksne
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LDS. org vil få en ny menystruk-
tur og mer effektiv navigasjon i 

mai, den nyeste av Kirkens stadige 
forbedringer for å gjøre sitt offisielle 
nettsted lettere å tilpasse og bruke.

Utviklere og designere har kombi-
nert flere års tilbakemeldinger med 
ytterligere forskning for å skape en 

mer intuitiv meny. Testing har vist 
at den nye navigasjonen gjør det 
betydelig lettere å finne innhold 
og ressurser.

En videoomvisning på LDS. 
org finnes også for å hjelpe med-
lemmene å tilpasse seg den nye 
organiseringen. ◼

Hva gjør siste- dagers- hellige for å 
forbedre lokalsamfunnene de bor 
i? Finn det ut ved å gå til Mor-

monNewsroom. org. Her følger noen 
eksempler fra den senere tids innlegg 
på internasjonale Newsroom- nettsteder.

New Zealand og Vanuatu
Da syklonen Pam traff den lille øyn-

asjonen Vanuatu i Stillehavet, strømmet 
siste- dagers- hellige i Auckland, New 
Zealand – med hjelp fra Kirkens huma-
nitærtjeneste – til for å hjelpe dem som 
ble rammet av uværet. De pakket 2000 
kasser med mat for å hjelpe så mange 
av den rammede befolkningen som 
mulig. Hver kasse var fylt med mel, 
ris, hermetisk frukt, bønner, herme-
tisk kjøtt, fisk, kjeks, rosiner, nudler, 
melkepulver med sjokoladesmak og en 
boksåpner. Kassene kan også brukes til 

andre formål, 
som å bære 
vann i.

Den dominikanske 
republikk og Canada

I Den domini-
kanske republikk og Canada del-
tok siste- dagers- hellige kvinner 
i markeringen av den internasjonale 
kvinnedagen, et arrangement i regi av 
FN. Mer enn 1200 kvinner møttes i Kir-
kens møtehus i flere områder av Den 
dominikanske republikk for å hedre 
kvinner for deres mange bidrag i ver-
den. Religiøse, politiske og militære 
ledere deltok på arrangementet, som 
omfattet et program med musikk og 
taler. I Canada markerte siste- dagers- 
hellige kvinner også dagen ved å dele 
informasjon om Hjelpeforeningen og 

si at den er et “fantastisk redskap for 
tjeneste over hele verden”.

Storbritannia
Deres opprinnelige mål var å sy 100 

kjoler til trengende barn i Afrika, men 
da de var ferdige, hadde kvinnene i 
Coventry menighet i England laget mer 
enn 230. De enkle kjolene, laget av 
putevar, er lette å lage. En søster som 
ikke hadde sydd før, var i stand til å 
lage 3 av dem.

Arkansas, USA
Mer enn 600 personer var tilstede 

på en felleskirkelig andakt om temaet 
religionsfrihet, arrangert av Arkansas 
Little Rock stav, med representanter 
fra katolske, metodistiske og islamske 
samfunn og en evangelisk radioperson-
lighet. Det flerkirkelige arrangementet 
omfattet også et innspilt budskap fra 
delstatens viseguvernør og en avslut-
ningsbønn av en delstatssenator, begge 
baptister. Arrangørene sa at arrange-
mentet bygget “broer av forståelse”. ◼

Nettsteder viser tjeneste

LDS.org blir enklere å bruke
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Eldste Kim B. Clark
De syttis første quorum

Et liv med utdannelse – som elev og lærer – vil være 
eldste Kim Bryce Clark til nytte i hans nye oppdrag 

i De syttis første quorum. Eldste Clark ble oppholdt 4. 
april 2015, og vil begynne i sin tjeneste bare noen uker 
etter at han avslutter sitt oppdrag som president for 
Brigham Young University – Idaho.

“Jeg har vært på skolen siden jeg var fem år gam-
mel,” sier den nylig kalte syttien. “Jeg elsker å lære 
og undervise.”

Han ble født i Salt Lake City 20. mars 1949, sønn av 
Merlin og Helen Mar Clark og det eldste av tre barn. 
Han tilbragte sin barndom i Salt Lake City til han ble 11, 
da hans far begynte i ny jobb i Spokane, Washington.

Selv om han hadde planlagt å gå på Brigham Young 
University i Provo, følte han som tredjeårselev på high 
school at han trengte å utforske andre alternativer, 
og bestemte seg for å søke på Harvard University i 
Massachusetts – et sted som til slutt skulle bli hans 
hjem i over 30 år.

Etter hans første år som student ved Harvard, virket 
eldste Clark i den sydtyske misjon fra 1968 til 1970. Da 
han kom hjem, studerte han ved BYU, hvor han snart 
møtte Sue Lorraine Hunt i menigheten. De giftet seg 
noen måneder senere, 14. juni 1971. De har syv barn.

Rett etter at de giftet seg, flyttet ekteparet til Boston, 
Massachusetts- området, hvor eldste Clark igjen ble 
immatrikulert ved Harvard. Der tok han cand.mag., 
cand.philol. og doktorgrad – alt sammen i økonomi. 
Eldste Clark ble medlem av lærerstaben ved Harvard 
Business School i 1978, og ble senere utnevnt til sko-
lens dekanus i 1995. I 2005 ble han utnevnt til president 
for BYU- Idaho, hvor han virket i nesten ti år.

Eldste Clark har vært eldstenes quorumspresident, 
menighetens utøvende sekretær, rådgiver til en biskop, 
biskop, høyrådsmedlem, rådgiver til stavens misjonspre-
sident og områdesytti. ◼

Fire førstehåndsberetninger om det første syn, skrevet 
av Joseph Smith, er nå tilgjengelig på 10 språk. De 

finnes på josephsmithpapers. org, hvor en Internett- viser 
også gir tilgang til originale dokumenter og dagbøker. ◼

Beretninger om det første syn

Fra mai 2015 til og med oktober 2015 skulle leksjo-
nene i Det melkisedekske prestedømme og Hjelpe-

foreningen den fjerde søndagen i måneden, utarbeides 
fra en eller flere taler som ble holdt på generalkonfe-
ransen i april 2015. I oktober 2015 kan det velges taler 
fra enten konferansen i april 2015 eller konferansen 
i oktober 2015. Stavs-  og distriktspresidenter skulle 
velge ut de taler som skal brukes i deres område, 
eller de kan overlate dette ansvaret til biskopene og 
grenspresidentene.

De som deltar på leksjoner på fjerde søndag, oppfor-
dres til å studere de valgte talene på forhånd. Konfe-
ransetalene er også tilgjengelige på mange språk på 
conference. lds. org. ◼

Undervisning for vår tid
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Et avgjørende øyeblikk i eldste Von G. Keetch sitt liv 
kom da han utførte juridisk praktikanttjeneste hos 

høyesterettsjustitiarius Warren E. Burger og dommer 
Antonin Scalia ved USAs Høyesterett, og forberedte seg 
til å starte advokatpraksis på heltid.

Han kunne ha arbeidet i en hvilken som helst by i 
USA for en rekke store advokatfirmaer. I stedet ba han 
og hans hustru, Bernice Pymm Keetch, om inspirasjon 
til å vite hva de skulle gjøre. Etter en periode med 
søking, dro ekteparet tilbake Salt Lake City, hvor han 
begynte å jobbe i advokatfirmaet Kirton McConkie.

Den gangen trodde eldste Keetch at han muligens 
ga avkall på sin mulighet til å arbeide med banebry-
tende juridiske saker for å være i nærheten av fami-
lien. I stedet førte eldste Keetch, som Kirkens fremste 
utenforstående juridiske rådgiver, konstitusjonelle og 
presedensskapende saker om religionsfrihet. Han har 
representert nesten alle større religiøse trostretninger i 
landet. “Jeg har elsket å kunne arbeide for en så fantas-
tisk klient og føre slike viktige saker,” sier han.

Eldste Keetch ble født i Provo, Utah 17. mars 1960, 
sønn av Gary og Deanne Keetch, og er det eldste av fire 
barn. Familien hans bodde i Orem, Utah, før de flyttet 
til Pleasant Grove, Utah – hvor han og hans fremtidige 
hustru skulle virke sammen i skolens Seminar- råd.

Eldste Keetch virket i Tyskland Düsseldorf misjon, 
og ble glad i det tyske folk. Da han kom hjem fra 
misjonsmarken, giftet han seg med Bernice Pymm i Salt 
Lake tempel 21. november 1981. De har seks barn. Eld-
ste Keetch ble uteksaminert fra Brigham Young Univer-
sity i 1984 med universitetsgrad i statsvitenskap, og han 
tok juridisk embedseksamen ved universitetet i 1987.

I årenes løp har eldste Keetch, som ble oppholdt til 
De syttis første quorum 4. april 2015, virket i biskopsråd 
og høyråd, som stavspresident og som områdesytti. ◼

Eldste Allen Decker Haynie ble oppholdt som med-
lem av De syttis første quorum 4. april 2015.
Eldste Haynie ble født 29. august 1958, sønn av Van 

Lloyd og Sarah Lulu Lewis Haynie.
Han ble født i Logan, Utah, men tilbragte mye av sin 

ungdom i andre byer i Nord- Utah og Silicon Valley i 
California. Han gikk på fem forskjellige barneskoler, to 
ungdomsskoler, og gikk til slutt på videregående skole 
i Bountiful, Utah.

Denne mangfoldige erfaringen “ga meg viktig 
lærdom om å lære å verdsette alle”, sier han, “fordi det 
virket som jeg flyttet og måtte skaffe meg venner på 
nytt hvert år. Noe av det jeg liker ved Kirken er at den 
gir oss anledning til å omgås mennesker og finne verdi 
i deres forskjellige bakgrunner, erfaringer, talenter og 
evner.”

Han virket i Argentina Córdoba misjon fra 1977 
til 1979.

Med en bachelorgrad i statsvitenskap fra Brigham 
Young University, fortsatte eldste Haynie og tok en dok-
torgrad ved universitetets J. Reuben Clark Law School i 
1985.

Han utførte et års juridisk praktikanttjeneste ved 
niende distrikts ankedomstol i San Diego, California, før 
han begynte i advokatfirmaet Latham og Watkins, hvor 
kan praktiserte ved San Diego- kontoret. For rundt fem 
år siden dannet han og hans bror sitt eget advokatfirma.

Eldste Haynie har også vært eldstenes quorumspre-
sident, Unge menns president i menigheten, Seminar- 
lærer, høyrådsmedlem, biskop, stavspresident og 
områdesytti.

Han møtte Deborah Ruth Hall mens han studerte 
ved BYU, og de to ble viet i Salt Lake tempel  
19. desember 1983. De har 6 barn.

Eldste Haynie blir følelsesladet når han snakker 
om sitt vitnesbyrd, og sier at han første gang leste og 
markerte Mormons bok da han var 12 år. “Jeg kan ikke 
huske en gang da jeg ikke trodde. Jeg kan ikke huske 
en tid da jeg ikke ba til Gud.” ◼

Eldste Von G. Keetch
De syttis første quorum

Eldste Allen D. Haynie
De syttis første quorum
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Eldste Vern Perry Stanfill tror ikke det finnes noe slikt 
som tilfeldigheter. Han tror menneskers veier i dette 

liv krysser hverandre i en hensikt, og at Herren kan 
inspirere sine barn til å være til velsignelse for andre.

Eldste Stanfill liker å hjelpe andre i evangeliet, 
spesielt når han kan arbeide med mennesker på 
tomannshånd.

Eldste Stanfill ble født 8. august 1957, sønn av Jed 
og Peggy Stanfill, og vokste opp på en kvegfarm nær 
Townsend i Montana. Han lærte verdien av hardt arbeid 
og utviklet et vitnesbyrd om Frelseren Jesus Kristus. 
Som det tredje av fire barn har eldste Stanfill to eldre 
brødre og en yngre søster som har virket trofast i 
Kirken.

“Herrens hånd er tilstede i vårt liv til tross for våre 
svakheter,” sier han. “Min hustru og jeg er ikke full-
komne. Vi har ikke en perfekt familie. Vi er bare van-
lige mennesker som har forsøkt å leve vårt liv dag for 
dag og la Herren få være en del av det.”

Etter å ha utført en heltidsmisjon i Toulouse i Frank-
rike og tatt utdannelse i landbruksøkonomi ved Brigham 
Young University, møtte og giftet han seg med Alicia 
Cox. De ble viet i Salt Lake tempel 17. desember 1980.

Etter endt utdannelse flyttet bror og søster Stanfill 
tilbake til Montana så han kunne hjelpe til på familiens 
gård, som drev med kvegdrift, høy-  og kornproduk-
sjon. Han solgte virksomheten i 1998, og begynte å 
forvalte en portefølje av instrumenter innen eiendoms-
utvikling og finans, samt å strukturere filantropi-  og 
eiendomssaker.

Eldste Stanfill har drevet med luftfart både i jobbsam-
menheng og på fritiden, og har trafikkflygersertifikat 
både på fly og helikopter.

I tillegg til å oppdra fire døtre sammen med sin hus-
tru, har eldste Stanfill hatt anledning til å utføre tjeneste 
i Kirken som eldstenes quorumspresident, biskop, 
høyrådsmedlem, stavspresident og områdesytti. Han 
virket i De syttis sjette quorum da han ble kalt til det 
første quorum. ◼

Eldste Vern P. Stanfill
De syttis første quorum

Eldste Hugo Montoya ble forståelig nok overveldet 
da han ble kalt til De syttis første quorum. Han fant 

trøst i president Thomas S. Monsons milde ord under et 
opplæringsmøte for nye generalautoriteter: “Dere er her 
fordi dere elsker Frelseren.” Eldste Montoya følte seg 
oppbygget, vel vitende om at hans nye kall plasserte 
ham i Herrens ærend.

“Jeg elsker Frelseren, og jeg vil gå hvor som helst 
jeg blir bedt om å gå,” sier han. “Jeg vil gjøre alt jeg 
blir bedt om å gjøre. Jeg vil si alt jeg blir bedt om å si.” 
Eldste Montoya ble oppholdt under møtet lørdag etter-
middag av Kirkens 185. årlige generalkonferanse.

Eldste Montoya finner også styrke i familiens trosarv. 
Hans oldefar Rafael Monroy er en sentral skikkelse i 
Kirkens historie i Mexico. I 1915 ble bror Monroy og et 
annet medlem, Vicente Morales, arrestert av en gruppe 
revolusjonære under den meksikanske revolusjon. 
Begge mennene ble fortalt at de ville bli løslatt hvis  
de, blant andre krav, fornektet sin religion.

De to avslo, og ble skutt og drept av en 
eksekusjonspelotong.

Eldste Montoya sier at oldefarens eksempel er en 
mektig innflytelse i hans liv. “Jeg har lært at frykt kan 
overvinnes ved tro og vitnesbyrd når du vet at du gjør 
det rette.”

Eldste Montoya ble født i Fresno, California 2. april 
1960, sønn av Abel Montoya og Maclovia Monroy. Han 
har bodd mesteparten av sitt liv i Mexico.

Han giftet seg med Maria del Carmen Balvastro i 
Hermosillo. De ble beseglet i Mesa Arizona tempel 
6. april 1983. De har fem barn.

Etter å ha virket som heltidsmisjonær i Mexico City 
Nord misjon fra 1979 til 1981, virket han som Unge 
menns president i menigheten, høyrådsmedlem, bis-
kop, stavspresident, områderevisor og områdesytti.

Han tok eksamen i landbruksteknikk ved Sonora 
State University i 1986, og har hatt en rekke lederstillin-
ger i Xerox, i tillegg til at han har vært Institutt- lærer i 
Kirken. ◼

Eldste Hugo Montoya
De syttis første quorum
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Da Stephen W. Owen var 14 år gammel, leide naboen 
ham til å klippe den store plenen sin og luke hagen 

sin hver uke. “Det tok meg tre dager å klippe plenen,” 
sier en smilende bror Owen, som ble oppholdt som 
Unge menns president 4. april 2015.

Når unge Stephen endelig var ferdig, ba hans kloke 
arbeidsgiver ham bli med på en spasertur gjennom 
hagen for å peke ut et ugress eller to som hadde blitt 
oversett.

“Han fortalte meg at jeg måtte luke bort alt ugresset,” 
sier han. “Det var min første jobb, og den hjalp meg å 
forstå hva det ville si å være forpliktet.”

Bror Owen skulle lære ting det året som gikk langt 
utover plen-  og hagestell. For eksempel oppdaget han 
at tilfredshet oppnås ved å gjøre vanskelige ting riktig. 
Han lærte også verdien av veiledere.

Naboen forventet bare det beste av Stephen. “Det 
var som om han sa til meg: ‘Jeg vet hvem du kan bli, 
og jeg ønsker å hjelpe deg.’”

Enhver ung mann i Kirken, tilføyer han, trenger 
slike veiledere for å hjelpe ham å bli den beste preste-
dømsbæreren han kan være. “Jeg har stor empati for 
ungdommen,” sier han. “Jeg er glad i dem, og jeg vet at 
dette er en avgjørende tid som vil danne mønsteret for 
resten av deres liv.”

Bror Owen virket i Texas San Antonio misjon, og 
har senere vært speiderleder, Unge menns president i 
menigheten, biskop, høyrådsmedlem og stavspresident.

Han presiderte også over California Arcadia misjon 
fra 2005 til 2008, hvor han virket sammen med sin hus-
tru, Jane Stringham Owen. De giftet seg i Provo Utah 
tempel 28. desember 1979. De har fem barn.

Han ble født i Salt Lake City 22. mars 1958, sønn av 
Gordon og Carolyn Owen. Han studerte økonomi ved 
University of Utah, og er administrerende direktør for 
Great Harvest Bread Company i Provo, Utah. ◼

Stephen W. Owen
Unge menns president

Mens hun har balansert kravene til livet hjemme, 
kall i Kirken, karriere og andre ansvarsoppgaver 

gjennom hele sitt gifte liv, har Mary Richards Durham 
lagt merke til at når hun og hennes mann setter Herren 
først, faller alt på plass. “Det føles godt. Hvis du stoler 
på Herren, velsigner han deg,” sier hun.

Det er et tema hun har sett gjentatt mange ganger. 
Hun ble kalt som Unge kvinners president i menig-
heten mens hennes mann var i stavspresidentskapet. 
Senere virket de sammen da hennes mann presiderte 
over Japan Tokyo misjon fra 2000 til 2003. Hun vil 
nå virke som annenrådgiver i Primærs øverste presi-
dentskap, mens hennes mann begynner sitt virke som 
områdesytti.

“Når vi trekker åket sammen med hverandre og med 
Herren, går alt lettere,” sier hun.

Mary Lucille Richards ble født i Portsmouth, Virginia 
15. mars 1954, datter av L. Stephen Richards jr. og 
Annette Richards. Mens hennes far studerte medisin, 
flyttet familien til Minneapolis, Minnesota, før de bosatte 
seg i Salt Lake City.

Med næring fra foreldrenes og en stor slekts tro og 
kjærlighet, fikk hun vite at evangeliet er sant. “Det var 
en god opplevelse å etterleve evangeliet. Det var ikke 
vanskelig. Det var morsomt,” sier søster Durham.

Som ung kvinne lærte hun hvor viktig det er å finne 
en verdig ung mann å gifte seg med, og gjorde det 
til gjenstand for daglig bønn og ukentlig faste. Etter 
videregående skole studerte hun ved Brigham Young 
University på et dansestipend, og møtte Mark Durham, 
som studerte ved University of Utah. “Jeg så umiddel-
bart hans godhet,” sier hun.

Paret ble viet i Salt Lake tempel i juni 1974. De har 
syv barn.

Søster Durham har vært Hjelpeforeningens president 
i staven, rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i 
menigheten, lærer i evangeliets lære, Unge kvinners 
president i menigheten, og den senere tid medlem av 
Primærs generalutvalg. ◼

Mary R. Durham
Annenrådgiver i Primærs øverste 
presidentskap
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I løpet av de tre årene M. Joseph Brough virket som 
president for Guatemala Guatemala City sentrale 

misjon (fra 2011 for 2014), mistet han både sin far 
og sin svigerfar.

Selv om hans hustru kunne ha reist tilbake til USA 
til begravelsene, besluttet paret i begge tilfeller at hun 
skulle bli i Guatemala og fortsette deres misjonærar-
beid. “Vi visste det var bedre for oss å bli og arbeide 
så godt som vi kunne,” sier bror Brough, som 4. april 
2015 ble kalt som annenrådgiver i Unge menns øverste 
presidentskap. “Det var nettopp det hennes og min far 
ville forvente av oss.”

Bror Brough ble født i Salt Lake City 11. desember 
1963, sønn av Monte J. og Ada B. Brough. Han tilbragte 
sin ungdom i Farmington, Utah og Robertson, Wyo-
ming. Familien flyttet til Minnesota da Josephs far, som 
senere ble medlem av De sytti, ble kalt som misjons-
president. Joseph gikk siste år på videregående skole 
da hans far fullførte sin tjeneste som misjonspresident. 
Istedenfor å vende tilbake til skolen, tok Joseph priva-
tisteksamen og begynte rett på Weber State University 
i Ogden, Utah.

Foreldrene hans insisterte imidlertid på at han skulle 
fullføre Seminar med attest for fire år. Det var mens han 
deltok i Seminar ved Davis High School at han møtte 
sin fremtidige hustru, Emily Jane Thompson. De ble viet 
i Salt Lake tempel 25. april 1985. De har fire barn.

Før paret giftet seg, virket bror Brough som misjo-
nær i Guatemala Quetzaltenango misjon. Hans misjons-
president, Jorge H. Perez, ble en “svært innflytelsesrik 
mann i mitt liv”, sier han.

Han er grunnlegger og eier av firmaet Rotational 
Molding of Utah, og han tok bachelorgrad i økonomi 
og mastergrad i bedriftsledelse ved University of Utah. 
I Kirken har han vært biskop, Unge menns president 
i menigheten og høyrådsmedlem. ◼

“De unge i denne generasjonen har større evne til 
lydighet enn noen tidligere generasjon. Jeg tror 

det er en del av Herrens tidsplan og forberedelse for 
den tiden vi lever i,” sier bror Douglas D. Holmes, som 
ble oppholdt som førsterådgiver i Unge menns øverste 
presidentskap 4. april 2015.

Bror Holmes ble født i Salt Lake City 27. februar 
1961, sønn av Dee W. og Melba Howell Holmes, 
og vokste opp i Cottonwood Heights i Utah.

Etter sin misjon i Skottland Glasgow misjon fra 1980 
til 1982, tok bror Holmes bachelorgrad i familieforsk-
ning ved Brigham Young University i 1986, og senere 
tok han mastergrad i bedriftsledelse ved universitetets 
Marriott School of Management.

Etter endt utdannelse var han ledelseskonsulent 
i tre år, og startet så en fremgangsrik karriere i tele-
kommunikasjonsbransjen, hvor han ble viseadmini-
strerende direktør for strategi og bedriftsutvikling i 
Media One- gruppen. Fra 2000 til han ble kalt som 
misjonspresident i 2010 og igjen fra 2013, har han 
vært selvstendig næringsdrivende innen investering 
og eiendomsutvikling.

Han har viet mye av sin tid og sine talenter til velde-
dige organisasjoner, og sittet i styret for organisasjonene 
United Way of Davis County, Utah; Parents for Choice 
in Education; Safe Harbor krisesenter for kvinner i 
Davis County og Academy for Creating Enterprise.

Han har virket som menighetens misjonsleder, Unge 
menns president i menigheten, biskop og senest som 
rådgiver i et stavspresidentskap. Han presiderte over 
Michigan Detroit misjon fra 2010 til 2013.

Han ble viet til Erin Sue Toone i Salt Lake tempel 
22. juni 1985. De har 6 barn.

“Vi har sett kraften i Guds ord i vårt liv, enten det 
har vært profetenes ord, Guds ord i Skriftene eller Den 
hellige ånds hvisken,” sier bror Holmes. ◼

M. Joseph Brough
Annenrådgiver i Unge menns øverste 
presidentskap

Douglas D. Holmes
Førsterådgiver i Unge menns øverste 
presidentskap



For deg, Herre, av Annette Everett

“For deg, Herre, jeg bøyer mitt hode

Og takker for det som har blitt sagt.

Min sjel sitrer, mitt stakkars hjerte synger

Når din gode Ånd slår på strengene.

Hvor godt er ikke ditt ord som jeg har hørt i dag!

Vær min sikre Los, Herre, ber jeg om.

Må jeg i tålmodighet gjøre min del.

Må du besegle ditt ord på mitt hjerte.”

(Hymns, nr. 158)
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“Måtte vår himmelske Fader velsigne oss så vi 
kan ha et ønske om å komme til templet, så vi kan 
være lydige mot hans bud, og at vi omhyggelig må 
følge i vår Herre og Frelser Jesu Kristi fotspor,” sa 
president Thomas S. Monson under Kirkens 185. 
årlige generalkonferanse. “Jeg vitner om at han er 
vår Forløser. Han er Guds Sønn. Det er han som 

kom frem fra graven den første påskemorgen med 
det evige livs gave til alle Guds barn.”
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