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Vi skulle forsvare og beskytte 
tradisjonelle ekteskap, s. 12

Du kan velsigne dine barn ved 
å forbedre ditt ekteskap, s. 18

Vi skulle skrive loven om 
ekteskap i vårt hjerte, s. 24

Også i dette nummeret



“Selges ikke fem 
spurver for to skilling? 
Og ikke én av dem er 
glemt hos Gud.

Men til og med hvert 
hår dere har på hodet, 
er talt. Frykt derfor 
ikke, dere er mer verd 
enn mange spurver.”
Lukas 12:6- 7
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36 Aldri alene i Sierra Leone
Av Norman C. Hill
Til tross for sine prøvelser vet disse 
siste- dagers- hellige at deres him-
melske Fader husker dem.

AVDELINGER
8 Notater fra konferansen,  

april 2015

10 Vårt hjem, vår familie:  
Bønn – en mors gave
Navn ønskes ikke oppgitt

40 Sagt av siste- dagers- hellige

80 Til vi ses igjen: Et besøk  
fra Frelseren
Av president Lorenzo Snow

Liahona, september 2015

BUDSKAP
4 Budskap fra Det første presi-

dentskap: Familier og bønn
Av president Henry B. Eyring

7 Besøkende lærerinners bud-
skap: Jesu Kristi guddommelige 
egenskaper – mektig og full av 
herlighet

HOVEDARTIKLER
12 Herren trenger deg nå!

Av eldste M. Russell Ballard
Tre måter å ta på “Guds fulle 
rustning” og delta i slaget i dag.

18 Vi kan velsigne våre barn ved 
å forbedre vårt ekteskap
Av Lori Cluff Schade
Kvaliteten på ditt ekteskap påvir-
ker dine barn mer enn du kanskje 
er klar over.

24 Templet og ekteskapets  
naturlige orden
Av eldste Bruce C. Hafen
Ved å følge den orden for ekteskap 
som Gud ga til Adam og Eva,  
kan ektemenn og hustruer bli  
lik Frelseren.

30 Kirkens håndbøker:  
Tingenes skriftlige orden
Av eldste Per G. Malm
Ser du etter hvilke forpliktelser 
du har i forbindelse med kallet 
ditt? Har du spørsmål angående 
Kirkens retningslinjer? Kirkens 
håndbøker har svarene.
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44 Jeg føler kraften i Jesu Kristi 
forsoning når…
Unge voksne forteller hvordan  
de har vært i stand til å anvende 
Frelserens forsoning i sitt liv for  
å finne fred, håp og styrke.

48 En kultur av tro i Guatemala
Av Lisa López
Å være aktiv i kirken og omgås 
andre hellige velsigner denne  
unge voksne.

U N G E  V O K S N E

50 Hvordan vi virkelig  
omvender oss
Av eldste D. Todd Christofferson
Fem sider av omvendelse som  
kan forandre ditt syn på dette 
grunnleggende prinsippet.

51 Plakat: Søk det levende vann

52 Bli eller adlyde?
Av Melvin Rondilla
Han måtte ta et valg: Behage  
sin familie eller følge Herren.

54 Du kan forandre deg
Av David Dickson
På skolen, som i livet, behøver  
ikke tidligere resultater bestemme 
dine fremtidige muligheter.

56 Ikke av verden
Hvordan kan du følge Frelserens 
befaling om å være i dagens  
verden, men ikke av den?

59 Rett på sak

60 Seminar er verdt det!
Ungdom over hele verden ofrer for 
å delta i Seminar, men de er alle 
enige om at det Seminar tilbyr,  
gjør det verdt offeret.

62 “Jeg har funnet ut”
By Travis Searle
Seminar gir nå ytterligere to måter 
å styrke ditt vitnesbyrd på.

64 Vår spalte

U N G D O M

66 Det nye testamente, figurer fra 
Skriftene: Den fortapte sønn

67 Våre kvinnelige ledere

69 En glimrende idé

70 Lindsays familiepuslespill
Av Jill Hacking
Lindsays far forklarte at slekts-
historie er akkurat som å legge  
et puslespill.

72 Spørrelek om familiehistorier
Av Carolyn Colton
Du kan spille dette spillet sammen 
med familien for å lære mer om 
din families historie.

73 Et spesielt vitne: Hvordan kan 
jeg vise vennlighet mot andre?
Av eldste Dallin H. Oaks

74 Glad for å kunne hjelpe
Av Amie Jane Leavitt
William og søstrene hans var glade 
da de var ferdige med å rake løvet 
i hagen, men så la de merke nabo-
ens hage.

76 Tid for Skriftene: Nadverden – 
en påminnelse om Jesus
Av Erin Sanderson

78 For små barn: En ny følelse
Av Francislaine Urquidi Farfan Vasser
Mens han leste Mormons bok sam-
men med familien, følte Gabriel 
noe han aldri hadde følt før!

B A R N

Se om du kan 
finne liahonaen 

som er gjemt i 
dette nummeret. 
Tips: Hva føler 
du når du leser 
Mormons bok?
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PÅ DITT SPRÅK
Liahona og annet av Kirkens materiale er tilgjengelig på mange språk på languages. lds. 
org. Besøk Facebook. com/ liahona. magazine for å finne ideer til familiens hjemmeaften, 
hjelpemidler til søndagsleksjoner og inspirerende budskap du kan dele med familie og 
venner. [Denne Facebook-siden er bare på engelsk, spansk og portugisisk.] 

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

Barn, 10, 18
Bibelen, 59
Bønn, 4, 10, 41, 43, 54
Den hellige ånd, 78
Det nye testamente, 66
Eksempel, 4, 56
Ekteskap, 12, 18, 24
Familie, 4, 12, 18, 24,  

70, 72
Forsoning, 44

Jesus Kristus, 7, 44, 51, 
56, 76, 80

Lederskap, 30
Lydighet, 50, 52
Misjonærarbeid, 36, 41
Mormons bok, 78
Muligheter, 54
Nadverden, 76
Offer, 24
Omvendelse, 44, 50
Pornografi, 12

Sabbatsdagen, 42
Seminar, 60, 62
Slektshistorie, 69, 70, 72
Sømmelighet, 59
Teknologi, 12
Templer, 24
Tilgivelse, 44
Tjeneste, 40, 74
Tro, 10, 36, 48
Vennlighet, 73

“Ikke av verden,” side 56: Vurder å 
lese eldste Perrys beretning om da han 
bestemte seg for å holde et glass melk på 
forretningssammenkomster. (For henvisnin-
gen til historien hans, kan du se side 57.) 
Snakk sammen som familie om kreative 
måter å være i, men ikke av verden på. 
For eksempel: Hva kan du gjøre hvis en 
gruppe venner bestemmer seg for å se 
en upassende film eller se på pornografi? 
Hvordan kan du svare noen som rakker 
ned på din tro om Joseph Smith, ekteskap 
eller kyskhetsloven? Når dere svarer på 
disse spørsmålene som familie, skulle dere 
ha Kristi eksempel i tankene.

“En ny følelse,” side 78: Når dere har lest 
artikkelen sammen, kan dere snakke om 
hvordan Den hellige ånd taler til oss. Bruk 
skriftsteder som Galaterne 5:22- 23 (gir 
følelser som kjærlighet, glede, fred, tålmo-
dighet, saktmodighet, mildhet, tro, håp); 
Johannes 14:26 (lærer oss sannhet og hjel-
per oss å huske den); Alma 19:6 (erstatter 
mørke med lys); Moroni 10:5 (åpenbarer 
sannheten); L&p 6:14- 15 (opplyser sinnet); 
8:2- 3 (gir ideer i hodet og følelser i hjertet). 
Vurder å fortelle om personlige erfaringer 
da du har følt Den hellige ånd.

Ideer til familiens hjemmeaften
Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens  
hjemmeaften. Her er to eksempler.
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En gang da jeg satt ved siden av min fars seng hele 
natten, snakket han om sin barndom. Han snakket 
om sine foreldres kjærlighet i vanskelige tider, og 

om sin himmelske Faders og Frelserens kjærlighet. Jeg 
visste at han led av kreft, så det forundret meg ikke at han 
noen ganger forvekslet sine følelser for sin himmelske 
Fader med sin jordiske fars kjærlighet og omtanke. Min far 
sa ofte at når han ba, syntes han at han kunne se for seg 
vår himmelske Faders smil.

Hans foreldre hadde lært ham ved eksempel å be som 
om han talte til Gud, og at Gud ville svare ham i kjærlighet. 
Han trengte dette eksemplet til enden. Når smerten ble 
intens, fant vi ham om morgenen på kne ved sengen. Han 
hadde vært for svak til å komme seg opp i sengen igjen. 
Han fortalte oss at han hadde spurt sin himmelske Fader 
hvorfor han måtte lide så mye når han alltid hadde prøvd 
å være god. Han sa at et vennlig svar kom: “Gud trenger 
tapre sønner.”

Og slik kjempet han videre til enden, idet han stolte på 
at Gud elsket ham, lyttet til ham og ville løfte ham. Han ble 
tidlig velsignet med vissheten om, og han glemte aldri, at 
en kjærlig Gud ikke er lenger unna enn en bønn.

Det var derfor Herren underviste foreldre: “Og de skal 
også lære sine barn å be og vandre rettskaffent for Herren” 
(L&p 68:28).

Jesu Kristi evangelium er gjengitt – med Mormons bok 
og alle prestedømsnøkler som kan forene familier – fordi 

Joseph Smith ba i tro som ung gutt. Han fikk denne troen 
i en kjærlig og trofast familie.

For 20 år siden ga Herren familier disse råd i “Familien –  
En erklæring til verden” fra Det første presidentskap og De 
tolv apostlers quorum: “Gode ekteskap og familier opp-
rettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, 
bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfø-
lelse, arbeid og sunne aktiviteter.” 1

Vi står i overveldende takknemlighetsgjeld til profeten 
Joseph Smiths familie for hans oppvekst. Hans familie var 
ikke bare eksempler på tro og bønn, men også på omven-
delse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og 
sunne aktiviteter.

Generasjonene som kommer etter deg vil kanskje kalle 
deg velsignet for ditt eksempel på bønn i din familie. Du 
vil kanskje ikke oppdra en stor Guds tjener, men ved dine 
bønner og ditt eksempel på trofasthet kan du hjelpe vår 
Herre Jesus Kristus å oppdra gode og elskede disipler.

Av alt du kan velge å gjøre for å hjelpe Herren, vil bønn 
stå svært sentralt i det. Det er tilsynelatende vanlige menne-
sker som, når de ber, inspirerer andre til å åpne øynene for 
å se hvem som er der. Du kan bli en slik person.

Tenk på hva dette kan bety for dem som kneler sam-
men med deg i familiebønn. Når de føler at du snakker 
med Gud i tro, vil deres tro vokse slik at de også vil 
snakke med Gud. Når du ber for å takke Gud for velsig-
nelser de vet har kommet, vil de få større tro på at Gud 

Av president 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det 
første presidentskap

Familier  

B U D S K A P  F R A  D E T  F Ø R S T E  P R E S I D E N T S K A P

OG  bønn
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MARKER FAMILIEERKLÆRINGENS 20- ÅRSJUBILEUM

elsker dem og at han besvarer dine 
bønner og vil besvare deres. Dette 
kan bare skje i familiebønn når du 
har hatt denne erfaringen i personlig 
bønn, gang på gang.

Jeg blir fremdeles velsignet på 
grunn av en far og en mor som 

snakket med Gud. Deres eksempel på 
bønnens kraft i familien er fortsatt til 
velsignelse for generasjoner som kom 
etter dem.

Mine barn og barnebarn blir vel-
signet hver dag ved mine foreldres 
eksempel. Troen på at en kjærlig  

Gud hører og besvarer bønner har 
blitt overført til dem. Du kan skape  
en slik arv i din familie. Jeg ber om  
at du vil gjøre det. ◼

NOTE
 1. “Familien – En erklæring til verden,”  

Liahona, nov. 2010, 129.

“Familien – En erklæring til ver-
den” lærer oss prinsipper som  

er akkurat like nyttige i dag som  
da den første gang ble fremlagt  
23. september 1995. Vurder å oppfor-
dre enkeltpersonene eller familiene 
du underviser, til å markere erklærin-
gens 20- årsjubileum ved å:

1.  Lage en liste over prinsipper den 
inneholder som har spesiell betyd-
ning for dem. (Se hvordan president 
Eyring gjør dette med bønn, i bud-
skapet ovenfor).

2.  Snakke om hvordan hvert prin-
sipp kan velsigne dem i dag og 
i fremtiden.

3.  Sette seg konkrete mål for å inn-
lemme disse prinsippene i sitt liv 
og dele dem med andre.



En påminnelse om bønn

President Eyring forklarer at det er viktig å be 
sammen med familien. Du kan være et eksem-

pel for familien din ved å be hver dag. Du kan 
også påminne familien om å be sammen hver dag. 
Klipp ut kortet på venstre side og plasser det hvor 
hele familien kan se det. På denne måten kan dere 
alltid huske at vår himmelske Fader ønsker å høre 
fra dere!

Arbeid med bønn

President Eyring forklarer at din familie kan bli velsignet 
ved ditt sterke forhold til vår himmelske Fader. Du kan 

forbedre ditt forhold til ham ved å forbedre dine bønner!  
Her er noen forslag til hvordan du kan gjøre det:

Før du begynner din bønn, kan du bruke en liten stund 
til å tenke på hva du ønsker å si. Overvei spørsmål du måtte 
ha, eller ting som har plaget deg – du kan til og med skrive 
dem ned slik at du ikke glemmer dem. Bruk denne tiden til 
å klarne tankene fra dagens leven, slik at du kan fokusere 
på de milde tilskyndelsene fra Den hellige ånd. Hvis tankene 
dine har en tendens til å vandre mens du ber, kan du prøve  
å se for deg at vår himmelske Fader lytter. Uttrykk deg kon-
kret. Sett også av noen minutter på slutten av bønnen til  
å lytte til Åndens tilskyndelser. Du kan skrive ned tilskyndel-
sene i dagboken din.

Husk at bønn er blitt kalt “en form for arbeid” (Bible 
Dictionary, “Prayer”), så ikke bekymre deg om det krever 

UNGDOM

BARN

øvelse eller virker vanskelig! Din innsats i bønn kan  
hjelpe deg å utvikle et forhold til Gud som vil velsigne 
generasjoner.
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Din himmelske Fader 

Han er glad i deg.  
Han vet hva  

du heter.

  

President Henry B. Eyring,  
førsterådgiver i Det første presidentskap,  
“Fortsatt åpenbaring,” Liahona, nov. 2014, 73.
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Jesu Kristi  
guddommelige 
egenskaper:  
Mektig og full  
av herlighet
Dette er en del av en serie Besøkende  
lærerinners budskap om Frelserens  
guddommelige egenskaper.

Skriftene lærer oss at Jesus Kristus 
“mottok all makt, både i himmel 

og på jord, og Faderens herlighet var 
med ham, for han var i ham” (L&p 
93:17). Eldste M. Russell Ballard i De 
tolv apostlers quorum sa at det var 
ved denne kraft vår Frelser skapte 
himlene og jorden, utførte mirakler  
og gjennomgikk smerten i Getsemane 
og på Golgata.1 Når vi forstår dette,  
vil vår tro på Kristus øke og vi vil  
bli sterkere.

Når vi inngår og holder templets 
pakter, velsigner Herren oss med  
sin kraft. Linda K. Burton, Hjelpefore-
ningens president, sa: “Å holde pak-
ter styrker, utvikler og beskytter…  
Jeg møtte nylig en kjær ny venn.  
Hun vitnet om at etter at hun hadde 
mottatt sin tempelbegavelse, følte 

hun seg styrket med kraft til å  
motstå fristelser hun tidligere hadde 
strevd med.” 2

Nephi bærer vitnesbyrd om kraften 
i pakter: “Jeg, Nephi, så at Guds Lams 
kraft falt… på Herrens pakts folk… 
og de var væpnet med rettskaffenhet 
og med Guds kraft i stor herlighet” 
(1 Nephi 14:14).

Ytterligere skriftsteder
Jeremia 51:15; Johannes åpenbaring 
1:6; Jakobs bok 4:6–7; Mosiah 3:17

Studer ydmykt dette stoffet, og søk å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå 
Frelserens guddommelige egenskaper styrke din tro på ham og velsigne dem du våker over som 
besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

Fra Skriftene
Idet han var fylt med stor 

medfølelse med Marta og Maria, 
vekket Jesus Kristus deres bror 
Lasarus fra de døde ved den 
guddommelige kraft han var 
i besittelse av.

Jesus kom til Marta og Maria 
da Lasarus hadde ligget i graven 
i fire dager. De gikk til Lasarus 
grav, og Jesus befalte at steinen 
som dekket inngangen, skulle 
fjernes. Jesus sa til Marta: “Sa jeg 
deg ikke at dersom du tror, skal 
du se Guds herlighet?” Han ba til 
Gud Faderen, og så “ropte han 
med høy røst: Lasarus, kom ut!

Da kom den døde ut, ombun-
det med liksvøp på føtter og 
hender.” (Se Johannes 11:1- 45.) 
Frelseren bruker sin kraft til å 
forløse og styrke oss. Vår tro på 
ham vil øke når vi husker at han 
er full av kraft og herlighet.

Tro, familie, hjelp
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Overvei dette
Hvordan utruster Guds kraft  
oss med kraft og herlighet?

B E S Ø K E N D E  L Æ R E R I N N E R S  B U D S K A P

NOTER
 1. Se M. Russell Ballard, “Dette er min gjerning 

og min herlighet,” Liahona, mai 2013, 18.
 2. Linda K. Burton, “Kraft, glede og kjærlighet 

ved å holde pakter,” Liahona, nov. 2013, 111.
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NOTATER FRA KONFERANSEN, APRIL 2015
“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt… enten ved min egen røst eller ved mine 
tjeneres røst, det være det samme” (L&p 1:38).

“Ingen har noensinne funnet en mer 
effektiv måte å oppdra neste genera-
sjon på enn en husstand bestående 
av gifte foreldre med barn… 

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 

Guds nåde er 
tilgjengelig  
for alle
“Guds nåde er vårt store og  
evige håp.

På grunn av Jesu Kristi offer, 
tilfredsstiller barmhjertighetens  
plan rettferdighetens krav og ‘tilveie-
bringer et middel for menneskene 
så de kan ha tro til omvendelse’ 
(Alma 34:15).

Selv om våre synder er som pur-
pur, kan de bli hvite som snø. Fordi 
vår elskede Frelser ‘gav seg selv til 
en løsepenge for alle’ (1 Timoteus 
2:6), er det mulig for oss å komme 
inn i hans evige rike…

I dag og for evig er Guds nåde 
tilgjengelig for alle hvis hjerte 
er sønderknust og hvis ånd er 
angrende… 

Jeg ber om at vi må vise vår 
kjærlighet til Gud og vår takk-
nemlighet for den gave som Guds 
uendelige nåde er, ved å holde hans 
bud og med glede ‘vandre i et nytt 
liv’ (Romerne 6:4).”

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.”

Når du repeterer generalkonferansen som fant sted i april 2015, kan du bruke disse sidene 
(og konferansenotater i fremtidige nummer) som hjelpemiddel til å studere og anvende de 
aktuelle læresetningene fra de levende profeter og apostler samt andre ledere i Kirken.

E T  P R O F E T I S K  L Ø F T E

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver 
i Det første presidentskap, “Nådens gave,” 
Liahona, mai 2015, 108, 110.

D O K T R I N Æ R  K L A R G J Ø R I N G

Tro på ekteskapet

Eldste L. Tom Perry (1922-2015) i De tolv apostlers 
quorum, “Hvorfor ekteskap og familie betyr noe – 
over hele verden,” Liahona, mai 2015, 41, 42.

Du finner flere doktrinære artikler om ekteskap 
fra konferansen i april 2015 i Boyd K. Packer,  
“Planen for lykke,” 26; Linda K. Burton,  
“Vi vil stige opp sammen,” 29; og D. Todd  
Christofferson, “Hvorfor ekteskap, hvorfor 
familie,” 50.
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For å lese, se på eller lytte til taler fra generalkonferansen, kan du gå inn 
på conference. lds. org. 

GODE HISTORIER 
FRA KONFERANSEN
Hva fanger oppmerksomheten bedre enn en god 
historie? Her følger fire av mange historier som ble 
fortalt under konferansen:

•  Hvorfor vet ikke søster Yazzie Chinle fra 
Arizona stav hvor mange barnebarn hun har? 
Søster Yellowhair gir oss det uventede svaret. 
– Se Carole M. Stephens, “Familien er fra 
Gud,” 11.

•  Drama og mot preger historien om 
Marie Madeline Cardon, en ung kvinne  
som i 1850 forsvarte sin siste- dagers- hellige 
tro mot en mobb i Alpene i Nord- Italia.  
Hun står som et eksempel for oss i dag.  
– Se Bonnie L. Oscarson, “Familieerklæ-
ringens forsvarere,” 14.

•  Les hvordan fasteoffer velsignet familien Turay 
under borgerkrigen i Sierra Leone i 1991.  
– Se Henry B. Eyring, “Er ikke dette den 
faste jeg finner behag i?” 22.

•  Denne historien om mot, håp og å følge 
lyset kommer av nyhetsoverskrifter i den 
senere tid, men dens budskap har evig  
anvendelse for oss. – Se L. Whitney Clayton, 
“Velg å tro,” 36.

SVAR TIL DEG
På hver konferanse gir profeter og apostler inspirerte svar 
på spørsmål som Kirkens medlemmer kan ha. Bruk mai- 
nummeret 2015, eller gå inn på conference. lds. org for  
å finne svar på disse spørsmålene:

•  Jeg tror på Jesu Kristi forsoning, men hvordan kan jeg 
få tilgang til dens kraft i mitt liv? Se Dale G. Renlund, 
“Siste- dagers- hellige fortsetter å prøve,” 56.

•  Hvordan blir misjonæroppdrag gitt? Hva kan jeg gjøre 
for å takle overgangen fra misjonær til hjemvendt 

misjonær? Hvordan vil jeg bli velsignet ved å delta 
i Seminar og Institutt? Se M. Russell Ballard, “Den  
beste generasjon unge voksne,” 67.

•  Hvordan kan jeg bli en bedre far? Se Larry M. Gibson, 
“Farskap – vår evige fremtid,” 77.

•  Hva er de enestående velsignelsene ved et jordisk 
legeme og jordelivet? Se Joseph W. Sitati, “Vær  
fruktbare, bli mange og legg jorden under dere,” 126.
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Jeg har aldri bedt så mye som da en 
av mine sønner ble 17 år gammel. 

Han begynte å tvile på evangeliet, 
og til tider var han opprørsk og ville 
ikke lytte. Min mann og jeg prøvde 
alltid å insistere på at han skulle 
være med i kirken, men han nektet 
mange ganger. Vi holdt våre familiens 
hjemmeaftener, leste i Skriftene og 
ba som familie, men han valgte ofte å 
ikke være med. Jeg husker ikke hvor 
mange ganger jeg knelte ned for å 
be vår himmelske Fader berøre hans 
hjerte og hjelpe ham å fortsette på 
den rette vei.

De neste to årene hadde han 
mange oppturer og nedturer. Ledere 
i Kirken støttet meg, og de snakket 
med ham, men ingenting syntes å 
hjelpe. Til slutt flyttet han hjemmefra.

Hele denne tiden sluttet jeg aldri 
å be for ham. Til tider sa min mann, 
som var lei av det: “La ham være. Han 
har sin handlefrihet.” Men mitt svar 
var alltid det samme: “Nei. Jeg vil ikke 
miste håpet.”

Etter en stund kom sønnen vår på 
besøk. Han ba meg om tilgivelse og 
sa: “Mamma, jeg ønsker å komme 
hjem.” Min mann og jeg var skeptiske, 
men etter å ha snakket om det, gikk vi 
med på det. Etter at han kom hjem, så 
vi hans faste beslutning om å forandre 
seg. Han ble aktiv i Kirken og deltok 

V Å R T  H J E M ,  V Å R  F A M I L I E

På tross av min sønns opprør, sluttet jeg aldri å be for ham.

i aktiviteter. Han ble senere kalt som 
Primær- lærer, en opplevelse som var 
ganske spesiell for ham.

En dag hengte jeg opp en plakat 
fra Liahona hvor det sto: “La ikke 
bekymring eller tvil hindre deg i å 
reise på heltidsmisjon.” 1 Den hang 
på rommet hans i et par måneder, 

HJELP DITT BARN
Barn som farer vill, har sin handlefrihet, og de reagerer kanskje ikke på 

åndelige tilskyndelser, men evangeliet gir deg mange måter å hjelpe et slikt 
barn på:

•  Snakk med din ektefelle og dine 
andre barn.

•  Styrk deg selv åndelig slik at du 
kan handle i tro og kjærlighet, 
ikke frykt.

•  Vær verdig til og søk personlig 
åpenbaring om hvordan du kan 
hjelpe ditt barn.

•  Vær et levende eksempel på  
en Jesu Kristi disippel.

•  Uttrykk kjærlighet til ditt barn 
i ord og handlinger.

•  Oppfordre ham eller henne til 
å delta i å lære om evangeliet 
hjemme og på familieakti-
viteter som ferier, høytider 
og prosjekter.

•  Gi aldri opp.

BØNN: EN MORS GAVE
Navn ønskes ikke oppgitt
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FORELDRES INNFLYTELSE
“Foreldre som overholder tem-
pelpakter, er i stand til å utøve 
stor åndelig innflytelse på sine 
barn over tid. Trofaste medlem-
mer av Kirken kan finne trøst 
i å vite at de kan gjøre krav 
på løftene om guddommelig 
veiledning og kraft, ved Den 
hellige ånds inspirasjon og 
prestedømmets privilegier, i 
sine anstrengelser for å hjelpe 
familiemedlemmer å motta 
frelsens og opphøyelsens 
velsignelser…

En slik innflytelse kan ikke 
overstyre et barns handlefrihet, 
men kan ikke desto mindre 
innby og kalle. Til syvende 
og sist må et barn utøve sin 
handlefrihet og reagere i 
tro, omvende seg av hele sitt 
hjerte og handle i samsvar 
med Kristi lære.”
Eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum, “Trofaste foreldre og 
villfarne barn: Hvordan bevare håpet 
og overvinne misforståelser,” Liahona, 
mars 2014, 19.

BØ
NN

, A
V 

W
AL

TE
R 

RA
NE

da han plutselig en dag sa til meg: 
“Mamma, jeg ønsker å reise på 
misjon i slutten av året.” Det var fan-
tastisk. Min mann og jeg gråt og gråt, 
og selvfølgelig støttet vi ham da han 
forberedte seg til å reise til templet 
og utføre en misjon. Jeg fortsatte å be 
hele tiden, og nå takket jeg vår him-
melske Fader for å ha rørt ved min 
sønns hjerte.

Etter en tid på misjon, sa han i et 
brev til meg: “Mamma, jeg har et sterkt 
vitnesbyrd om bønn, takket være deg. 
Jeg vet at du ba for meg hele tiden, 
og nå er jeg på misjon fordi Herren 
påvirket meg, ikke fordi jeg er så god. 

Takk, mamma. Fortell søstrene mine 
om dette prinsippet som forandret 
mitt liv.”

Nå har min sønn utført en heder-
lig misjon og deltatt i et forunderlig 
verk. Jeg er veldig takknemlig til vår 
himmelske Fader for at han lyttet 
til mine bønner alle disse årene og 
berørte min sønns hjerte, noe som 
fikk ham til å vende tilbake til den 
rette vei. ◼
Artikkelforfatteren bor i Guatemala.

NOTE
 1. “Ta neste trinn,” Liahona, juni 2009, 31.
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Den verden vi nå lever i, beveger seg raskt bort fra 
Kristi lære i sine lover og sine skikker. Som følge 
av dette arbeider Satan på overtid for å forvirre 

Guds sønner og døtre og avlede de utvalgte fra å oppfylle 
sin plikt og motta en fylde av Herrens velsignelser.

Satan vil ha dere til å slutte å praktisere gode vaner dere 
har lært hjemme, i Seminar og Institutt og på misjon – som 
å ha daglig skriftstudium, be daglig, ta verdig del i nadver-
den hver uke, og yte ekte, dyptfølt tjeneste. Han ønsker 
også at dere skal stå på sidelinjen i dagens viktige og  
avgjørende kamper.

Husk at vi er i krig – men ikke en krig med kanoner og 
kuler. Likevel er krigen reell, med utallige falne. Krigen er 
faktisk en videreføring av den som begynte i den førjor-
diske verden.

Paulus oppfordret oss til å “ta på dere Guds fulle rust-
ning”. Han sa: “Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men 
mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere 
i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet” 
(Efeserne 6:11–12).

Som en Jesu Kristi apostel oppfordrer jeg dere til å  
“ta på Guds fulle rustning”, og delta i slaget i dag, slik  
Helamans sønner gjorde for så mange år siden. Ikke vent  
til dere blir gift, eller starter deres livslange karriere, eller 

blir eldre. Kirken trenger våre unge nå. Herren trenger  
dere nå!

Dere husker sikkert at 2000 unge krigerne “sluttet en 
pakt om å kjempe for nephittenes frihet” (Alma 53:17).  
Kirken trenger unge stridsmenn i vår tid som har inngått  
en pakt om å “stå som Guds vitner til alle tider og i alle  
ting og på alle steder” (Mosiah 18:9).

Unge kvinner og unge menn er Helamans sønner og 
døtre i vår tid. Måtte det bli sagt om dere slik det ble sagt 
om dem: “[De ble] nå… til stor hjelp” (Alma 53:19).

Kampen mot pornografi
Vi trenger at dere blir med oss i kampen mot pornografi. 

Det er en forferdelig pest som sprer seg over hele verden.
For mer enn 180 år siden åpenbarte Herren sin helselov, 

herunder en advarsel mot bruk av tobakk (se L&p 89). Mange 
har lyttet til Herrens advarsel, men enda flere har ikke gjort 
det. Ingen kjente den gangen, og heller ikke da jeg var på 
deres alder, kjente vi de langsiktige virkningene av røyking.  
I dag, etter tiår med vitenskapelig forskning, kjenner vi nå 
røykingens bidrag til lungekreft og andre dødelige sykdom-
mer. Herrens Visdomsord var en beskyttende velsignelse.

På lignende vis har Herren i vår tid advart oss mot 
pornografiens virkninger. Millioner av mennesker følger 

Av eldste  
M. Russell Ballard
i De tolv apostlers 
quorum

HERREN 
TRENGER  
DEG 

Som en Herren 
Jesu Kristi apostel 
oppfordrer jeg dere  
til å “ta på Guds fulle  
rustning”, og delta 
i striden i dag.

nå!
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trofast Herrens råd, mens utallige andre ikke gjør det. Vi 
trenger ikke å vente, mine kjære venner, ikke i 180 og 
ikke engang i 10 år, for å oppdage de ødeleggende virk-
ningene av pornografi. Ny vitenskapelige forskning har 
avdekket at pornografi forkrøpler unge voksne på flere 
måter, og skader deres sjanser til en dag å ha et kjærlig 
og varig ekteskap.

Forskning har vist at hyppig bruk av pornografi kan 
føre til tvangsmessig adferd, og kan omkoble hjernen og 
fange en person i avhengighetens fengsel. Forskning har 
også bekreftet at pornografi skaper urealistiske forventnin-
ger og gir farlig feilutdannelse om sunn intimitet mellom 
mennesker.

På særdeles snikende vis lærer pornografi dere å se på 
personer som objekter som dere kan ignorere og ringeakte 
både følelsesmessig og fysisk.

En annen side ved pornografi er at det generelt er en 
hemmelig aktivitet. De som bruker det, skjuler det ofte eller 
bagatelliserer i det minste bruken av det for alle, også sin 
kjæreste eller ektefelle. Studier har avdekket at når noen 
engasjerer seg i denne typen selvfortielse – når de gjør ting 
de ikke er stolte av, og holder disse tingene hemmelig for 
sine familiemedlemmer og venner – skader det ikke bare 
deres relasjoner og gir dem en følelse av ensomhet, men 
det gjør dem også mer sårbare for depresjon, angst og dår-
lig selvfølelse. Å ha hemmeligheter skader tillit.

Først og fremst må vi unngå pornografi selv, fordi det er 
dødelig. Det dreper ekte, kjærlige forhold mellom menne-
sker – det ødelegger ekteskap og familier. Det ødelegger 
ånden til den som bruker det, like sikkert som den mest 
dødelige gift dreper kroppen og sinnet.

Bli ikke bedratt. Tro ikke at dere kan slutte med denne 
vanedannende adferden når dere drar på misjon eller når 
dere gifter dere. Hvis dere driver med det nå, hvis dere 
er fanget i denne vanen, må dere søke åndelig hjelp nå. 
Dere kan overvinne pornografi med Frelserens hjelp. Ikke 
vent! Jeg ber dere innstendig om å ikke røre det! Det finnes 
mange ressurser på LDS.org som vil hjelpe dere å overstyre 
det mørke som pornografiske bilder skaper.

Dette er en vanskelig tid å leve i – men ikke vanskeli-
gere enn da Helaman og hans unge krigere forsvarte sine 
familier og Kirken. Dette er deres tid til å stå frem og slutte 
dere til andre rettskafne og trofaste unge menn og unge 
kvinner for å kjempe i krigen mot pornografi.

Læren om ekteskap
Jeg vil dere skal forstå Kirkens syn på ekteskap, en lære 

som er gitt oss av vår himmelske Fader gjennom Skriftene 
og “Familien – En erklæring til verden”. Dette inspirerte 
dokumentet erklærer: “Familien er forordnet av Gud. Ekte-
skap mellom mann og kvinne er helt avgjørende for hans 
evige plan. Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets 
bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer 
ekteskapsløftene med fullstendig troskap.” 1

Apostlene er befalt å være vaktmenn i tårnet for å se 
“fienden mens han ennå [er] langt borte” (L&p 101:54), og 
å undervise i Kristi læresetninger. Alle dere vet at den tradi-
sjonelle definisjon av ekteskap er under angrep i dag. Det 
finnes dem som styrer diskusjonen inn på borgerrettigheter. 
Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har 
forklart kirkens standpunkt og læren om Guds hensikt og 
plan for at hans åndebarn skal få oppleve jordelivet, noe 
som er avgjørende for vårt evige liv.

Jeg siterer fra en uttalelse til ledere i Kirken i 2014, og 
ber dere om å lese den nøye:

“Endringer i sivilrett må ikke, og kan i virkeligheten ikke 
endre den morallov som Gud har fastslått. Gud forventer 
at vi skal støtte og holde hans bud uavhengig av avvikende 
meninger eller trender i samfunnet. Hans kyskhetslov er 
tydelig: Seksuell omgang er bare riktig mellom en mann og 
en kvinne som er lovlig viet i ekteskap som mann og hus-
tru. Vi oppfordrer dere til å repetere og undervise Kirkens 
medlemmer i læren som finnes i ‘Familien – En erklæring 
til verden’.”

Uttalelsen fortsetter:
“Akkurat som de som fremmer homofile ekteskap,  

har rett til høflighet, gjelder det samme for dem som er 
imot det… 
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Som medlemmer av Kirken er vi ansvar-
lige for å forkynne Jesu Kristi evangelium 
og belyse de store velsignelser som kom-
mer ved å holde Guds bud, så vel som de 
uunngåelige konsekvensene av å ignorere 
dem. Vi oppfordrer dere til å be om at 
mennesker overalt må få sitt hjerte bløtgjort 
overfor evangeliets sannheter, og at visdom 
vil bli gitt dem som er kalt til å avgjøre 
saker som er avgjørende for samfunnets 
fremtid.” 2

Jeg vet at dere elsker og støtter Herren og 
oppholder hans profeter, men jeg vet også at 
noen av dere kan være forvirret med hen-
syn til de mange konsekvensene av Kirkens 
beslutning om å forsvare Guds åpenbarte 
plan for sine barn.

Jeg vet også at noen av våre unge sli-
ter med å forstå hvordan de kan forklare 
læren om familie og ekteskap og fortsatt 
være vennlige, milde og kjærlige mot dem 
som ikke er enige. Dere er kanskje redde 
for å bli stemplet som en fanatiker og som 
intolerant.

Dere kjenner kanskje noen som sliter 
med tiltrekning til samme kjønn eller har 
bestemt seg for å leve i et slikt forhold. 
Deres kjærlighet til den personen som en 
sønn eller datter av Gud, kan skape en 
indre konflikt idet dere prøver å elske og 
støtte ham eller henne, men fortsatt står for 
Herrens evige plan for lykke.

La oss være tydelige: Jesu Kristi Kirke  
av Siste Dagers Hellige tror at “det å oppleve 
tiltrekning til samme kjønn er en komplisert 
virkelighet for mange. Tiltrekningen i seg 
selv er ingen synd, men å leve den ut er det. 
Selv om vedkommende ikke velger å ha slike 
følelser, velger han eller hun sin reaksjon på 
dem. Med kjærlighet og forståelse strekker 
Kirken seg ut til alle Guds barn, også [dem 
som er tiltrukket av samme kjønn].” 3

Kirken går hverken god for, underviser 
eller fremmer uttrykk for forakt eller  
andre ukristelige handlinger. Vi må vise 
kjærlighet og forsøke å hjelpe andre å  
forstå at ingen burde ignorere eller se bort 
fra Guds bud.

Vår himmelske Fader 
kjente konsekvensene av 
å leve i en fallen verden, 
og ga derfor sine barn 
en Frelser, “Lammet som 
er slaktet, fra verdens 
grunnvoll ble lagt.”
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Et vitnesbyrd og en advarsel
I “Familien – En erklæring til verden” 

uttalte Det første presidentskap og De tolv 
apostlers quorum: “Vi advarer og sier at den 
som bryter sin kyskhetspakt, mishandler 
sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å 
oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil 
stå til ansvar overfor Gud. Videre advarer vi 
og sier at oppløsningen av familien vil påføre 
enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner 
de ulykker som er forutsagt av profeter i 
oldtiden og i nyere tid.” 4

Jeg er en av dem som deltok i denne 
advarselen. Som en av vaktmennene i tårnet, 
er jeg ansvarlig for å “[blåse] i basunen og 
[advare] folket” (se Esekiel 33:1- 9). Jeg gjør 
det fordi jeg er glad i dere og vil at dere skal 
forstå at vi må stå til ansvar for Herren, og 
holde hans bud. Det er min plikt.

Med Herrens advarsel følger også en  
invitasjon til å komme til ham. Vår himmel-
ske Fader kjente konsekvensene av å leve 
i en fallen verden, og ga derfor sine barn  
en Frelser, “Lammet som er slaktet, fra  
verdens grunnvoll ble lagt” ( Johannes  
åpenbaring 13:8).

I Johannes- evangeliet lærer vi at “så har 
Gud elsket verden at han gav sin Sønn,  
den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” 
( Johannes 3:16).

Husk at evangeliet er “godt nytt”.5 Det er  
et budskap om håp. Hvis dere er i vanske-
ligheter nå, må dere søke hjelp. Herren er 
barmhjertig og tilgivende.

Apostelen Paulus forkynte:
“Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? 

Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult 
eller nakenhet eller fare eller sverd? … 

Men i alt dette vinner vi mer enn seier  
ved ham som elsket oss.

For jeg er viss på at verken død eller  
liv, verken engler eller krefter, verken det 
som nå er eller det som komme skal, eller 
noen makt,

verken høyde eller dybde eller noen 
annen skapning skal kunne skille oss fra 
Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre” 
(Romerne 8:35, 37- 39).

På grunn av Jesus Kristus kan fred erstatte 
skyldfølelse. Sunne relasjoner kan gjenopp-
rettes. Avhengighet kan overvinnes.

Vi må la vår familie og våre venner få vite 
denne sannheten – Gud er kjærlighet, og han 
“innbyr [oss] alle til å komme til ham og ta 
del i hans godhet. Og han viser ingen bort 
som kommer til ham” (2 Nephi 26:33).

Vi trenger at dere er engasjert i frelsesar-
beidet før, under og etter deres misjon.

Bruk teknologi til velsignelse for andre
Herren oppfordrer dere til å engasjere 

dere og bruke de sosiale medieplattformer 
dere foretrekker, til å dele evangeliet med 
andre og stå som vår tids sønner og døtre 
av Helaman i de siste dagers store slag. Han 
vil at dere skal bli vår tids unge krigere som 
står sterkt og samlet for sannheten. Han 
ønsker at dere skal være tapre og standhaf-
tige i møte med fiendens fremrykning. Vi vet 
at Herren til slutt vil seire, og Satan vil bli 
slått tilbake.

Dere har anledning til å bruke sosiale 
medier klokt. Husk at det finnes riktig tid 
og sted til å bruke sosiale medier, og å 
dele tanker og vitnesbyrd med andre om 
de tingene dere lærer og føler, er ett av 
disse tilfellene. Gjennom forskjellige sosiale 

HJELP OG 
FORSTÅELSE

Kirken gir hjelp og 
forståelse til dem 

som strever med por-
nografi eller tiltrekning 
til samme kjønn. Den 
har også ressurser for 
medlemmer av Kirken 
som ønsker å utdype 
sin forståelse av ekte-
skapets guddommelige 
hensikt eller til å dele 
evangeliet med andre 
på Internett. Vurder 
å besøke følgende 
Internett- ressurser:
•  “Overcoming Porno-

graphy through the 
Atonement of Jesus 
Christ,” overcoming
pornography.org.

•  “Gud elsker sine 
barn,” lds.org.

•  “The Divine Institu-
tion of Marriage,” 
mormonnewsroom. 
org.

•  “Sharing the Gospel  
Online,” lds.org/ 
church/share.
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medieplattformer kan dere ha samtaler om evangeliet med 
familie, venner, og for dere hjemvendte misjonærer, også 
med tidligere undersøkere og nye medlemmer. Dere kan 
stå som vitner for sannheten og forsvare riket.

Vi må forsvare riket
Jeg vet at noen av dere er redde for å bli misforstått, 

latterliggjort og til og med trakassert hvis dere forsvarer vår 
himmelske Fader, vår Herre Jesus Kristus, og Kirken. Jeg 
forstår deres uro.

Jeg virket i den britiske misjon etter 2. verdenskrig som 
ung misjonær. Den gangen var mormoner “til spott og 
spe” (3 Nephi 16:9), og misjonærer ble ledd av og latter-
liggjort. Folk kastet til og med ting på oss, og noen spyttet 
på oss. Vi trakk oss imidlertid ikke tilbake, men fortsatte 
å bære vitnesbyrd og dele evangeliet med andre. I likhet 
med Abinadi vek vi ikke tilbake, i likhet med Paulus vek 
vi ikke tilbake, og i likhet med Frelseren vek vi ikke tilbake. 
Den gangen kunne vi ikke ha forestilt oss virkningen av 
vårt arbeid. Vi hadde 14 distrikter og ingen staver. I dag 
er det 46 Sions staver på de britiske øyer.

Mine kjære unge venner, ikke bry dere om dem som 
er i den store og rommelige bygningen. Nephi så at de 
ville spotte og peke “fingre mot dem som hadde kommet 

og som spiste av frukten”. Ikke vær som dem som, “da de 
hadde spist av frukten, skammet… seg på grunn av dem 
som spottet dem, og de falt fra, gikk inn på forbudte stier 
og ble borte” (1 Nephi 8:27, 28).

Dere er en stor og viktig generasjon, og dette er en 
strålende tid å leve i! Fremtiden er lys. Si til dere selv: “Jeg 
hjelper Herren ved å strekke meg ut og bære mitt vitnes-
byrd og undervise i de sannheter Gud har åpenbart i disse 
siste dager.”

Måtte Herren velsigne dere med visdom utover deres 
år, så dere klokelig må innse at vi kjemper denne kampen, 
og at vi må stå sammen, unge og gamle. Måtte dere aldri 
glemme på denne reisen dere er på, at dere er dyrebare  
for fremtiden ved å forberede verden for den dagen da 
Jesus Kristus vil si: “Det er nok,” og vende tilbake og 
regjere som Frelseren, herrenes Herre, kongenes Konge, 
verdens Forløser, som jeg vitner om lever. ◼
Fra Kirkens skoleverks andakt for unge voksne, “Vær rolige og kjenn at jeg  
er Gud,” i California, 4. mai 2014.

NOTER
 1. “Familien – En erklæring til verden,” Liahona, nov. 2010, 129.
 2. Brev fra Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige, datert 10. januar 2014 (USA) og 6. mars 2014 (utenfor USA).
 3. “Elsk hverandre: En samtale om tiltrekning til samme kjønn,” 

mormonsandgays.org.
 4. “Familien – en erklæring til verden,” 129.
 5. Se Veiledning til Skriftene, “Evangelier.”

Jeg vet at noen av dere er redde for å bli misforstått, latterliggjort og til og med trakassert hvis dere forsvarer vår  
himmelske Fader, vår Herre Jesus Kristus og Kirken. Mine kjære unge venner, ikke bry dere om dem som er i den store  
og rommelige bygningen.
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Av Lori Cluff Schade
Autorisert ekteskaps-  og familieterapeut

En dag hadde jeg en terapitime med en ungdom som nylig 
hadde satt sitt eget liv i fare ved å delta i farlig adferd. 
Jeg hadde tidligere arbeidet med foreldrene hennes, og 

prøvde å vurdere hennes oppfatning og forståelse av forholdene 
i familien. Da jeg spurte om hennes foreldres ekteskap, så hun 
meg inn i øynene, og uten å nøle svarte hun: “Mor og far liker 
ikke hverandre.”

Jeg spurte hvordan hun visste det, ettersom foreldrene gjentatte 
ganger hadde fortalt meg at de aldri hadde konflikter, og hadde 
uttrykt visshet om at deres barn ikke var klar over deres ekte-
skapsproblemer. Det var en påstand jeg hørte jevnlig fra mange 
ektepar som ekteskaps-  og familieterapeut.

“Det skjønner man bare,” svarte hun. Hun forklarte at hun aldri sluttet å bekymre seg 
for familiens mulige sammenbrudd. Hun fortalte med tårer i øynene at det var noe som 
gjorde henne fysisk syk, og at hun allerede strevde med å sove og gå på skolen. “Jeg 
tenker på det hele tiden,” sa hun.

Kvaliteten på ditt 
ekteskap påvirker 
dine barn, enten du 
er klar over det eller 
ikke. Når du og din 
ektefelle arbeider for å 
forbedre deres forhold, 
vil barna bli velsignet.

Vi kan velsigne 
våre barn  
VED Å FORBEDRE VÅRT EKTESKAP
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Jeg fikk vondt i hjertet der jeg satt overfor henne og 
betraktet den altfor kjente situasjonen. Jeg visste at forel-
drene både elsket henne og ville gjøre hva som helst for å 
hjelpe henne, men likevel var jeg redd for at de undervur-
derte i hvilken grad deres ekteskapsproblemer var til skade 
for henne og de andre barna.

Familieerklæringen fastslår at “mann og hustru har et 
høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre 
og for sine barn”.1 Noen ganger lurer jeg på om “for sine 
barn” fortrenger “for hverandre”.

I mitt yrke ser jeg medlemmer av Kirken gjøre enorme 
ofre for sine barn for å hjelpe dem å lykkes. Disse forel-
drene fremmer positiv religionsutøvelse i sine barn, som for 
eksempel bønn, skriftstudium og tilstedeværelse i kirken. 
De oppfordrer til utdannelse og å tilegne seg ferdigheter 
som vil forberede barna for en lys fremtid. Jeg er imidlertid 
redd for at noen kan undervurdere den verdifulle ressursen 
som et høyverdig ekteskap er for å forberede ungdom for 
evige hensikter.

Mange par vier sin oppmerksomhet til saker som er 
givende, men gjør lite for å styrke sitt ekteskap. Noen 

justerer flittig planene sine for å delta på barnas forestil-
linger, men klarer ikke å finne tid til et stevnemøte med 
ektefellen. I hvirvelvinden av barneoppdragelse, karriere-
utvikling og kall i Kirken kan ekteskapet lett bli forsømt, 
og noen ganger også farget av konflikt, bitterhet og svik.

Når par blir mer oppmerksom på den store innflytel-
sen deres ekteskap har på barna, blir det klart hvor vidt-
rekkende fordelene kan være når ektepar aktivt søker 
å gi næring til og styrke sitt ekteskap.

Ekteskapets kvalitet påvirker barna
Jeg tror de fleste siste- dagers- hellige par vil at ekteska-

pet skal lykkes, og jeg er imponert over det engasjement 
de fleste av dem viser sitt ekteskap. I sin alminnelighet tar 
siste- dagers- hellige som inngår den evige ekteskapspakt 
(se L&p 131:2), denne pakten på alvor, og vil ofte utholde 
enorme lidelser for å holde ekteskapet intakt.

Jeg ser imidlertid noen ganger ekteskap som gir mer 
stabilitet enn kvalitet. Noen ektepar tror feilaktig at hvis 
de bare unnlater å krangle foran barna, vil barna være 
uvitende om ekteskapsproblemene. Barn er svært intuitive 
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og har vanligvis en følelse av at noe ikke stemmer, noe som 
kan føre til dyp usikkerhet. Fravær av konflikt i et ekteskap 
er en billig erstatning for et sikkert bånd.

Forskning på ekteskapelig kvalitet og barn tyder på at 
et ekteskap av høy kvalitet fremmer følelsesmessig trygg-
het og styrker barnas generelle velvære.2 I min praksis 
er jeg vitne til realiteten av at barn blir dypt påvirket av 
foreldrenes ekteskapelige kvalitet. Dette prinsippet gjen-
speiles i president Spencer W. Kimballs (1895- 1985) ord: 
“Ekteskapet… gjelder ikke bare den umiddelbare lykke, 
men også evige gleder. Det berører ikke bare de to perso-
nene det gjelder, men også deres familie, og spesielt deres 
barn og deres barns barn gjennom mange generasjoner.” 3 
Jeg forklarer ofte for folk at de ikke bare skaper sitt eget 
ekteskap, men i bunn og grunn deres barns og barne-
barns ekteskap også.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum har 
sagt: “Forringelsen av den oppfatning at ekteskapet er 
permanent og dyrebart, har vidtrekkende konsekvenser. 
Påvirket av sine egne foreldres skilsmisse eller av manges 
oppfatning av at ekteskap er en fotlenke som hindrer en i 
å realisere seg selv, gjør at noen unge skygger unna ekte-
skap. Mange som gifter seg, forplikter seg ikke fullt og helt, 
og er rede til å fly ved første alvorlige utfordring.” 4

Som ekteskapsterapeut kan jeg bekrefte at voksne hvis 
foreldre ble skilt eller hadde ekteskap av lav kvalitet, ofte er 
usikre på sin egen evne til å opprettholde og utholde gode, 
langsiktige relasjoner. De er ofte overfølsomme for enhver 
uenighet i ekteskapet og strekker seg langt for å unngå 
konflikt, noe som noen ganger kan begrense nærheten i 
ekteskapet. Det er ikke uvanlig for meg å se voksne gråte 
når de husker den følelsesmessige smerten de har opplevd 
når de har sett sine egne foreldres ekteskap vokse og falle. 
Tilliten til ekteskapet er redusert i husstander med dårlig 
ekteskapskvalitet.

Velg å forbedre kvaliteten på ekteskapet
Å forbedre kvaliteten på ekteskapet har mye med 

valg å gjøre. Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers 

quorum bekreftet at “et forelsket par kan velge et ekte-
skap av høyeste kvalitet, eller en lavere kvalitet som  
ikke vil vare”.5

Den populære ekteskapsterapeuten og forskeren 
William J. Doherty har skrevet om betydningen av å kom-
binere engasjement med intensjonalitet, eller aktiv innsats 
for å forbedre ekteskapet: “Selv om vi har en ubøyelig 
plikttroskap overfor ektefellen, er de fleste av oss blinde 
for hvordan vi mister vårt ekteskap ved langsom erosjon 
når vi ikke stadig fyller på med jord… Plikttroskap uten 
intensjonalitet fører til stabile, men utgåtte ekteskap.” 6 
Mange ektepar uttrykker dyp plikttroskap og stabilitet, 
men gjør lite, om noe, for aktivt å prøve å gavne ekteska-
pet. Det er nedslående å se verdifull ekteskapelig kapital 
bli underbenyttet.

Elsk din ektefelle
Da tidligere Unge kvinners president Elaine S. Dalton 

holdt en tale som minnet om at det viktigste en far kunne 
gjøre for sin datter var å “elske hennes mor”,7 ble jeg over-
bevist om at det var jeg, og ikke min mann, som trengte 
å høre talen. Han hadde vært langt mer samvittighetsfull 
med hensyn til å kommunisere til mine barn hvor høyt 
han elsket meg, enn jeg hadde vært med hensyn til min 
kjærlighet til ham. Jeg tenkte på de mange gangene jeg 
hadde kommet inn i et rom, og min mann hadde sagt til et 
av mine barn: “Gjett hva!” og en av dem hadde svart: “Jeg 
vet det… du elsker mamma,” eller “Jeg vet det… mamma 
er din beste venn,” eller “Jeg vet det… mamma er drøm-
mejenta di,” eller en rekke lignende erklæringer som han 
hadde underbygget i årenes løp. Jeg innså at den store 
tryggheten jeg følte i mitt ekteskap, og som jeg hadde tatt 
for gitt, var et direkte resultat av min manns generøsitet 
med hensyn til å uttrykke sin kjærlighet, beundring og 
respekt for meg til våre barn.

Viktigheten av søster Daltons undervisning understrekes 
av profeten Jakob i Mormons bok. Da han refset nephit-
tene for deres ugudelighet, påpekte han at de lamanittiske 
“menn elsker sine hustruer, og deres hustruer elsker sine 
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menn. Deres menn og hustruer elsker sine 
barn” ( Jakobs bok 3:7), noe som understre-
ker at Herren legger stor vekt på dette.

Homefront, en serie informasjonsinnslag 
sendt av Kirken, har et populært TV- innslag 
kalt “Time for time”, hvor en liten gutt 
prøver å få sin arbeidende fars oppmerk-
somhet. På ett tidspunkt sier faren: “[Hvis] 
pappa ikke jobber, får ikke pappa betalt,” og 
moren tilføyer: “Folk liker pappas arbeid så 
godt at de betaler ham for det.” 8 Dette er en 
av mine favorittreklamer fordi moren unngår 
den alminnelige og ineffektive triangulerin-
gen der en av foreldrene trår til og støtter 
et barn ved å kjefte på den andre av forel-
drene. Dette fører vanligvis til at den andre 
av foreldrene inntar en forsvarsposisjon, og 
at barnet blir usikkert. Med en positiv og 
strategisk uttalelse hjelper moren i reklamen 
både far og barnet. Jeg er overbevist om at 
hvis flere foreldre gjorde sine samtaler mer 
som denne, ville den samlede kvaliteten på 
ekteskap og familie bli bedre.

Forslag til å forbedre kvaliteten  
på ekteskapet

Den gode nyheten med hensyn til å for-
bedre ekteskapets kvalitet, er at det er mulig 
å oppnå nærmest umiddelbare forbedringer 
ved å gjøre små forandringer. Her følger 
noen forslag:

Gi uttrykk for hvordan du vil at ekteska-
pet skal være om 5, 10 eller 20 år. Jeg blir 
alltid overrasket over hvor mange ektepar 
som ikke snakker om hva slags ekteskap de 
ønsker. Å ha denne samtalen setter ekteska-
pet i sentrum og setter ekteparet på en kurs 
til aktiv ekteskapsforbedring og engasjement 
for fremtiden.

EKTESKAPETS 
MULIGHETER
“Ekteskap gir større 
muligheter for lykke 
enn noe annet forhold 
mennesker imellom. 
Like fullt kommer noen 
ektepar til kort sam-
menlignet med sine 
fulle muligheter. De 
lar romantikken fare, 
tar hverandre for gitt 
og lar andre interesser 
eller forsømmelsens 
skyer skygge for det 
deres ekteskap egentlig 
kunne være. Et ekte-
skap vil være lykkeligere 
hvis man pleier det 
omsorgsfullt.”
Eldste Russell M. Nelson i  
De tolv apostlers quorum,  
“Plei ditt ekteskap,” Liahona, 
mai 2006, 36.

Skriv ned og fortell om et godt minne i ekte-
skapet. Negative følelser har en tendens til å 
være så dominerende at de ofte fortrenger 
håp. Når folk tenker på og forteller om posi-
tive minner, gir de rom for å føle håp igjen.

Snakk om et minne om en gang da dere 
klarte å overvinne en utfordring sammen. 
Å huske slike omstendigheter er en måte  
å få tilgang til samhold som ektepar på.

Skap små, men meningsfylte ritualer for 
når dere skilles og kommer sammen igjen. 
Dette kan virke som en selvfølge, men ekte-
par glemmer ofte betydningen av et forutsig-
bart kyss, en klem eller noe man sier, kan ha 
for å skape positivitet i ekteskapet over tid.

Innfør noe nytt i deres stevnemøter. Forsk-
ning tyder på at par som bevisst går på 
stevnemøter ved å søke nye erfaringer, ofte 
oppnår forbedret kvalitet i forholdet. Dette 
krever kreativitet og innsats, ikke penger.

Fortell barna regelmessig hva du beundrer 
ved din ektefelle. Dette er det jeg liker best. 
Når jeg har fått ektepar i terapi til å gjennom-
føre dette forslaget, har de meldt om umid-
delbare og positive resultater.

Søk aktivt oppløftende ressurser for å styrke 
ekteskapet. Dette omfatter bøker og artikler 
(på trykk eller i lydformat), leker, forelesnin-
ger, temakvelder, arbeidsgrupper, konferan-
ser og mer.

Spør hverandre regelmessig om dere har et 
sterkere eller svakere bånd som ektepar enn før, 
og snakk om hva dere kan gjøre for å bygge bro 
over kløften. Dette kan gjøres daglig, ukentlig 
eller til og med månedlig, og er en måte å gi 
ekteskapet fornyet oppmerksomhet på.

Snakk med biskopen om tilgang til profe-
sjonelle ressurser om nødvendig. Av en rekke 
grunner utsetter folk ofte å søke hjelp. Jeg kan 
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ikke telle hvor mange ganger jeg skulle ønske et par hadde 
søkt hjelp mange år tidligere, før så mye bitterhet hadde 
forgiftet ekteskapet.

Be. President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første 
presidentskap, sa: “Be om den kjærlighet som hjelper dere 
å se det gode i ektefellen. Be om den kjærlighet som får 
svakheter og feiltrinn til å virke små. Be om kjærlighet til 
å gjøre ektefellens glede til din egen. Be om kjærlighet til 
å ønske å lette byrdene og lindre sorgene til ektefellen.” 9 
Hvis dette virker for vanskelig, kan ektefeller be om å få 
et ønske om å gjøre disse tingene.

Vår himmelske Fader vil at vi skal ha et  
lykkelig ekteskap

President Howard W. Hunter (1907-95) erklærte: “Uan-
sett hva Jesus legger sine hender på, lever det. Hvis Jesus 
legger sine hender på et ekteskap, lever det. Hvis han får 

lov til å legge hendene på familien, lever den.” 10 Jeg er 
overbevist om at vår himmelske Fader ønsker at vi skal 
ha utmerkede ekteskap av høyeste kvalitet, og at han vil 
veilede oss i våre anstrengelser for å forbedre disse rela-
sjonene til fordel for vår familie. Lykkelige ekteskap gir 
oss og våre barn dyptgripende velsignelser. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

NOTER
 1. “Familien – En erklæring til verden,” Liahona, nov. 2010, 129.
 2. Se E. Mark Cummings og Patrick T. Davies, Marital Conflict and  

Children: An Emotional Security Perspective (2010).
 3. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball  

(2006), 193.
 4. Dallin H. Oaks, “Skilsmisse,” Liahona, mai 2007, 70.
 5. Russell M. Nelson, “Celestialt ekteskap,” Liahona, nov. 2008, 92.
 6. William J. Doherty, Take Back Your Marriage: Sticking Together  

in a World That Pulls Us Apart, 2. utg. (2013), 8, 9.
 7. Elaine S. Dalton, “Elsk hennes mor,” Liahona, nov. 2011, 77.
 8. Se “By the Hour” (video), Homefront (TV- innslag), lds. org/  

media - library/ video/ homefronts.
 9. Henry B. Eyring, “Vårt fullkomne eksempel,” Liahona, nov. 2009, 71.
 10. Howard W. Hunter, “Skriftstudium,” Lys over Norge, mai. 1980, 92.



Av eldste Bruce C. Hafen
Virket som medlem av 
De sytti fra 1996 til 2010

Templet  
OG  ekteskapets 
NATURLIGE ORDEN
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Templet er knuten som 
knytter himmel og jord 
sammen.

templet, hvorfor forteller ikke tempelbegavelsen historien 
om Kristi liv? Hvorfor handler den om Adam og Eva?”

Jeg har kommet til at Kristi liv er historien om å gi 
forsoningen. Historien om Adam og Eva er historien om å 
motta forsoningen, midt i jordelivets noen ganger formida-
ble motstand.

Adam og Eva var de første menneskene som mottok 
Jesu Kristi forsoning. De var også de første foreldre til å 
kjenne den kjærlighet et nytt barn gir oss, de sjelsutvidende 
ofrene for å oppdra et barn, og den sjelekval som kommer 
av å se barn bruke sin handlefrihet uklokt.

Fader Lehi gir oss den doktrinære bakgrunnen for å 
forstå deres erfaringer – og våre. Han forteller oss at hvis 
Adam og Eva ikke hadde spist av treet til kunnskap om 
godt og ondt, “ville [de] ha forblitt i Edens have… 

Og de ville ikke ha fått noen barn, derfor ville de  
ha forblitt i en tilstand av uskyld – uten glede, for de 
kjente ikke elendighet – uten å gjøre godt, for de  
kjente ikke synd… 

Når en forvirret kultur forvirrer oss med hensyn til 
hva ekteskapet betyr, kan det hende at vi gir hver-
andre og oss selv opp altfor tidlig. Men det finnes 

håp. Templets evige mønster kan hjelpe oss å overvinne 
vår tids kaos. 

Hver gang vi går i templet, innretter ordinansene oss 
igjen etter universets naturlige orden, herunder ekteskapets 
naturlige orden. I likhet med de gamle sjømennene, ser 
vi opp mot himmelen for å få veiledning – og vi gjør det 
gjennom templet. Den siste- dagers- hellige forskeren Hugh 
Nibley skrev:

“Templet er bygget for å representere universets organi-
serende prinsipper. Det er skolen hvor jordiske mennesker 
kan lære om disse tingene… 

Det jordiske tempel [er] alle tings midtpunkt… som alle 
himmelske bevegelser dreier seg om, knuten som knytter 
jorden og himmelen sammen.” 1

Dermed har templet evnen til å etse Guds naturlover for 
ekteskap og familieliv inn i vårt hjerte.

Adam og Evas ekteskap
Vi lærer først templets lære om ekteskap i historien om 

Adam og Eva – templets viktigste historie. En venn spurte 
meg en gang: “Hvis Kristus står sentralt i evangeliet og 

Dette er den andre av to artikler av eldste Hafen, for å markere 20- årsjubileet 
for “Familien – en erklæring til verden”. Den første artikkelen ble publisert  
i august 2015- nummeret av Liahona.
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Adam falt for at mennesket kunne bli til, og mennesket 
er til for å kunne ha glede” (2 Nephi 2:22- 23, 25).

Så, paradoksalt nok, bidrar synd, elendighet og barn til  
å skape rammen for å lære hva glede betyr – en prosess 
som er gjort mulig ved Jesu Kristi forsoning.

På grunn av forsoningen kan vi lære av våre erfaringer 
uten å bli fordømt av dem. Og å motta forsoningen, som 
Adam og Eva gjorde, er ikke bare en lære om å viske ut 
svarte merker. Det er den grunnleggende læren som gjør 
menneskets utvikling mulig. Kristi offer sendte dem altså 
ikke bare tilbake til uskyldens Eden. Det ville ha vært en 
historie uten handling og karakterutvikling. I stedet forlot 
de hagen hånd i hånd og gikk fremover, sammen, i den 
verden vi nå lever i.

Templets grunnleggende historie er ganske bevisst his-
torien om et ektepar som hjelper hverandre å møte konti-
nuerlig jordisk motstand. For bare ved å møte denne noen 
ganger bedrøvelige motstanden, kan de lære å verdsette 
sann glede.

La oss se på to følger av Adam og Evas historie for vår 
forståelse av ekteskapet. Den første er gjenopprettelsens 

positive syn på fallet. Vi vet at Adam og Eva valgte klokt 
i hagen fordi bare jordelivet kunne gi den erfaring som 
trengtes for å oppfylle Guds plan for dem – og for oss.  
Til sammenligning underviser den tradisjonelle kristen-
dommen at Evas valg var en tragisk feil som nedkalte 
Guds vrede over hele menneskeheten. Noen kristne  
kirkesamfunn underviser fremdeles at ettersom kvinner  
er døtre av tåpelige Eva, skulle hustruer være underord-
net sine ektemenn.

I sterk reaksjon mot denne tanken vil folk flest i dag si 
at en hustru skulle være uavhengig av sin mann. Og i all 
rettferdighet vil de også tilføye at en ektemann også skulle 
være uavhengig av sin hustru. Men når begge ektefeller 
er uavhengige av hverandre, godtar de bare dagens “ikke- 
bindende forpliktelser”, og folk forlater sitt ekteskap når 
moroa er over – eller når utfordringene kommer.

Hva er da riktig – underordnet eller uavhengig? Ingen av 
delene. Det gjengitte evangelium – i motsetning til resten 
av kristenheten – lærer oss at Evas og Adams valg i hagen 
ikke var en feiltagelse eller en ulykke, men snarere en 
bevisst og til og med strålende del av frelsesplanen. Der-
med ser gjenopprettelsen på Eva – og alle kvinner – som 
gode mennesker som er fullstendig likeverdige menn.

Eva er altså ikke underordnet Adam, og heller ikke er 
hun uavhengig av ham. Snarere er Eva og Adam gjensidig 
avhengige av hverandre. De er “likeverdige partnere” som 
“hjelper hverandre” i alt de gjør.2

Legg et sønderknust hjerte på alteret
For det annet, da Adam og Eva forlot hagen, befalte 

Herren dem å bygge et alter og ofre dyr. Etter mange 
dager spurte en engel Adam hvorfor han ofret. Han 

Eva og Adam er gjensidig avhengige, 
likeverdige partnere som hjelper 

hverandre i alt de gjør.
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svarte: “Jeg vet ikke, men Herren befalte meg det.” Da  
sa engelen: “Dette er et bilde på Faderens Enbårnes  
offer” (Moses 5:6–7).

Følgelig var dyrene Adam og Eva ofret, symboler som 
pekte på Faderens fremtidige forløsende offer av sin Sønn. 
Engelen forklarte så at Kristi offer og forløsningsplanen 
ville gi all deres motstand mening og hensikt, ja faktisk 
mening til all deres jordiske erfaring.

Noen av oss kommer til templet i dag slik som Adam 
og Eva først ofret – bare fordi vi blir befalt det, uten å vite 
hvorfor. Enkel lydighet er absolutt bedre enn ikke å utføre 
ordinansene i det hele tatt. Men Herren, som sendte en 
Herrens engel, må ha ønsket at de skulle vite hvorfor –  
og jeg tror han vil at vi skal vite hvorfor.

Er vår tids tempelordinanser også “et bilde på [den] 
Enbårne”? Tenk på hvordan templets altere, i likhet med 
Adam og Evas alter, er altere for bønn, offer og pakter. 
Tenk på offerdimensjonen i alle paktene i begavelsen.

Siden Kristus utførte sin forsoningsmisjon, ofrer vi 
ikke lenger dyr, men vi inngår pakt om å ofre. På hvilken 

måte? Kristus underviste nephittene: “Og som offer til meg 
skal dere ofre et sønderknust hjerte og en angrende ånd” 
(3 Nephi 9:20; se også 2 Nephi 2:7).

Dyreoffer symboliserte Faderens offer av Sønnen, men 
å ofre et sønderknust hjerte og en angrende ånd symbo-
liserer Sønnens offer av seg selv. Eldste James E. Talmage 
(1862–1933) i De tolv apostlers quorum skrev at “Jesus 
døde av et sønderknust hjerte”.3 Som et sinnbilde ofrer 
vi nå oss selv – vårt eget sønderknuste hjerte – som et 
personlig offer.4 Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De 
tolv apostlers quorum sa: “Et sant, personlig offer har aldri 
vært å legge et dyr på alteret. Isteden gjelder det vilje til å 
legge dyret inni oss på alteret og la det bli fortært!” 5

Mens jeg nylig var president for St. George Utah tem-
pel, skulle jeg til å besegle et ungt par. Da jeg inviterte 
dem frem til alteret, og brudgommen tok sin brud i 
hånden, forsto jeg at de var i ferd med å legge på dette 
offeralteret sitt eget sønderknuste hjerte og en angrende 
ånd – et uselvisk offer av seg selv til hverandre og til Gud 
som et bilde på Kristi offer for dem. Og i hvilken hensikt? 
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Slik at de gjennom et liv med ofre for hverandre – det  
vil si å prøve å leve slik han gjorde – kunne bli stadig 
mer lik ham.

Ved å leve slik hver dag, ville de begge komme nærmere 
Gud, noe som også ville bringe dem nærmere hverandre. 
Slik ville etterlevelse av paktene i beseglingsordinansen 
ikke bare helliggjøre deres ekteskap, men også deres hjerte 
og deres liv.

Denne forståelsen av ekteskapet skiller seg tydelig og 
kraftfullt ut fra den rådende oppfatning av ekteskapet i 
dag. I sin lignelse om den gode hyrden beskrev Jesus en 
leiekar – en som får betalt for å passe sauene. Når ulven 
kommer, sa han, “forlater [leiekaren] fårene og flykter.” 
Hvorfor flykter leiekaren? Fordi sauene ikke er hans egne. 
Til sammenligning sa Jesus om seg selv: “Jeg er den gode 
hyrde… Jeg setter mitt liv til for fårene.” (Se Johannes 
10:11- 15.)

Mange i dag ser på ekteskapet som en uformell avtale 
mellom to leiekarer. Når en leiekar føler seg truet av en 
eller annen form for ulv i vanskelige tider, flykter han gan-
ske enkelt. Hvorfor skulle en leiekar risikere sitt velvære 
eller sin bekvemmelighet, for ikke å snakke om sitt liv?

Men når vi i vårt ekteskap ofrer et sønderknust hjerte og 
en angrende ånd i likhet med den gode hyrde, lover vi å gi 
vårt liv for sauene som tilhører vår pakt, en dag eller til og 
med en time om gangen. Denne prosessen oppfordrer oss 
til uselvisk å påta oss vår ledsagers og våre barns lidelser 
og gleder, idet vi på vår egen begrensede måte etterligner 
hvordan Frelseren påtar seg våre lidelser.

“Lid sammen med ham i alle hans lidelser” (L&p 30:6), 
sa Herren til Peter Whitmer om hans misjonærledsager 
Oliver Cowdery. Jesaja gjentok disse ordene i sin beskri-
velse av Kristus og dem han forløser: “I all deres trengsel 
var det ingen trengsel… og han… bar dem alle den gamle 
tids dager” ( Jesaja 63:9; se også L&p 133:53).

En tempelarbeider hvis hustru døde etter at hun hadde 
lidd av en tærende sykdom i flere år, sa: “Jeg trodde jeg 
visste hva kjærlighet var – vi hadde hatt over 50 velsig-
nede år sammen. Men først da jeg prøvde å ta meg av 

henne disse siste årene, oppdaget jeg hva kjærlighet 
egentlig er.”

Ved å ta del i sin hustrus trengsler, oppdaget denne 
mannen de dype kildene til medfølelse i sitt hjerte som 
en leiekar aldri vil kjenne. Resultatet av slike oppdagelser 
skaper den helliggjørende prosessen for å bli som den 
gode hyrde – ved å leve og gi slik han gjør. Det er ikke 
tilfeldig at den slags liv gir uerstattelig styrke til vår kulturs 
samfunnsinteresser.

Ekteskap og ekte glede
En venn spurte nylig: “Hvor nær til fullkommenhet må 

vi leve for å motta de opphøyde løftene i en tempelbeseg-
ling?” Ektemenn og hustruer kjenner hverandre så godt, 
spesielt de som søker evige velsignelser, at enkelte dager 
kan de ærlig undre seg over om de lever nær nok til full-
kommenhet – eller om deres ektefelle gjør det.

Jeg liker svaret som gis i Moronis avskjedsord: “Hvis 
dere nekter dere all ugudelighet og elsker Gud av hele 
deres makt, sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig 
for dere, så dere… kan bli [fullkommengjort] i Kristus” 
(Moroni 10:32; uthevelse tilføyd). En måte å kvitte oss 
med ugudelighet på er å holde oss nær til templet, fordi 
i dets ordinanser “blir guddommelighetens kraft tilkjen-
negitt” (L&p 84:20; uthevelse tilføyd). Videre betyr det 
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å elske “Gud av hele [vår] makt” at vi elsker så mye 
som vår egen unike, personlige kapasitet tillater, ikke 
sammenlignet med et abstrakt og uoppnåelig mål på 
fullkommenhet.

Når vi nekter oss all ugudelighet og oppriktig elsker 
Gud i den grad vi er i stand til, kan Kristi fullkommen-
gjørende nåde fullføre prosessen med å gjøre oss hele. 
Et brev fra Det første presidentskap skrevet i 1902 antyder 
hvordan Kristi samlede offer, kombinert med vårt eget 
samlede offer, vil se ut: “Etter å ha oppnådd livets full-
kommengjorte tilstand, har mennesker intet annet ønske 
enn å leve i harmoni med [rettferdighet], herunder det 
som forenet dem som mann og hustru… De som oppnår 
den første, eller den celestiale oppstandelse, må nød-
vendigvis være rene og hellige, og de vil bli fullkomne 
i legemet også… Enhver mann og kvinne som oppnår 
denne usigelige tilstanden i livet, vil være like vakker som 
englene som omgir Guds trone… for kjødets svakheter  
vil da ha blitt overvunnet og glemt, og begge [vil] være 
i harmoni med den lov som forenet dem.” 6

En kvinne jeg kjenner, ble viet i templet for ca 50 år 
siden. Etter at hun og hennes mann hadde fått flere 
barn, førte hans turbulente liv til at de ble skilt og han 
ble utelukket fra Kirken. Så ga hun avkall på sitt eget 
medlemskap i Kirken, og valgte noen vanskelige veier. 
Senere døde hennes tidligere ektemann. Jeg traff henne 
da datteren tok henne med seg til mitt kontor for å utfor-
ske muligheten for om moren noensinne kunne komme 
tilbake til templet.

Etter en rolig samtale om hvordan vi kan lære av erfa-
ring uten å bli fordømt av den, snakket vi om omvendel-
sesprosessen, å bli døpt på ny og gjengivelse av templets 
velsignelser. Så fortalte jeg henne at gjengivelsens ordinans 
også ville gjenopprette hennes tempelbesegling. Var hun 
klar for det?

Datteren snakket først. “Jeg har bipolar lidelse,” sa hun. 
“Sønnen min er bipolar. Vi vet langt mer om denne lidelsen 
nå enn før, og vi tar medisiner som hjelper. Når jeg ser til-
bake, tror jeg at min far var bipolar, og dette påvirket sann-
synligvis mange av de vanskelige tingene i familiens liv. Jeg 
dømmer ham ikke nå.”

Moren svarte mildt: “Hvis jeg virkelig kan vende tilbake 
til templet en dag, vil jeg være klar for at min besegling 
gjenopprettes.”

Da jeg så dem gå gjennom gangen, innså jeg at templet 
og Elijahs beseglende kraft er kilder til forsoning, som 
ikke bare vender barns og foreldres hjerter til hverandre, 
men også vender hustruers og ektemenns hjerter til hver-
andre. Jeg fikk senere melding om at moren skulle bli 
døpt på ny.

Jeg bærer vitnesbyrd om at den ekteskapsorden som 
Gud ga til Adam og Eva, er verdt hva som enn skal til – for 
å finne den, utvikle den og beholde den i vårt liv. Jeg vitner 
også om at ektemenn og hustruer som prøver å leve som 
den gode hyrde, vil oppdage, og gi hverandre, et rikere liv 
med ekte glede. ◼
Fra talen “Marriage, Family Law, and the Temple”, holdt under den årlige 
temakvelden ved J. Reuben Clark Law Society i Salt Lake City 31. januar 2014.

NOTER
 1. Hugh Nibley, Eloquent Witness: Nibley on Himself, Others, and the 

Temple, i The Collected Works of Hugh Nibley, 19 bind (2008), 17:312, 
313; se også Encyclopedia of Mormonism, 5 bind (1992), “Meanings 
and Functions of Temples,” 4:1458–59.

 2. “Familien – En erklæring til verden”, Liahona, nov. 2010, 129.
 3. James E. Talmage: Jesus Kristus, 3. utg. (1916), 491.
 4. “Og utallige av de rettferdige ånder var forsamlet på ett sted, de som 

hadde vært trofaste i Jesu vitnesbyrd mens de levde på jorden, og som 
hadde frembragt offer i likhet med Guds Sønns store offer og hadde 
lidd trengsel for sin Forløsers navn” (Lære og pakter 138:12–13).

 5. Neal A. Maxwell, “Fornekt eder all ugudelighet,” Lys over Norge,  
juli 1995, 67; uthevelse tilføyd.

 6. Joseph F. Smith, John R. Winder og Anthon H. Lund, brev til Christine 
Eggleston, 28. jan. 1902, Kirkehistorisk bibliotek.

Templets evige mønster kan hjelpe 
oss å overvinne vår tids kaos.
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Som hjemvendt misjonær, opptatt med en ung familie og mitt eget firma, 
ble jeg kalt som president for en ganske stor gren med mange trofaste 
og modne medlemmer. Følte jeg meg forberedt, opplært og utdannet 

til å begynne å virke? Nei! Jeg hadde gode rådgivere som jeg kunne drøfte 
saker med. Men var deres hjelp nok? Nei!

Herren forventer at “enhver [lærer] sin plikt” (L&p 107:99), og han forven-
ter at vi “til enhver tid [samler] livets ord i [vårt] sinn” (L&p 84:85). Dernest 
forventer han at vi skal stole på Den hellige ånds inspirasjon – denne spesi-
elle gaven som er gitt alle medlemmer, med løftet om stadig veiledning og 
åpenbaring.

Når jeg tenker tilbake på dette og andre kall, innser jeg at i tillegg til Den 
hellige ånd og Skriftene, fikk jeg virkelig mye hjelp fra Kirkens håndbøker! 
De var en skatt av informasjon – som en rettesnor i min første opplæring,  
og som et verdifullt oppslagsverk underveis.

Hvorfor trenger vi Kirkens håndbøker?
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum  

har sagt: “Selv om håndbøkene ikke har samme stilling 
som Skriftene, representerer de de mest oppdaterte 
tolkninger og retningslinjer fra Kirkens høyeste autorite-
ter.” 1 Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
tilføyde at disse autoritetene – Det første presidentskap 
og De tolv apostlers quorum – er menn med “modenhet, 
erfaring og omfattende forberedelse”.2

Kirkens  
håndbøker  
Når vi følger håndbøkene og anvender den samlede 

visdom de gir, vil Herren hjelpe oss og dem vi  
tjener til å bli “fylt” i ham.

TINGENES SKRIFTLIGE ORDEN

Når jeg tenker tilbake på mitt 

kall som grenspresident, innser 

jeg at i tillegg til Den hellige 

ånd og Skriftene, fikk jeg 

virkelig mye hjelp fra Kirkens 

håndbøker!ILL
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Følgelig gjenspeiler Kirkens håndbøker 
den samlede visdom som profeter og apost-
ler har opparbeidet ved erfaring. Denne vis-
dommen lærer oss den beste måten å oppnå 
gode resultater på når vi utfører Kirkens 
misjon over tid. Herren har sagt: “Søk derfor 
flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk 
visdoms ord fra de beste bøker” (L&p 88:118; 
109:7). Den visdom som finnes i håndbø-
kene, gjør dem helt klart kvalifisert som  
“de beste bøker”.

Håndbøkene hjelper oss å opprettholde 
retningslinjer, fremgangsmåter og 
programmer

President Thomas S. Monson har erklært 
at uten håndbøkene “ville det være nærmest 
umulig å gjennomføre Kirkens retningslin-
jer, fremgangsmåter og programmer”. Han 
tilføyde: “I årenes løp har vi måttet korrigere 
mange forsøk av velmenende ledere på å 
forandre noen av Kirkens programmer.”

President Monson sa at når ledere ikke 
følger fremgangsmåtene riktig, må “Det første 

presidentskap enten godkjenne handlingen 
eller omgjøre den”. Med andre ord, hvis vi 
ignorerer håndbøkene, kan vi ende opp  
med å øke arbeidsbelastningen for Det  
første presidentskap.

“I nesten alle tilfeller,” sa han, ville “slike 
problemer aldri ha oppstått om lederne bare 
ville ha lest, forstått og fulgt håndboken… 
Håndbøkene gir trygghet.” 3

President Monson tilføyde at uansett hva 
vårt lederkall er, inneholder håndbøkene 
en skatt i form av informasjon og veiled-
ning som hjelper oss å virke effektivt, forstå 
Kirkens rette funksjon, lære og utføre våre 
plikter (se L&p 107:99) og forberede oss til 
fremtidige lederstillinger.

Håndbøkene lærer oss hva som er 
viktigst

Håndbøkene lærer oss at selv om “forel-
dre har det viktige ansvar å hjelpe sine barn 
å forberede seg til å vende tilbake til vår 
himmelske Fader… sørger [Frelserens kirke] 
for organisasjon og midler til å forkynne 
Jesu Kristi evangelium for alle Guds barn”. 
Håndbøkene sier også at Kirken “sørger for 
prestedømsmyndighet til å forrette frelsens 
og opphøyelsens ordinanser for alle som 
er verdige og villige til å ta imot dem”.4

Det doktrinære rammeverket for Kirkens 
administrasjon finnes i de tre første kapitlene 
av Håndbok 2: Kirkens administrasjon:

1. Familier og Kirken i Guds plan
2. Prestedømsprinsipper
3. Lederskap i Jesu Kristi Kirke

Vi skulle studere disse tre kapitlene 
omhyggelig. De minner oss på at Kirken 
“ble organisert av Gud for å hjelpe til med 
hans arbeid for å tilveiebringe hans barns 

Trygghet

HÅNDBØKENE 
GIR TRYGGHET
“Enten dere har 
vært medlem av 
Kirken hele livet 
eller er et relativt 
nytt medlem, 
skulle dere slå opp 
i håndboken hvis 
dere er usikre på 
en retningslinje 
eller fremgangs-
måte. Dere tror 
kanskje dere vet 
hvordan situasjo-
nen skal håndteres, 
når dere egentlig 
er på villspor. 
Håndbøkene  
gir trygghet.”
President Thomas S. 
Monson, “Åpningstale,” 
Verdensomspennende 
opplæringsmøte for 
ledere 2010.
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frelse og opphøyelse”.5 Det gjør den ved hjelp av aktivite-
ter, anledninger til og programmer for tjeneste, velsignelse 
og personlig vekst som fokuserer på guddommelig for-
ordnede ansvarsoppgaver som støtter og styrker enkelt-
personer og familier.

Disse ansvarsoppgavene “innbefatter å hjelpe medlem-
mene å etterleve Jesu Kristi evangelium, samle Israel gjen-
nom misjonærarbeid, yte hjelp til de fattige og trengende 
og legge til rette for frelse for de avdøde ved å bygge 
templer og utføre stedfortredende ordinanser”.6

Når vi forstår dette doktrinære rammeverket, blir alle 
kalls hensikt og rolle i Kirken tydelig: “Ledere og lærere 
i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene gjør sitt beste  
for å hjelpe andre å bli sanne etterfølgere av Jesus Kristus.”  
Videre: “Kirkens organisasjoner og programmer er ment 
å være til velsignelse for enkeltpersoner og familier, 
og er ikke mål i seg selv.” 7

Håndbøkene er doktrinært forankret i Skrif-
tene, heriblant Frelserens formaning til Peter: 
“Når du en gang omvender deg, så styrk dine 
brødre” (Lukas 22:32).

Håndbøkene innbyr til åpenbaring
Mens han hjalp et mindre aktivt medlem 

å vende tilbake til Kirken, leste medlemmets 
biskop kapitlet om disiplinering i Kirken i 
Håndbok 1: Stavspresidenter og biskoper. Etter 
å ha snakket med stavspresidentskapet, beslut-
tet biskopen å avholde et disiplinærråd.

“Vi møttes på forhånd som biskopsråd og 
gjennomgikk håndboken for å minne oss på 
riktige fremgangsmåter og peke ut punkter som 
var relevante for den aktuelle saken,” sa bis-
kopen. “Vi følte sterkt at Herrens ånd hjalp oss 
mens vi snakket med vedkommende medlem.”

Senere, etter at biskopsrådet hadde bedt om Herrens 
hjelp, følte en av rådgiverne en tilskyndelse om at de  
igjen skulle lese høyt de aktuelle delene av Håndbok 1. 
Da de var ferdige, spurte biskopen hver av rådgiverne  
hva de anbefalte.

“Biskop, du blir kanskje overrasket, men dette er det 
jeg føler,” sa førsterådgiveren da han ga sin anbefaling. 
Annenrådgiver følte det samme, og det samme gjorde 
biskopen.

“Fordi vi leste håndboken for hverandre, kunne Ånden 
opplyse vårt sinn,” fortalte biskopen. “Prinsippene ble 
tydeligere med hensyn til hvordan de angikk denne situa-
sjonen, og hver enkelt av oss ble ledet til det samme svaret. 
Vi var godt forberedt til å gi gode råd for å hjelpe vår kjære 
bror å komme tilbake til Kristus.”

Slik dette biskopsrådet oppdaget, kan instruksjo-
nene i Kirkens håndbøker “gjøre det lettere å motta 

Håndbøkene er doktrinært forankret i Skriftene, 

heriblant Frelserens formaning til Peter: “Når du 

en gang omvender deg, så styrk dine brødre” 

(Lukas 22:32).ILL
US

TR
AS

JO
NE

R:
 A

ND
SI

M
/IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

 A
ND

 M
AC

RO
VE

CT
O

R/
IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK



åpenbaring hvis de brukes for å forstå prin-
sipper, retningslinjer og fremgangsmåter 
som skal anvendes, når man søker Åndens 
veiledning ”.8

Håndbøkene hjelper oss å velsigne  
dem vi tjener

Når vi leser, forstår og følger håndbø-
kene, blir de til velsignelse for dem vi tjener.9 
Endrede retningslinjer forklart i Håndbok 2, 
hjalp for eksempel en biskop å velsigne og 
styrke en far som trodde at han ikke ville 
kunne ordinere sin 12 år gamle sønn til 
Det aronske prestedømme.

I kapittel 20 står det: “Biskoper og stavs-
presidenter kan la prestedømsbærere 

som ikke er fullstendig tempelverdige, få 
utføre eller delta i noen ordinanser og vel-
signelser,” herunder dåp og ordinasjon i Det 
aronske prestedømme.10 Ettersom han mang-
let tempelanbefaling, trodde denne faren at 
han ikke ville kunne ordinere sønnen sin. 
Men “etter Åndens veiledning” 11 ga biskopen 
tillatelse etter et intervju.

“Denne opplevelsen ble et vendepunkt 
i livet hans,” sier hans nåværende biskop. 
“Det var en del av prosessen for å bli tempel-
verdig, bli beseglet til sin hustru i templet,  
og få sine barn beseglet til seg.”

Fleksibilitet og tilpasning – innenfor 
behørige grenser

Ensartethet i Kirkens 
prinsipper, retningslinjer og 
fremgangsmåter “vil bringe 
Den hellige ånds innflytelse 

inn i lederes og medlemmers 
liv”, sa eldste Quentin L. Cook 
i De tolv apostlers quorum.12 

Men i en verdensomspennende 
kirke hvor medlemmene opplever en 

rekke forskjellige politiske, sosiale og 
økonomiske forhold, kan det være 
noen grener og menigheter som 
ikke har nok medlemmer, ledere 
eller ressurser til å gjennomføre 
Kirkens fulle program. Andre enhe-
ter har kanskje problemstillinger 

knyttet til sikkerhet, transport, kom-
munikasjon og familiers økonomiske 
omstendigheter.

Kapittel 17 i Håndbok 2 forkla-
rer “hvor ensartethet kreves” så  
vel som “omstendigheter der  

lokal tilpasning kan tillates” med  
hensyn til hjelpeorganisasjonenes 

Når vi følger hånd-

bøkene og anven-

der den samlede 

visdom de gir, vil 

Herren hjelpe oss 

og dem vi tjener til 

å bli “fylt” i ham 

(Kolosserne 2:10).
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bemanning og programmer, samt format og hyppighet for 
lederskapsmøter og aktiviteter. Tilpasning skulle naturlig-
vis bare gjøres etter at lederne har søkt veiledning fra Den 
hellige ånd.13

Hvis de gjør det, “kan alle menigheter og grener, uav-
hengig av størrelse eller omstendigheter, oppleve Herrens 
ånd i like stor grad.” 14

Tingenes skriftlige orden
Håndbøkene gir oss det som kan kalles “tingenes skrift-

lige orden”. 
Håndbok 1, som er tilgjengelig for biskoper og stavspre-

sidenter, forklarer “stavspresidenters og biskopers generelle 
ansvarsoppgaver”, og gir “detaljert informasjon om ret-
ningslinjer og fremgangsmåter” 15 om alt fra templer, ekte-
skap og misjonærtjeneste til velferd, Kirkens disiplinering 
og økonomi.

Håndbok 2, som er tilgjengelig (blant annet på LDS.org) 
for alle Kirkens ledere, reduserer kompleksiteten i Kirkens 
programmer samtidig som den tillater fleksibilitet og en del 
lokal tilpasning, som forklart ovenfor. Den “er en rettesnor 
for medlemmer av menighets-  og stavsråd” 16 og deres hjel-
peorganisasjoner i Kirkens administrasjon og dens arbeid 
med å frelse sjeler.

Den samlede visdom som finnes i håndbøkene, er orga-
nisert slik at den er lett å finne og bruke til å skape en sann 
tjenestekultur som skulle finnes i alle menigheter og staver 
i Frelserens kirke. Men for å få tilgang til den visdommen 
må vi studere håndbøkene, lære av dem, bli fortrolige med 
deres prinsipper og omsette disse prinsippene i handling! 
Resultatet vil være lys, forståelse og den langsiktige velsig-
nelsen ved å finne den beste måten å tjene våre brødre og 
søstre på.

Når det gjelder vår tjeneste i Kirken, har president Dieter 
F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, sagt: 
“Når vi strekker ut våre hender og vårt hjerte mot andre 
i Kristus- lignende kjærlighet, skjer det noe stort med oss. 
Vår egen ånd blir helbredet, mer lutret og sterkere. Vi blir 
lykkeligere, fredeligere og mer mottagelige for Den hellige 
ånds hvisken.” 17

Håndbøkene hjelper oss å se helheten
Under generalkonferansen i april 2015 fortalte eldste 

Rafael E. Pino i De sytti at en av hans sønner ble frustrert 
mens han la et puslespill. “Han lærte endelig å løse pus-
lespillet,” fortalte eldste Pino, “da han forsto at hver lille 
brikke hadde sin plass i bildet.” 18

Uansett hvilken stilling i Kirken vi virker i, gir hånd-
bøkene, i likhet med bildet på esken til et puslespill, oss 
perspektiv – det endelige bildet. Dette bildet vil veilede 
oss og gi oss bedre forståelse av hva Herren ønsker 
at vi skal oppnå i hans tjeneste. Når vi følger hånd-
bøkene og anvender den samlede visdom de gir, vil 
Herren hjelpe oss og dem vi tjener til å bli “fylt” i ham 
(Kolosserne 2:10).

Håndbøkene vil fortsette å være en vesentlig del av 
Kirkens administrasjon og velsigne dens medlemmer og 
ledere uavhengig av fremtidige endringer i format og inn-
hold. President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første 
presidentskap, har sagt at håndbøkene “vil bli en skatt for 
dere hvis dere bruker [dem] til å hjelpe andre å velge veien 
til evig liv. Dette er hensikten med [dem].” 19 ◼
NOTER
 1. Dallin H. Oaks, “Oversikt over de nye håndbøkene,” Verdensom

spennende opplæringsmøte for ledere, 2010, www.lds.org/broadcasts/
archive/worldwide- leadership- training/2010/11?lang=nor.

 2. Russell M. Nelson, “Opphold profetene,” Liahona, nov. 2014, 75.
 3. Thomas S. Monson, “Åpningstale,” Verdensomspennende opplærings

møte for ledere 2010.
 4. Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 5.1.1.
 5. Håndbok 2, 2.2.
 6. Håndbok 2, 2.2.
 7. Håndbok 2, 1.2.2, 1.4.
 8. Håndbok 1: Stavspresidenter og biskoper, v; Håndbok 2, v;  

uthevelse tilføyd.
 9. Se Thomas S. Monson, “Åpningstale,” Verdensomspennende  

opplæringsmøte for ledere 2010.
 10. Håndbok 2, 20.1.2.
 11. Håndbok 2, 20.1.2.
 12. Quentin L. Cook, “Utvalgte prinsipper fra de nye håndbøkene,”  

Verdensomspennende opplæringsmøte for ledere 2010.
 13. Se Håndbok 2, 17.1, 17.2.
 14. Håndbok 2, 17.
 15. Håndbok 1, v.
 16. Håndbok 2, v.
 17. Se Dieter F. Uchtdorf, “Du er mine hender,” Liahona, mai 2010, 75.
 18. Se Rafael E. Pino, “Evangeliets evige perspektiv,” Liahona, mai 2015, 

117–18.
 19. Henry B. Eyring, “Budskap fra Det første presidentskap: Håndbøker, 

åpenbaringer og skatter,” Verdensomspennende opplæringsmøte for 
ledere 2011 (2011), www.lds.org/broadcasts/article/print/worldwide- 
leadership- training/2011/02/first- presidency- message- handbooks- 
revelations- and- treasures?lang=eng.ILL
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Av Norman C. Hill
President, Ghana Accra vest misjon (2013 til nå)
og Sierra Leone Freetown misjon (2014 til 2015)

Hvordan ville Kirken overleve hvis ditt land, som 
fortsatt prøvde å komme seg til hektene etter bor-
gerkrig, ble rammet av et dødelig virus og deretter 

ble isolert fra andre land på grunn av denne sykdommen? 
Hva ville du gjøre hvis misjonærene, bortsett fra lokale 
misjonærer, ble trukket ut av landet, ikke bare én, men 
flere ganger?

Hvis du bodde i det vestafrikanske landet Sierra Leone, 
ville du stole på Herren og se Kirken blomstre uansett. 
Du ville se lokale ledere som foredlet sine kall. Du ville se 
medlemmer styrke hverandre, misjonærarbeidet fortsette 
og tro overvinne frykt.

Jevn vekst
Til tross for borgerkrig fra 1991 til 2002, har Sierra 

Leone opplevd jevn vekst i Kirkens medlemstall. Hel-
tidsmisjonærer kom første gang til dette landet nedenfor 
Sahara i mai 1988. To år senere ble det opprettet et dis-
trikt. På forskjellige tider på 1990- tallet ble misjonærene 
trukket tilbake på grunn av krigen, men lokale medlem-
mer holdt Kirken gående og i vekst. I 2007 ble Sierra 
Leone Freetown misjon, som omfattet Liberia, opprettet. 
I desember 2012 organiserte så eldste Jeffrey R. Holland 
i De tolv apostlers quorum en stav i Sierra Leones hoved-
stad Freetown. Det var Kirkens stav nummer 3000.

Kampen mot ebola
Så kom ebola. Utbruddet av blødende feber forårsaket 

av et virus, startet i Guinea i mars 2014. Det kom til Sierra 
Leone i mai og spredte seg raskt. Heltidsmisjonærene 
ble sendt til andre land, og misjonspresidenten i Ghana 
ble også bedt om å virke som misjonspresident for Sierra 
Leone – mens han ble værende i Accra.

“Da misjonærene var borte, var vi redde for å bli over-
latt til å finne vår egen vei,” sa presidenten for Kenema 
distrikt, Jonathan Cobinah. “Men samme uke fikk vi brev 
fra presidentskapet for området Afrika vest, som forsikret 
oss om at dette ikke ville være tilfelle.” Fra da av fikk de 
13 000 medlemmene i Sierra Leone støtte fra området, og 
mens internasjonale organisasjoner rustet opp for å hjelpe, 
arbeidet Kirkens velferds-  og nødhjelpstjeneste med å sikre 
seg partnere i forskjellige internasjonale organisasjoner for 
å dekke samfunnets behov. (Se ytterspalten.)

“I løpet av noen dager hadde vi en videokonferanse 
med den nylig kalte misjonspresidenten,” sa president 
Cobinah. “Han fortalte oss at Kirkens møter og aktiviteter 
ville kreve forsiktighet for å unngå å pådra seg sykdom-
men, men ellers ville vi fortsette som før.”

For å hindre ytterligere spredning av sykdommen, 
kunngjorde presidenten i Sierra Leone i september 2014 
en landsdekkende avsperring bare noen dager senere. FO

TO
G

RA
FIE

R 
G

JE
NG

IT
T 

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 F

RA
 N

O
RM

AN
 C

. H
ILL

 O
G

 M
AR

IA
TU

 B
RO

W
NE

, U
NN

TA
TT

; F
LA

G
G

: R
O

NN
IE

CH
UA

/IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK
; G

UL
T 

BA
NN

ER
: W

EL
DE

N 
C.

 A
ND

ER
SE

N

ALDRI ALENE  



FO
TO

G
RA

FIE
R 

G
JE

NG
IT

T 
M

ED
 T

ILL
AT

EL
SE

 F
RA

 N
O

RM
AN

 C
. H

ILL
 O

G
 M

AR
IA

TU
 B

RO
W

NE
, U

NN
TA

TT
; F

LA
G

G
: R

O
NN

IE
CH

UA
/IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

; G
UL

T 
BA

NN
ER

: W
EL

DE
N 

C.
 A

ND
ER

SE
N

Til tross for sykdom, isolasjon og de langvarige ettervirkningene av krig, vet  

siste- dagers- hellige i dette afrikanske landet at vår himmelske Fader husker på dem.

I SIERRA LEONE

Siste- dagers- hellige holdt 
seg trofaste med hensyn til å 
studere og forkynne evange-
liet, og hadde møter hjemme 
når det var nødvendig for å 
unngå spredning av ebola. 
T.h.: Rengjøringsartikler, levert 
i plastbøtter, bidro til å hindre 
spredning av det dødelige 
viruset.



38 L i a h o n a

Under avsperringen måtte alle innbyggerne holde seg 
innendørs. De fleste ville måtte klare seg med maten de 
hadde i sitt hjem.

I grevens tid
Bare noen uker før avsperringen ble kunngjort,  

hadde heldigvis området Vest- Afrika begynt å samarbeide  
med Kirkens hovedkvarter om å godkjenne levering  
av rengjøringsartikler til alle de 7800 siste- dagers- hellige 
familiene i Sierra Leone, og gi en 50- kilos sekk med ris 
og flere liter matolje til mer enn 2500 medlemsfamilier 
etter behov. Uvitende om den forestående avsperringen, 
skyndte lokale kirkeledere seg fremdeles å levere disse 
artiklene.

“Det er vanskelig å forklare presset vi følte den gan-
gen,” forteller Sahr Doe, spesialassistent for misjonspre-
sidenten. “Den helgen distribusjon av forsyninger ble 
godkjent, fikk vi vite at et bestemt område kunne bli satt 
i karantene. Det ville gjøre det svært vanskelig å levere 
forsyninger, så vi arbeidet døgnet rundt med å laste opp 
biler og få dem på veien til grener over hele landet. I én 
by kom forsyningene frem bare noen timer før tilgangsre-
striksjoner ble innført. Over hele landet klarte vi å levere 
forsyninger like før avsperringen. Det var en velsignelse 
for oss alle og et mirakel i vår tid.”

Ebola- utbruddet førte også til utbredt arbeidsledighet. 
“Jeg var nesten uten håp,” sier søster Sai Kamaia i Allen-
town gren, en trebarnsmor hvis levebrød er å handle med 
småvarer. “Alle pengene mine var borte i september, alle-
rede før avsperringen. Folk var redde for å handle. Jeg 
visste ikke hva jeg skulle gjøre.” I likhet med andre felte 
hun gledestårer da hun fikk forsyninger fra Kirken.

“Som enke og familiens overhode følte jeg det så godt 
at Kirken var i stand til å hjelpe oss,” sa søster Mary Margay 
i Kissy andre gren. “Vi lurte på hvor vi skulle være under 
avsperringen. Vi ble overlykkelige over at vi kunne bli 
hjemme med mat å spise.”

I likhet med Kirkens medlemmer overalt, gjør medlem-
mene i Sierra Leone sitt beste for å være selvhjulpne.  
Men i denne uventede perioden med nød, ankom forsy-
ningene akkurat tidsnok til mange som ikke hadde noe 
annet sted å henvende seg til. “Disse betimelige tiltakene 
lot de hellige her få vite at de vil aldri bli overlatt til  
seg selv,” sa Mariatu Browne, landets leder for informasjon 
og samfunnskontakt. Under karantenen delte siste-  
dagers- hellige også sine forsyninger med sine naboer,  
og velsignet derved mange som ellers ville hatt lite  
eller ingenting.

I Herrens hender
Dessverre var ikke det å unngå sult den eneste bekym-

ringen. Noen siste- dagers- hellige pådro seg sykdommen. 
Simon Kamara fra Teko Road gren, som hadde vært med-
lem av Kirken i bare et år, så sin hustru og sønn omkomme 
av Ebola. Så ble han også smittet.

“Livet mitt er i Herrens hender,” sa han mens han  
var på et behandlingssenter. “Som alle fedre, ønsker  
jeg det beste for mine barn. Men nå som jeg har funnet 
evangeliet og forstår frelsesplanen, har jeg et stort håp  
for meg og min familie, uansett hva som skjer.” Til tross 
for tidlige tegn på rehabilitering, døde bror Kamara.  
Hans gjenlevende barn savner foreldrene veldig, selv  
om de nå blir tatt vare på av medlemmer og venner,  
og har det bra.

SAMARBEID

I tillegg til å yte betimelig hjelp til medlemmene, 
gjorde Kirken mye for å bekjempe ebola i mange 

lokalsamfunn hvor det ikke var noen siste- dagers- 
hellige. Gjennom sin humanitære organisasjon samar-
beidet Kirken med forskjellige grupper om å yte hjelp 

gjennom syv samfunnsprosjekter. Takket være dette 
samarbeidet, fikk lokalsamfunn som var hardt rammet 
av ebola i Liberia, Sierra Leone og Mali, mat, sengetøy, 
hygienepakker og veiledning, legemidler, hygienear-
tikler og beskyttelsesdrakter til hjelpearbeiderne.
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Et personlig mirakel
Søster Haju Julloh fra Waterloo gren er sykepleier. Mens 

hun pleiet syke, ble hun daglig utsatt for viruset. Etter 
hvert som antall pasienter økte, hendte det at beskyttelses-
draktene på sykehuset der hun jobbet, ikke ble renset godt 
nok. Kort tid etter at hun ble medlem av Kirken i august 
2014, testet søster Julloh positivt for Ebola, og ble satt i 
karantene i sitt hjem.

“Jeg kunne ikke gå i kirken, så grenens medlemmer 
ringte og oppmuntret meg,” sa hun. “Jeg måtte holde meg 
på rommet mitt, så jeg bestemte meg for å konsentrere 
meg om å studere Mormons bok. Jeg leste om mange 
åndelige opplevelser, herunder mirakler skjedde som  
med vanlige mennesker som meg. Jeg ønsket et mirakel, 
men visste ikke engang om jeg skulle be om det. Jeg fort-
satte å lese og snakke med venner på telefonen om det 
jeg leste. Etter noen uker hjemme, ble jeg testet for viruset 
igjen, og testresultatene var negative. Jeg måtte være i 
karantene i en uke til, og ble så testet på nytt. Igjen var 
resultatene negative. Så jeg fikk lov til å forlate huset og 
gå i kirken, så vel som å begynne å jobbe igjen. Det var  
et mirakel for meg.”

Arbeidet fremskyndes
Burde misjonærarbeidet fortsette i en stressende tid? 

Medlemmene i Sierra Leone har en tradisjon. De fortsetter  
å dele evangeliet med andre uansett hva som skjer.

“Istedenfor å jamre oss over vår lodd eller stagnere, 
ble vi oppfordret til å samle medlemmene ved å kalle 
grensmisjonærer for å erstatte heltidsmisjonærene,” 
forklarer president Bai Seasy i Kossoh Town distrikt. “Vi 
hadde ikke tid til å synes synd på oss selv. Vi hadde et 

frelsesarbeid å gjøre. Vi satte hjemvendte misjonærer 
sammen med fremtidige misjonærer og organiserte  
dem i soner.”

“Hver grenens misjonsleder fikk et telefonkort til prose-
lytteringsformål. De må redegjøre for bruken, men det har 
hjulpet grensmisjonærene å holde kontakt med nye under-
søkere og nye konvertitter, og dette har gjort en stor for-
skjell,” sier Brian Robbin- Taylor, en annen spesialassistent 
for misjonspresidenten.

“Vi har ‘telefonleksjoner’ med undersøkere og nye kon-
vertitter,” fortsetter han. “Dette supplerer ukentlige misjo-
nærleksjoner i kirken. Vi har tilpasset oss medlemmer og 
undersøkeres behov som kanskje ellers ikke ville hatt noen 
kontakt, enten på grunn av karantenebegrensninger eller 
bekymring for å få sykdommen.”

I dag er antall konvertittdåp i Sierra Leone bare litt lavere 
enn da heltidsmisjonærene var der, mange mindre aktive 
medlemmer har vendt tilbake til aktivitet, og Kirkens vekst 
er stabil.

God grunn til håp
Under utbruddet økte arbeidsledigheten med 60 pro-

sent. Avlinger kan ikke leveres til markedet på grunn av 
karantenerestriksjoner. Mange av deres kjære omkom. Det 
vil utvilsomt bli mange flere utfordringer i Sierra Leone i 
tiden fremover.

Men til tross for slike utfordringer, er medlemmene 
trofaste og Kirken blomstrer. Som Mariatu Browne sier: “Vi 
vet at vår himmelske Fader er oppmerksom på oss. Og når 
Herren er med deg, Kirken hjelper deg, og man arbeider 
sammen side om side, er det god grunn til håp. Som med-
lemmer i Sierra Leone er vi aldri alene.” ◼

T.v.: Ris, olje og rengjøringsartikler ankom akkurat tidsnok til 
mange som ikke hadde noe annet sted å henvende seg. Under 
karantenen delte siste- dagers- hellige sine forsyninger med 
naboer, og velsignet derved mange som ellers ville hatt lite 
eller ingenting. Over: Dåp i Naije Town gren.
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Underveis til våre slektninger en 
sommer, stoppet vår 12 år gamle 

bil med høy kilometerstand. Og der 
sto vi. Heldigvis var vi bare 8 km unna 
småbyen Limon i Colorado.

Den lokale mekanikeren ga oss 
dårlige nyheter. Girkassen måtte 
byttes, og vi ville måtte vente i minst 
fem dager på deler. Vi hadde smått 
med penger, men hadde teltet vårt og 
litt campingutstyr, så vi valgte å bo på 
den lokale campingplassen.

Flere hundre kilometer fra fami-
lie og venner, vurderte vi hvordan 
vi kunne komme oss til en butikk 
og kjøpe matvarene vi trengte for å 
overleve. Vi bestemte oss for å finne 
den lokale grenspresidenten i håp 
om å få transport. Vi ringte president 
Dawson, og innen en halv time fikk vi 

to telefoner fra medlemmer av Hjel-
peforeningen i den lille grenen. Vi ble 
glade da vi skjønte at én familie bodde 
mindre enn et kvartal fra campingplas-
sen. De kom for å møte oss bare noen 
timer etter samtalen.

Den neste uken ble vi overveldet 
av den kjærlighet og omsorg vi fikk 
fra denne lille grenen på de forblåste 
slettene i Colorado. Familien som 
bodde i nærheten, inviterte oss hjem 
på middag den første dagen, og vi 
hadde en fin kveld med samtale  
med foreldrene, mens barna lekte 
med datteren deres. Neste morgen 
fikk vi skyss av et annet medlem for  
å kjøpe mat og forsyninger til opp-
holdet vårt.

Medlemmenes generøsitet fortsatte 
etter vår opprinnelige anmodning. 

De hentet oss for å gå i kirken på 
søndag. De hjalp oss å skape minner 
i byens historiske togmuseum. Barna 
søkte ly hjemme hos dem under en 
haglskur. Et av medlemmene ansatte 
til og med mannen min i noen 
dager for å hjelpe oss å betale for 
bilreparasjonen.

Hver kveld ga medlemmene av 
den lille grenen oss mat og under-
holdt barna våre i sine hjem. På 
slutten av oppholdet kjørte en annen 
familie oss til ranchen sin, hvor barna 
våre lærte å ri.

Da vi forlot Limon en uke senere, 
dro vi med bønner i takknemlighet 
for en ny gruppe kjære venner som 
tok imot oss og fikk oss til å føle oss 
hjemme i Limon. ◼
Christina Wadley, Missouri, USA

STRANDET I LIMON

Og der sto vi. Heldigvis var vi  
bare 8 km unna småbyen  

Limon i Colorado.
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Etter mitt første år på universitetet, 
startet jeg et prosjekt for å forstå 

Bibelen bedre. Jeg bestemte meg for 
å studere læresetningene til noen 
religiøse grupper jeg hadde hørt ikke 
var kristne, og sammenligne dem med 
Bibelens læresetninger.

I starten av neste semester begynte 
jeg å studere Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Et av fagene mine 
innebar laboratoriearbeid sammen 
med en partner, og jeg ba om å få en 
som kunne hjelpe meg å lære det jeg 
trengte å lære.

Jeg valgte en laboratoriebenk, og 
snart kom en student og spurte om 
jeg hadde en partner. Han presen-
terte seg som Lincoln. Jeg kunne ikke 
huske å ha sett ham på skolen året før, 
og spurte om han hadde flyttet dit.

DET JEG TRENGTE Å LÆRE
“Faktisk,” sa han, “kom jeg nettopp 

hjem etter å ha vært misjonær for Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.”

Jeg fortalte Lincoln at jeg hadde 
begynt å studere hans kirke og hadde 
noen spørsmål. Han sa det ville være 
en glede for ham å besvare dem.

I løpet av de neste tre månedene 
stilte jeg spørsmål om Mormons  
bok, templer, profeter i de siste  
dager og nyere åpenbaring. Selv  
om jeg lærte mye i løpet av denne 
tiden, trodde jeg fremdeles at mor-
moner ikke var kristne.

En helg tapte skolen vår en viktig 
kamp. Noen lærere i laboratoriet snak-
ket energisk om tapet, og misbrukte 
gjentatte ganger Herrens navn. Lincoln 
gikk til lærerne og spurte dem om de 
ville være så snill å slutte å snakke om 
Jesus Kristus på den måten.

“Plager det deg virkelig?” spurte de 
litt tvilende.

“Ja,” svarte Lincoln. “Jesus Kristus er 
min beste venn.”

I det øyeblikket gikk min gransking 
av Kirken fra å være en intellektuell 
øvelse til å bli et spørsmål om tro. 
Hvis denne religionen frembragte 

menn som dette, var den kristen på 
enhver måte som betydde noe.

Da Lincoln og jeg gikk den kvel-
den, spurte jeg om jeg kunne bli med 
ham i kirken en gang. Etter at jeg 
hadde vært i kirken, spurte jeg ham 
om jeg kunne få en Mormons bok  
og om jeg kunne møte misjonærene.

I to år jeg undersøkte jeg Kirken 
og tilbragte tid med dens medlem-
mer. Jeg så et konsekvent mønster av 
oppriktige menn og kvinner som flittig 
gjorde sitt beste for å være Mesterens 
disipler. Ved flere anledninger bekref-
tet Den hellige ånd for meg at Jesus 
Kristus, som jeg alltid hadde gjort 
mitt beste for å tjene, virkelig hadde 
gjenopprettet sin kirke i vår tid. Den 
hadde tilsyn av profeter og apostler, 
men ble ledet av ham direkte.

Jeg ble døpt og har nå opplevd mer 
enn tolv år med velsignelser på grunn 
av det gjengitte evangelium og dets 
læresetninger. Jeg er så takknemlig for 
at vår himmelske Fader besvarte min 
bønn om å finne en laboratoriepartner 
som ville hjelpe meg å lære det jeg 
trengte å lære. ◼
Michael Hendricks, Wyoming, USA
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For noen år siden, like før påske-
helgen, regnet det hele uken. Jeg 

hadde vært i Benin i Vest- Afrika, men 
var på vei hjem for å tilbringe påsken 
i Togo. Det regnet ikke på lørdag, 
dagen jeg kom dit, men den kvelden 
begynte det å regne igjen.

Jeg visste at kirken begynte kl 09.00 
på søndag, men fordi det hadde regnet 
så mye og jeg nettopp hadde kommet, 
fant jeg ut at det var for tidlig for meg.

Jeg tenkte: “Jeg går i kirken litt 
senere, og kommer dit kl 10.00.” Så 
stakk jeg innom broren min. “Isteden-
for å gå i kirken kl 09.00,” sa jeg, “kan 
vi gå til den jordlappen ved siden av 
huset mitt.”

Da vi kom dit, oppdaget vi at jorden 

SÅING PÅ SØNDAG
var god og fuktig etter alt regnet. Jeg 
tenkte: “Det er søndag, og vi venter 
til kl 10.00 med å gå i kirken. Hvorfor 
ikke så noen bønner før vi drar?”

Så min bror og jeg sådde en liten 
jordlapp som var rundt 6 kvadratmeter 
stor. Så dro vi til kirken, en time for 
sent. Neste dag dro vi til en by i nærhe-
ten, hvor jeg hadde et annet jordstykke. 
Der sådde vi mais og mer bønner.

Da jeg kom hjem igjen to måneder 
senere, gikk jeg for å se til den lille 
jordlappen ved siden av huset mitt. 
Den var tom, med unntak av et lite 
kratt med ugress som jeg snublet i da 
jeg gikk ut på jordlappen. “Ja visst,” sa 
jeg til meg selv: “Vi sådde bønner her 
1. påskedag!”

Av alle frøene vi sådde, var krattet 
med ugress det eneste som vokste. 
Bønnene og maisen vi sådde på det 
andre jordstykket mandagen etter 
påske, vokste imidlertid helt fint. 
Siden den gang har alt vi har sådd på 
jordlappen ved siden av huset mitt, 
vokst normalt.

Jeg hadde ikke holdt sabbatsdagen 
hellig den 1. påskedagen, og jeg snub-
let i et kratt med ugress for å minne 
meg om at jeg ikke hadde det. Siden 
da har jeg husket at jeg ikke bare kan 
gjøre det jeg har lyst til på Herrens 
dag. Isteden husker jeg alltid å holde 
sabbatsdagen hellig. ◼

Desire Koami Gbedjangni,  
Togo, Vest- Afrika

Jeg hadde ikke holdt sabbatsdagen 
hellig den 1. påskedagen, og jeg 

snublet i et kratt med ugress som  
en påminnelse.
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JEG BEGYNTE Å BE FOR RUTH

Etter å ha fått noen uventede regnin-
ger som enslig kvinne, visste jeg at 

jeg måtte finne meg en jobb nummer 
to. Kort tid etterpå kom Marty, en søs-
ter i menigheten, til meg og ba meg 
om hjelp. Hun og mannen hennes 
skulle på misjon, så hun måtte slutte 
i jobben. Hun forklarte at hver lørdag 
hjalp hun en eldre kvinne, Ruth, som 
bodde i en omsorgsbolig. Marty tilbød 
meg jobben sin, og fortalte meg at 
Ruth ville betale meg for arbeidet mitt.

Mandagen etter forklarte Marty og 
Ruth oppgavene mine, og jeg begynte 
i jobben noen dager senere. Jeg 

begynte med å samle sammen Ruths 
klesvask og bære den ovenpå til vas-
kerommet. Kort tid etter at jeg begynte, 
kom Ruth i full fart og kjeftet på meg. 
Hun sa at jeg aldri skulle vaske klærne 
hennes uten å spørre først.

Jeg gjorde bare det hun og Marty 
hadde bedt meg gjøre. Frustrert og 
såret kjempet jeg for å holde tårene 
tilbake. Jeg sa til meg selv at jeg ikke 
trengte mer stress eller problemer 
i livet mitt. Jeg ville ha gått min vei i 
samme øyeblikk om jeg ikke hadde 
lovet Marty at jeg ville ta meg av Ruth 
mens hun var borte.

Uke etter uke kjeftet Ruth på meg 
for alt jeg gjorde. Det virket som om 
hun aldri ble fornøyd uansett hvor 
hardt jeg prøvde.

Jeg begynte å be om styrke til å 
takle Ruth og hennes skarpe ord, men 
ingenting forandret seg. Jeg fortsatte å 
mislike å måtte hjelpe henne.

Så en dag forandret jeg bønnene 
mine. Jeg sluttet å be for meg selv, 
og begynte å be for Ruth. Jeg ba min 
himmelske Fader hjelpe meg å forstå 
hennes behov og hvordan jeg kunne 
hjelpe henne.

Fra den dagen av forandret alt  
seg. Jeg ble mildere stemt, og min 
kjærlighet til Ruth vokste. Ruth for-
andret seg også. Hun åpnet seg og 
fortalte om sitt liv, sine gleder og sine 
sorger. Hun fortalte meg at hun sav-
net familien sin. Hun fortalte meg  
om de fantastiske tingene hun hadde 
gjort før, men ikke lenger kunne 
gjøre. Hun fortalte meg at hun var 
ensom og trist.

Jeg begynte å glede meg til å treffe 
Ruth hver uke, og hun gledet seg til å 
treffe meg.

Min erfaring med Ruth ga meg 
en verdifull lærdom. Når jeg virkelig 
tjente av hele mitt hjerte, forsto jeg 
president Spencer W. Kimballs (1895- 
1985) lære om at “sentralt i tjenestens 
mirakel har vi Jesu løfte om at vi  
ved å glemme oss selv, vil finne oss 
selv” (“Small Acts of Service,” Ensign,  
des. 1974, 2.) ◼
June Foss, Utah, USA
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og bære den ovenpå til 
vaskerommet. Kort tid 
etter at jeg begynte,  
kom Ruth i full fart 
og kjeftet på meg.



Jeg føler kraften  
i Jesu Kristi  
forsoning når…

Unge voksne forteller 
om sine erfaringer 
med å anvende 
Frelserens forsoning.

FRELSEREN HJALP  
MEG I GODE OG  
DÅRLIGE TIDER.
Dåpsdagen min var som en drøm 
– jeg var så lykkelig og ivrig etter å 
begynne livet som en perfekt person. 
Det gikk imidlertid ikke mange 
timene etter at jeg var døpt før jeg 
kranglet med søsknene mine. Jeg 
husker følelsen av motløshet fordi 
det ikke hadde tatt særlig lang tid for 
meg å rote det til etter å ha blitt døpt 
og bekreftet. Men jeg husker også at 
da jeg omvendte meg, følte jeg meg 
fullstendig helbredet. Slik lærte jeg i 
ung alder at Jesu Kristi forsoning gir 
nødvendig lindring for synd.

Etter hvert som jeg fortsatte å 
vokse i forståelse av evangeliet, lærte 
jeg at forsoningen ikke bare var noe 
å bruke hver gang jeg hadde syndet. 
Forsoningen kunne være en del av 
livet mitt i tider med prøvelser, glede, 
hjertesorg og fremgang. Når jeg 
strevde med å føle meg akseptert av 
mine jevnaldrende, ba jeg til min him-
melske Fader, og han trøstet meg ved 
å vite at Frelseren hadde hadde hatt 
disse samme følelsene. Når jeg gjorde 
noe bra, ble min glede forsterket 
når jeg tenkte på Frelserens glede, 
for han hadde opplevd de samme 
følelsene.
Abby McKeon, Utah, USA
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FORANDRING I HJERTET
På videregående skole var jeg egentlig ikke 
så opptatt av evangeliet. På misjonsmarken 
lærte jeg langsomt hva en misjon egentlig 
dreier seg om, og ønsket den kraft og frem-
gang den kunne gi meg om jeg virkelig var 
verdig. Til slutt knuget skyldfølelsen og smer-
ten av tidligere overtredelser meg ned, og 
jeg ønsket frihet – å bli ren og være et bedre 
redskap i Herrens hånd. Etter litt diskusjon 
med misjonspresidenten, dro jeg hjem for 
å ta meg tid til å omvende meg.

Å komme hjem var noe av det vanskelig-
ste jeg noensinne har gjort. Jeg begynte å 
lese Skriftene annerledes, og virkelig forstå 
og anvende dem. Selv om jeg gjorde alt 
“rett”, følte jeg fremdeles en stor skyld-
byrde. Så begynte jeg å konsentrere mine 
studier om Kristus og hans forsoning, 
hvordan han kunne være min frelser, og 
hvordan hans uendelige forsoning kunne 

forløse min sjel. En kveld mens jeg 
mediterte over alt jeg hadde lært 
av mitt ydmyke studium, følte jeg 
Ånden røre ved mitt hjerte, helbrede 
min sjel og trøste meg. Jeg følte meg 
trygg og elsket, og skyldfølelsen 
forlot meg.

Da jeg kom hjem, trodde jeg at en 
forandring i hjertet var alt jeg trengte 
i omvendelsesprosessen. Nå vet 
jeg at jeg trengte tid til å omvende 
meg – forandringen kommer linje 
på linje, litt om gangen. Det krever 
vedvarende innsats å endre vårt 
hjerte, våre ønsker og våre vaner for 
å bli mer lik Kristus. Vi kan ikke gjøre 
180- gradersvendinger umiddelbart, 
men på grunn av forsoningen er de 
fullt mulige.
Navn ønskes ikke oppgitt, Georgia, USA

JEG LÆRTE Å STOLE PÅ HERREN
I mange år følte jeg meg alene og forlatt. Jeg strevde med urettferdige 
ønsker som fikk meg til å synde, noe som til slutt førte meg inn i en ond 
sirkel av skyldfølelse og skam. Heldigvis lærte en kjærlig biskop meg at 
Frelserens forsoning kan hjelpe oss med smerte og sorg i tillegg til synd. 
Biskopen ble glad når jeg utviklet meg, og trøstet meg når jeg falt.

Jeg lærte at en begrepsmessig kunnskap om Frelseren ikke var nok – 
jeg måtte be til vår himmelske Fader og aktivt omvende meg ved hjelp 
av Jesu Kristi forsoning. Når jeg gjorde det, ble jeg mer lydig mot Guds 
bud og kom nærmere Frelseren.

Selv om jeg fremdeles kjemper med fristelser, har jeg lært at jeg kan 
stole fullstendig på min Frelser og hans forsoning. Mens jeg står på  
min Forløsers klippe, kan min svakhet bli til styrke. Sammen med Paul 
kan jeg si: “Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at  
Kristi kraft kan bo i meg… For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk” 
(2 Korinterbrev 12:9–10).
Jakob H. Taylor, Idaho, USA
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JEG FØLTE HÅP FOR FREMTIDEN
Da mor og far ble skilt, følte jeg at alle mine håp om en evig familie var 
borte. Det var en svært vanskelig tid i mitt liv. Men selv om det ikke var lett 
for meg å se det, ga denne prøvelsen min familie uforutsette velsignelser. 
For det første ble mor døpt!

Jeg var også i stand til å bli bedre kjent med min Frelser. For å komme 
over sorgen, valgte jeg å besøke en tante i Peru, der jeg møtte en ny venn 
som styrket meg veldig. Denne vennen og jeg studerte ofte Skriftene sam-
men, og ved en spesiell anledning mens vi snakket om emner i evangeliet, 
følte jeg min Frelsers kjærlighet til meg veldig sterkt. Følelsen var som om 
Frelserens røst fortalte meg: “Jeg har alltid vært med deg. Du var bare ikke 
klar over det.”

Jeg vet nå at Frelseren ønsker å hjelpe oss, og at han alltid er med oss. 
Noen ganger lar vi sorgen bli sterkere enn vår tro, og vi tror at han har 
glemt oss, men i virkeligheten kan hans forsoning alltid hjelpe oss.
Liliane Soares Moreira, Bahia, Brasil

JEG LÆRTE Å TILGI
Det var et punkt i mitt liv da jeg var så følelsesmessig såret at det påvirket 
alle andre aspekter av livet. Jeg kunne ikke fokusere på skolen eller leksene, 
mitt forhold til mine romkamerater var anstrengt, og jeg var konstant på 
gråten. Mer enn noe annet hadde jeg vanskelig for å tilgi vedkommende 
som hadde såret meg i første omgang – og jeg var enda sintere fordi jeg 
hadde vanskelig for å tilgi.

Til slutt bestemte jeg meg for at jeg var ferdig med å være trist og sint. 
Jeg ønsket ikke lenger å bære denne byrden. Jeg ba vår himmelske Fader 
inderlig om å hjelpe meg å tilgi. Før jeg visste ordet av det, var smerten 
utholdelig. Den var ikke borte, men jeg kunne takle den. Gjennom denne 
erfaringen lærte jeg at Frelserens forsoning ikke bare gjør det mulig for oss 
å omvende oss. Den hjelper oss også å leges. Da jeg kom til min himmelske 
Fader med mine byrder, i ydmykhet og med et oppriktig hjerte, hjalp han 
meg å bære krenkelsen, smerten og sorgen jeg holdt på.
Dani Lauricella, California, USA



 S e p t e m b e r  2 0 1 5  47

U
N

G
E VO

KSN
E 

HANS FULLKOMNE 
FORSONING

Jeg trodde en gang
at det var et hull
i Kristi forsoning –
At han kunne frelse alle –
unntatt meg.

Men jeg tok feil.
Det er ikke ett hull,
men syv.

To hull i
hans hender
hvor de naglet ham
til et kors.
På grunn av dem
han skulle dø
for å frelse,

To hull i
hans håndledd,
hvor de sørget for
at vekten av hans legeme
ikke skulle
rive opp
hendene hans
før hans botsøvelse
var fullendt,

To hull i
i hans føtter,
hvor han sto
som et vitne for alle
om Guds ubøyelige kjærlighet
til hvert
av sine barn,

og ett hull i
hans side,
hvor de gjennomboret ham
for å bevise at hans gjerning
var gjort.

Syv.
Fullkommenhet.
Syv fullkomne hull
i jordens eneste
fullkomne menneske.

Den fullkomne forsoning
som lapper hullene i vårt liv.
Hans hull gjør oss
hele.

Jeg tok feil.
Det finnes et
hull
i Kristi forsoning
for meg
tross alt.

Kasey Hammer, Utah, USA

JEG FANT TRØST I HANS 
OPPSTANDELSE
Da jeg var 23, døde min bestemor. Selv om hun 
hadde levd et godt liv, var hun fortsatt relativt 
ung, og hennes død kom tidligere enn forven-
tet. Jeg visste at mange hadde mistet mye mer 
enn jeg hadde, og at bestemor hadde funnet 
fred, men jeg følte likevel smerte fordi jeg ikke 
ville få se henne igjen i dette liv.

Gjennom denne sorgen følte jeg imidlertid 
at vår himmelske Fader og Frelseren hjalp meg. 
Elskverdige besøkende lærerinner og venner 
kom med fine lapper og godsaker, og en god 
nabo kom til familien med en bok som hun sa 
hun følte seg inspirert til å kjøpe til oss. Boken 
inneholdt sitater fra apostler og profeter om 
frelsesplanen og livet etter døden.

Mens jeg leste profetenes ord høyt sammen 
med min søster den kvelden, følte jeg den 
deiligste fred komme over meg. Jeg visste at på 
grunn av Jesu Kristi forsoning kunne vi alle bli 
gjort rene og i stand til å bo hos ham i det neste 
liv. Jeg visste at “han tilveiebringer de dødes 
oppstandelse”, og at alle ting – og mennesker – 
vil bli gjenopprettet til sin rette plass (Alma 40:3; 
se også Alma 41:2). Jeg visste at på grunn av 
forsoningen kan alle medlemmer av min familie, 
også de som har gått bort, være sammen for 
evig, og dette vil jeg være evig takknemlig for.
Amanda Seeley, Utah, USA
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Av Lisa López
Kirkens tidsskrifter

I de 68 årene siden Kirken kom til 
Guatemala, har medlemskapet 
blomstret. Guatemala er et land som 

er rikt på regnskoger og en mang-
foldig mayakultur. Til tross for sin 
skjønnhet, er Guatemala ofte preget 
av sin fattigdom og politisk strid. Dette 
betyr imidlertid ikke at det er et land 
som er fattig i ånden. Merci Arens, en 
25- åring fra Guatemala City, føler seg 
personlig velsignet ved å bo i et land 
hvor folket i stor grad tolererer og 
aksepterer forskjellige religioner. “Et 
av de viktigste kjennetegnene på den 
guatemalske kultur er at vi er religiøse 
mennesker av natur,” sier hun. “Kul-
turen og miljøet er svært gjestfritt og 
levende.” Når det er sagt, har det ikke 
alltid vært lett å finne jevnaldrende 
som deler hennes tro.

“Mine normer virker radikale for 
andre på jobben og på skolen som 
aldri har hørt om mormonismen,” sier 
hun. Dette tar imidlertid ikke motet fra 
Merci, som understreker viktigheten 

av å være aktiv i kall og aktiviteter i 
Kirken. “Når jeg går på disse aktivite-
tene, omgås jeg og skaper relasjoner 
med personer som i bunn og grunn 
har samme mål og prinsipper som 
meg.” Hun har oppdaget at det å ha 
venner å dele åndelige opplevelser 
med, har hjulpet hennes vitnesbyrd 
å vokse. På grunn av disse vennska-
pene har Merci også funnet en uventet 
velsignelse. “Jeg har funnet det lettere 
å gå på stevnemøter, fordi jeg går ut 
med venner. Jeg har sett dem i for-
skjellige situasjoner, noe som gjør det 
mulig for meg å bli kjent med dem på 
en mer naturlig måte.”

Til tider innrømmer Merci at hun 
føler press til å gifte seg. Hun holder 
imidlertid fast ved den trygghet hun 
føler om at alt er og vil gå bra. “Jeg 
gleder meg til å møte en ledsager som, 
gjennom vårt forhold, vil hjelpe meg å 
komme nærmere Gud, og som jeg kan 
bygge en evig familie sammen med.”

Av alle velsignelser Merci har mottatt, 

er det særlig én som skiller seg ut for 
henne: “Jeg mistet min mor da jeg var 
15. Etter hennes bortgang kom mange 
spørsmål. Disse spørsmålene og sva-
rene som etter hvert kom på dem, har 
imidlertid fullstendig formet livet mitt.” 
Gjennom oppriktig bønn har Merci 
mottatt en visshet om at hun en dag 
vil være i stand til å gi sin mor samme 
type klemmer som hennes mor ga 
henne da hun var liten. “Sannheten i 
evangeliet lyser opp mitt daglige liv og 
mine aktiviteter,” sier hun. “Jeg vet at jeg 
er knyttet til Guds kjærlighet, og dette 
tilfredsstiller meg på alle måter.” ◼
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En kultur av tro  
i Guatemala

Merci Arens opplever 
at det er lettere å  

forsvare sine normer 
når hun har støtte 

fra venner som deler 
disse normene.

P O R T R E T T E R  A V  U N G E  V O K S N E
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KIRKEN I GUATEMALA
247 708 siste- dagers- hellige
417 menigheter og grener
2 templer
6 misjoner

NOEN TALL
14 647 083 innbyggere (anslagsvis pr juli 2014)
21 nasjonalparker
3 vulkaner

FAKTA OM GUATEMALA
Hovedstad: Guatemala City
Språk: Spansk

MER OM MERCI
Hvilken guatemalansk matrett liker du best?
Den heter “Hilachas” – en gryterett som 

består av røde poteter og lange kjøttstrimler. 
Noen bruker også grønne bønner eller gulrøtter, 
men jeg foretrekker min med bare poteter.

Hva er noen av dine yndlingssteder?
Guatemala er et naturskjønt sted. Et av mine 

favorittsteder å besøke er innsjøen Atitlan og 
den omkringliggende byen Panajachel, som oser 
av mayakultur. De innfødte har arbeidet hardt 
for å bevare sitt tradisjonelle språk, og jeg elsker 
å beundre fargene og detaljrikdommen i de 
håndvevde klærne deres.

Hvordan er den høyere utdannelsen 
i Guatemala?

I mitt land er utdannelse et sammensatt spørs-
mål. Analfabetisme er et problem som gjelder 
store deler av befolkningen. Etter videregående 
skole står de fleste unge voksne overfor økono-
miske forpliktelser som tvinger dem til å velge 
mellom å gå på et universitet eller å arbeide på 
heltid. Men Kirken har bidratt mye til å hjelpe 
medlemmer å få tilgang til høyere utdannelse.
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Omvendelse er et vidtfavnende 
emne, men jeg vil bare 
nevne fem sider ved dette 

grunnleggende prinsippet i evangeliet 
som jeg håper vil være til nytte.

For det første: En oppfordring 
til omvendelse er et uttrykk 
for kjærlighet. Da Frelseren 
begynte “å forkynne og si: Omvend 
dere, for himlenes rike er kommet 
nær” (Matteus 4:17), var det et kjær-
lighetsbudskap. Han inviterte alle som 
ville, til å kvalifisere seg til å bli med 
ham “og få del i det evige livs ord i 
denne verden og evig liv i den kom-
mende verden” (Moses 6:59). Hvis vi 
ikke oppfordrer andre til å forandre 
seg, eller ikke forlanger omvendelse av 
oss selv, svikter vi i en grunnleggende 
plikt vi skylder hverandre og oss selv.

For det annet: Omvendelse innebæ-
rer å strebe etter forandring. 
Det ville være et hån mot Frelserens 
lidelse i Getsemane og på korset å 
forvente at han skal forvandle oss til 

HVORDAN VI  
VIRKELIG OMVENDER OSS

Av eldste D. Todd 
Christofferson
i De tolv apostlers 
quorum
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avkrysning av punkter uten ekte følelse 
eller forandring. Sann omvendelse er 
ikke overfladisk. Herren stiller to over-
ordnede krav: “Ved dette kan dere vite 
om et menneske omvender seg fra sine 
synder – se, han vil bekjenne dem og 
avstå fra dem” (L&p 58:43).

For det femte: Uavhengig av 
omvendelsens pris, blir den opp-
slukt i tilgivelsens glede.

Jeg bekrefter og vitner takknemlig 
om at ved vår Herres ufattelige lidelse, 
død og oppstandelse, “settes omven-
delsens betingelser” (Helaman 14:18). 
Den guddommelige gave omvend-
else er nøkkelen til lykke både 
her og siden. Med Frelserens ord og 
i dyp ydmykhet og kjærlighet, sier jeg 
til alle: “Omvend dere, for himlenes 
rike er kommet nær” (Matteus 4:17). 
Jeg vet at dere ved å ta imot denne 
oppfordringen, vil finne glede 
både nå og for evig. ◼

Fra en tale som ble holdt under general-
konferansen i oktober 2011.

engleaktige personer uten betyde-
lig innsats fra vår side. Nei, vi søker 
hans nåde for å supplere og belønne 
vår beste innsats (se 2 Nephi 25:23). 
Virkelig omvendelse, virkelig for-
andring, kan kreve gjentatte 
forsøk, men det er noe foredlende 
og hellig ved slike anstrengelser.

For det tredje: Omvendelse er ikke 
bare å oppgi synd, men også å 
forplikte seg til lydighet. Bible 
Dictionary erklærer: “Omvendelse 
innebærer å overgi sitt hjerte og sin 
vilje til Gud, [så vel som å] gi avkall på 
synder vi har en naturlig tilbøyelighet 
til” (“Repentance”). Hvis vi fullsten-
dig skal vende oss til Herren, må det 
omfatte intet mindre enn en pakt om 
lydighet mot ham.

For det fjerde: Omvendelse kre-
ver målbevissthet og vilje til 
å holde ut, selv om det gjør vondt. 
Forsøk på å lage en liste med trinn til 
omvendelse kan kanskje hjelpe noen, 
men det kan også føre til en mekanisk 
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Da jeg fortalte 
mor og far at jeg 
ønsket å reise på 

misjon, fikk jeg 
et uventet svar. 

De ba meg velge 
mellom familien 

og min misjon.
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Av Melvin Rondilla

Jeg husker fremdeles ordene til 
misjonærene som underviste 
meg: “Hva enn Gud befaler, 

gjør det, og velsignelsene vil følge.” 
Disse ordene gjorde sterkt inntrykk 
på meg. Jeg ble døpt i en alder av 16, 
som eneste medlem av Kirken i min 
familie. Åtte måneder senere fikk jeg 
velsignelsen av å se min yngste søster 
bli døpt inn i Kirken.

Da jeg fylte 18, ønsket jeg å reise 
på heltidsmisjon og hjelpe til med 
Herrens arbeid. Jeg fortalte ivrig 
mor og far om planen min, og at jeg 
ønsket å invitere folk til å komme til 
Jesus Kristus ved å hjelpe dem å motta 
og etterleve evangeliets prinsipper 
og ordinanser. Svaret deres overras-
ket meg. De sa at de ble svært lei 
seg ved tanken på at jeg skulle reise 
på misjon, og at jeg måtte velge – 
familien eller misjonen.

Jeg fikk sjokk da jeg hørte dette. 
Jeg dro sporenstreks til kirkebygnin-
gen i nærheten av hjemmet vårt og 
gikk inn i et av rommene for å knele 
og spørre vår himmelske Fader i 
bønn: “Hva skal jeg gjøre? Hva skal 
jeg velge – familien eller misjonen? 
Begge deler er viktig for meg.”ILL
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Mens jeg knelte, kom jeg til å tenke 
på misjonærenes ord: “Hva enn Gud 
befaler, gjør det.”

Jeg elsker min familie og ønsker å 
være sammen med dem for evig. Jeg 
respekterer meningene deres. Men 
skriftstedet lyder: “Lydighet er bedre 
enn offer” (1 Samuelsbok 15:22). Her-
rens ånd fylte meg, og jeg ble styrket. 
Jeg bestemte meg for å dra på misjon, 
for jeg visste at vår himmelske Fader 
ville hjelpe min familie å forstå.

Jeg dro hjem, bare for å bli sendt 
bort av min fars sinte ord med beskjed 
om aldri å komme tilbake. Jeg visste 
ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, men 
pakket sakene mine. Jeg var ikke det 
minste redd, for jeg visste at Herren 
var med meg, at han har en plan for 
enhver familie, og at familien min en 
dag ville forstå denne strålende planen.

Jeg var bare noen få skritt fra hjem-
met vårt da mor tok meg igjen. Hun 
omfavnet meg og sa hvor glad hun var 
i meg. Da jeg dro derfra, kunne jeg se 
at hun gråt med all den kjærlighet og 
smerte en mor føler når hun ser bar-
net sitt dra.

I over et år bodde jeg hos en hjem-
vendt misjonær jeg hadde møtt da jeg 

var undersøker. Herren var tro mot 
sitt løfte i 1 Nephi 3:7 – han beredte 
veien så jeg kunne adlyde hans befal-
inger. Han sendte denne uselviske og 
generøse mannen for å gi meg det jeg 
trengte og skape et åndelig miljø hvor 
jeg kunne forberede meg til misjon. 
Jeg følte Guds hånd hjelpe meg gjen-
nom mine utfordringer. Jeg følte vår 
Frelser Jesu Kristi kjærlighet gjennom 
hans sonoffer. Denne kjærligheten 
hjalp meg gjennom mine prøvelser til 
jeg ble beskikket som heltidsmisjonær 
i Filippinene Cauayan misjon.

Noen måneder senere fikk jeg brev 
fra familien min hvor de sa at de gledet 
seg til jeg kom hjem. Jeg mistet aldri 
troen på og håpet om at hele familien 
skulle bli medlem av Kirken, bli beseg-
let i templet for all evighet og være 
sammen med vår himmelske Fader 
og hans Sønn Jesus Kristus en dag.

Da jeg kom hjem fra min misjon, 
begynte jeg å se denne drømmen gå 
i oppfyllelse. Jeg fikk anledning til å 
døpe min mor, som nå forbereder seg 
til å dra til templet. Jeg ser familien 
min ofte, og vi står hverandre nær-
mere enn noen gang før. ◼
Artikkelforfatteren bor på Filippinene.

BLI eller 
ADLYDE?
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Uansett hva dine nåværende mangler måtte være, kan du 
bestemme deg for å leve ut dine fremtidige muligheter.

DU KAN  
FORANDRE DEG

Av David Dickson
Kirkens tidsskrifter

Under avslutningsseremonien 
på videregående skole kan 
alle slags tanker svirre i hodet. 

Hva skjer nå? Er du klar? Vil du og 
vennene dine holde kontakten?

Men ikke jeg. Jeg hadde bare 
ett spørsmål da det var min tur til 
å gå frem foran alle sammen da de 
ropte opp navnet mitt: Ville jeg få 
avgangsvitnemålet?

Jeg var ikke akkurat skoleflink. 
Studier sto så godt som aldri øverst 
på min ideelle liste over gjøremål. 
Og i mitt avgangsår gjorde jeg det 
så dårlig i et fag at jeg ikke engang 

visste om jeg hadde bestått faget. 
Den avsluttende eksamenen tidligere 
den uken skulle avgjøre min fremtid, 
men karakterene ville ikke bli lagt ut 
før en uke senere.

Hvis jeg strøk i dette faget, ville jeg 
ikke ha fullført videregående skole.

Til syvende og sist klarte jeg meg 
med minste mulige margin og besto. 
(Puh!) Akkurat da var det 14 måne-
der til jeg fylte 19, misjonæralderen 
den gangen. Jeg hadde tenkt å jobbe 
i denne perioden for å spare penger 
til misjonen. Jeg visste at jeg ikke var 
mye til student, så jeg hadde ikke 

under noen omstendighet tenkt å for-
søke meg på universitetsstudier.

DEN FELLE DET ER Å  
SETTE BEGRENSNINGER

Har du noen gang følt det slik? Som 
om tidligere resultater i en del av ditt 
liv har vist dine evner en gang for alle?

Ikke fall for denne tankegangen. Det 
er en av Satans største løgner!

“Når noen av oss konkluderer 
med at ‘det er bare sånn jeg er’, gir 
vi avkall på vår evne til å forandre 
oss,” sa eldste Donald L. Hallstrom i 
De syttis presidentskap. “Vi kan like 
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gjerne heise det hvite flagget, legge 
ned våpnene, erkjenne nederlaget og 
overgi oss – enhver utsikt til å vinne 
er borte.” 1

Skolen kan virke spesielt skrem-
mende når du ikke gjør det bra. Selv 
med bare noen få dårlige karakterer 
på vitnemålet, er det altfor lett å fastslå 
at det er så god som du noen gang vil 
bli. Men det er ikke sant.

“Den vi er, er ikke den vi kan bli,” 
sa eldste Hallstrom.2

BLANKE ARK
Uansett hvilke nagende tanker 

om tvil eller mislykkethet som måtte 
komme til oss, kan vi alltid velge å se 
fremover og slutte å rakke ned på oss 
selv på grunn av fortiden.

“Det er noe fantastisk håpefullt 
ved en ny begynnelse,” sa president 
Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver 
i Det første presidentskap.3

Når du bestemmer deg for å 
begynne på nytt, må du ikke glemme 
å be Gud om hjelp. Fortell ham 
at du ønsker å lykkes, og vær så 

oppmerksom på tilskyndelser og 
veiledning fra Den hellige ånd og 
dine ledere.

Dette kan kreve litt endrede prio-
riteringer. “Vår daglige adferd og våre 
valg skulle være i samsvar med våre 
mål,” sa eldste Quentin L. Cook i De 
tolv apostlers quorum. “Mange valg er 
ikke direkte onde, men hvis de stjeler 
all vår tid og hindrer oss i å gjøre de 
beste valgene, da blir de lumske.” 4

FINN DEN NYE DEG
Spol frem til tre og et halvt år etter 

min avslutningsseremoni på videre-
gående. Jeg hadde jobbet i rundt et 
og et halvt år, vært på misjon i to år, 
og til slutt bestemt meg for å prøve 
universitetet likevel.

Jeg skulle ønske jeg kunne si jeg 
følte meg helt voksen og klar for å 
studere, men det er latterlig. Jeg følte 
meg reddere enn noensinne. Hvis jeg 
var så dårlig på videregående skole, 
hvordan i all verden kunne jeg takle 
universitetet? Denne gangen bestemte 
jeg meg for å gjøre mitt beste, og 

involvere Gud underveis. Jeg ba inder-
lig om å kunne utvikle nye og bedre 
studieferdigheter.

Jeg sjokkerte meg selv med å gjøre 
det så bra det semesteret at jeg kvali-
fiserte meg for studiestipender. Ingen 
var mer overrasket enn meg! Likevel 
kunne jeg også enkelt se tilbake på 
de foregående månedene og se Guds 
hånd hjelpe meg videre etter hvert 
som jeg lærte å bli en god student.

Det jeg trodde om meg selv på 
videregående, var ganske enkelt ikke 
sant. Fra da av og med Guds hjelp var 
jeg i stand til å stake meg ut en helt 
ny kurs som har ført meg gjennom 
universitetseksamen og videre.

Når vi involverer Herren i vår 
klatring og velger å begynne på nytt 
på et hvilket som helst område av 
livet, kan vi nå høyder vi aldri hadde 
drømt om. ◼
NOTER
 1. Donald L. Hallstrom, “Hva slags menn?” 

Liahona, mai 2014, 53.
 2. Donald L. Hallstrom, “Hva slags menn?” 53.
 3. Dieter F. Uchtdorf, “Den beste tiden til å 

plante et tre,” Liahona, jan. 2014, 4.
 4. Quentin L. Cook, “Velg med omhu,”  

Liahona, nov. 2014, 49, 48.



Har du noen gang lurt på hvor uttrykket “i verden, men ikke av ver-
den” kommer fra? Det er mer enn bare et motto eller en finurlig 
bruk av preposisjoner – det kom faktisk fra Jesus Kristus.

Se for deg kvelden før hans korsfestelse. Han møtte sine apostler, vas-
ket deres føtter, underviste dem og forrettet nadverden. På ett tidspunkt 
i løpet av kvelden ba han høyt til sin Fader for apostlene:

“Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal 
bevare dem fra det onde.

De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden… 
Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem  

til verden” ( Johannes 17:15–16, 18).
Frelseren selv levde hele livet i verden, men ikke av verden. Han ble 

fristet, men han ga ikke etter for fristelsen. Han unngikk ugudelighet. Han 
var sammen med disipler og troende, så vel som med syndere og hyklere. 
Han var et eksempel for alle.

Men han ga ikke bare sine disipler et bryskt: “Hvis jeg klarte det, kan 
dere også klare det.” I stedet var han medfølende. Han ba om at Faderen 
måtte hjelpe dem. Men han ba ikke om at utfordringen måtte bli tatt fra 
dem. I løpet av sitt liv på jorden og gjennom sine profeter og apostler, har 
Frelseren undervist oss om at det er viktig for oss å øve positiv innflytelse 

i verden.
Ungdom fra hele verden møter stadig utfordringer når de går gjennom  

gangene på skolen, omgås venner og deltar i fritidsaktiviteter. Men med 
Frelseren på sin side og evangeliet i sitt hjerte, har de funnet måter å unngå å 

være av verden på. Les hvordan noen av dem velger å følge Frelserens eksempel.

IKKE av  

Å stå frem som medlem av Kristi Kirke kan være vanskelig 
i dagens samfunn, men vi kan være i denne verden uten 
å bli påvirket av den.

verdenSØNDAGSLEKSJONER

Denne månedens tema:  

Budene
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ARBEID IVRIG

Når jeg møter fristelser, spør jeg meg selv: “Hva ville Jesus gjort?” 
eller “Vil dette bringe meg nærmere det celestiale rike?” Jeg går på 

Seminar hver morgen, selv om jeg er ordentlig trøtt, fordi det hjelper meg 
å vokse åndelig. Når jeg leser i Skriftene med det formål å lære noe nytt 
eller noe som kan hjelpe meg å bli et bedre menneske, er det en kilde til 
veiledning som hjelper meg. Når vi holder sabbatsdagen hellig og går på 
våre aktiviteter, blir vi bedre i stand til å overvinne Satan. Når vi arbeider  
ivrig sammen med Herren, kan han hjelpe oss med alle de kompliserte 
situasjonene vi gjennomgår.
Brenda H., 17, Minnesota, USA

HENT STYRKE FRA ANDRE

Jeg holder mine normer ved å delta i aktiviteter sammen med 
venner fra Kirken. Jeg inviterer naturligvis venner som ikke er 

medlemmer, til aktivitetene slik at de kan se og forstå hvorfor jeg 
ønsker å holde disse normene. Mine foreldre og min storebror er 
gode eksempler for meg. Jeg har mange gode venner som ikke til-
hører Kirken, som også er gode eksempler for meg. De har mange 
gode egenskaper som jeg ønsker å utvikle selv.
Celina W., 15, Tyskland

VÆR KREATIV MED HENSYN  
TIL Å VELGE DET RETTE
Når folk rundt oss ikke har de samme 
normene som oss, må vi kanskje 
finne kreative måter å omgås dem 
på samtidig som vi holder fast ved 
våre normer. Eldste L. Tom Perry 
(1922–2015) i De tolv apostlers 
quorum gjorde nettopp det da han 
befant seg i en prekær situasjon som 
forretningsmann for mange år siden. 
Alle forretningsfolkene på sosiale 
sammenkomster han måtte delta 
på, drakk alkohol. For å finne ut hva 
han gjorde, kan du gå til LDS. org og 
lese hans artikkel “Tradisjonen i et 
balansert, rettskaffent liv” (Liahona, 
aug. 2011, 30–37).
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TING Å GRUNNE PÅ TIL SØNDAG
•  Hvordan kan det hjelpe deg å vite at Jesus Kristus ba  

vår himmelske Fader om å “bevare [deg] fra det onde”, 
neste gang du står overfor fristelser?

•  Tenk på Frelserens liv. Hva gjorde han i løpet av sin tid 
i verden? Hvordan unngikk han å være av verden? Hva  
kan vi lære av hans eksempel?

•  Tenk på en utfordrende “i verden”- situasjon du står  
overfor. Hva er noen kreative ting du kan gjøre for  
å stå for sannheten? Du kan gjerne be venner og  
familie om flere forslag.

SNAKK UT

I Danmark anses man som annerledes hvis  
man går i kirken, ikke drikker og har høye nor-

mer. Men jeg har opplevd at hvis man ikke er for 
sjenert til å snakke om verdinormene man står 
for, får man snart stor respekt fra jevnaldrende. 
Jeg har sett at folk synes det er kult når andre  
tar vare på seg selv på den måten.
Emma K., 18, Danmark

LA DITT LYS SKINNE

For noen år siden deltok rugbylaget mitt i en ukelang turne-
ring. Dette innebar syv dager borte fra hjemmet, foreldre 

og Kirkens ledere. Fordi vi går på en av Kirkens skoler, var alle 
på laget mitt medlem av Kirken. Nesten hver kveld den uken 
hadde de andre lagene på hotellet fest på rommet sitt med høy 
musikk, dans, alkohol, røyk og stygt snakk til hverandre. Vårt lag 
kom sammen på et rom for vår tradisjon med skriftstudium og 
kveldsandakter. Det føltes godt å gjøre det rette uten å bli pålagt 
det av våre foreldre. De andre lagene iakttok oss med forbau-
selse, og de respekterte oss for det. De var stille når de visste 
at vi hadde kveldsandakt. De syntes å være interessert i hva vi 
gjorde, og noen sluttet seg til og med til oss for å lese i Skriftene 
og be sammen.

Vi vant ikke turneringen den uken, men vi vant på en annen 
måte. Vi var i stand til å la vårt lys skinne, og ved vårt eksempel 
forandre hjerter og sinn. ◼
Elisara E., 20, Samoa FO
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B ibelen er ikke underordnet andre skrif-
ter. Eldste M. Russell Ballard i De tolv 

apostlers quorum har sagt: “Vi tror på, akter 
og elsker Den hellige bibel. Ja, vi har ytterli-
gere hellig skrift… men den støtter Bibelen 
og erstatter den aldri” (“Miraklet Den hellige 
bibel,” Liahona, mai 2007, 81).

I den åttende trosartikkel står det: “Vi tror 
at Bibelen er Guds ord så langt som den er 
riktig oversatt.” På Joseph Smiths tid betydde 
ikke ordet oversette bare å omsette noe fra 
ett språk til et annet. Det kunne også bety 
å overføre, formidle, tolke eller forklare. Og 
selv om det finnes feil i forskjellige gjengivel-
ser fra opprinnelig hebraisk og gresk, er det 
største problemet at gjennom overleveringen 
av de gamle tekstene frem til i dag, “er mange 
klare og verdifulle ting blitt tatt ut” (1 Nephi 
13:28). Så da Bibelens tekster ble overført til 
oss, gikk noen læresetninger tapt. Det er én 
grunn til at det finnes så mange forskjellige 
tolkninger av Bibelen, som Joseph Smith 
opplevde (se Joseph Smith – Historie 1:12). 
Så én måte nyere åpenbaring bidrar til å klar-
gjøre og bekrefte Bibelens sannheter på, er 
ved å gjengi andre sannheter som gikk tapt 
(se 1 Nephi 13:39–40). ◼

RETT PÅ SAK

Du har rett i at du bør trå varsomt på dette området. Selv 
om noen unge kvinner bevisst kler seg usømmelig, ville 

mange bli dypt krenket av at noen mente de var uansten-
dig kledd. Så vær følsom og konsekvent. Når det generelle 
temaet sømmelig påkledning kommer opp, kan du entu-
siastisk støtte Herrens normer for sømmelighet, men ikke 
fordømme enkeltpersoner. Sørg også for at både dine egne 
normer for påkledning og dine handlinger er i samsvar med 
din tro. Unge kvinner legger merke til hvordan du kler deg, 
og de legger definitivt merke til om du viser større oppmerk-
somhet mot unge kvinner som er usømmelig kledd enn dem 
som er sømmelig kledd. ◼

 Hva betyr den  
åttende trosartikkel  
 når den sier: “Vi tror  
at Bibelen er Guds  
  ord så langt som  
 den er riktig  
  oversatt”?

 Jeg er gutt, og jeg vil  
oppfordre jenter til å kle seg  
  mer sømmelig.  
 Men hvordan gjør jeg det uten  
   å virke uhøflig?



Hva er én ting siste- dagers- 
hellig ungdom over hele 
verden har felles? De er 

Seminar- elever! Ungdom deltar 
i Seminar på mange forskjellige 
måter. Noen våkner klokken 5 om 
morgenen for å gå før skolen, mens 
andre kan delta mellom de vanlige 
skoletimene. I sjeldne tilfeller går 
noen elever i Seminar i helgene 
eller bruker Skype til å delta.

Uavhengig av om de gir avkall 
på søvn eller fotballkamper i hel-
gene, deltar over 390 000 ungdom-
mer over hele verden med glede i 
Seminar. Her er det de har å si om 
velsignelsene ved Seminar:
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“Jeg ser ikke på det som å få en 
time mindre søvn. Jeg ser på det som 
en time til å forberede meg åndelig.”
Megan C., 17, California, USA

“Mitt vitnesbyrd har blitt styrket i 
stor grad på grunn av Seminar, og jeg 
har sikrere kunnskap om Skriftene. 
Mitt vitnesbyrd om Frelserens offer 
i Getsemane er sterkere på grunn 
av Seminar.”
Vina C., 17, Hong Kong, Kina

“Seminar er det ene stedet hvor 
jeg stadig kan føle Ånden. Jeg er det 
eneste aktive medlemmet i mitt hjem, 
men mor og far gir meg god støtte. På 
grunn av Seminar vokser jeg så mye.”
Amanda L., 17, Utah, USA

“Seminar gir deg et grunnlag for 
det som skjer i løpet av dagen. Hvis 
jeg føler at dårlige tanker nærmer seg, 
kan jeg tenke på Seminar- leksjonen. 
Den fortsetter etter Seminar.”
Eric G., 15, Ipswich, England

“Det er virkelig viktig å gå på Semi-
nar fordi vi kan lære mer om Kirken 
og bygge opp vårt forhold til vår 
himmelske Fader. Grunnen til at jeg 
liker Seminar er at jeg kan få vite mer 
om Kirkens historie og virkelig vite at 
evangeliet er sant og at vår himmelske 
Fader og Jesus Kristus elsker meg!”
Breck M., 17, Kentucky, USA

“Jeg elsker Seminar fordi det hjel-
per meg å ta avgjørelser. Under leksjo-
nene føler jeg Herrens ånd og får en 
bekreftelse på at dette er Kristi evan-
gelium. Det er umulig å ikke elske 
det. Jeg vet at mitt studium i løpet av 
disse fire årene vil hjelpe meg å utføre 
en misjon.”
Karolina O., 16, João Pessoa, Brasil

“Selv om du ikke ønsker å stå opp 
så tidlig på morgenen, blir du fylt med 
denne spesielle ånden litt mer for hver 
dag. Dine jevnaldrende legger merke 
til dette ved deg, og noen ganger får 
det dem til å ønske å vite mer om 
hvorfor du er sånn.” ◼
Karen K., 18, Maine, USA

Det kan kreve litt offer, men disse ungdommene vet hvilken  
velsignelse Seminar kan være.

SEMINAR ER VERDT DET!
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BENYTT DEG AV SEMINAR
“Hvis dere har sjansen til å delta i 
Seminar… dra nytte av denne mulig-
heten… Mye av hva dere får ut av 
deres Seminar- opplevelse, [avhenger] 
av deres holdning og deres villighet til 
å bli undervist. Måtte deres holdning 
bære preg av ydmykhet og et ønske 
om å lære… [Seminar] spilte en avgjø-
rende rolle i min utvikling og utviklin-
gen av mitt vitnesbyrd. Seminar kan 
forandre liv.”
President Thomas S. Monson, “Tro, adlyd og  
hold ut,” Liahona, mai 2012, 128.

Av Maria Mahonri- Yggrazil Andaca

På Filippinene er det egne realfag-
rettede videregående skoler for 

skoleflinke elever. Elever ved disse 
skolene tar flere fag, tilbringer mer 
tid på skolen, og legger større innsats 
i skolearbeidet.

Dette miljøet var skadelig for meg. 
Jeg ga avkall på så mange ting da jeg 
begynte på denne skolen. Jeg sluttet å 
lære å spille på instrumenter. Jeg gikk 
nesten aldri på Kirkens aktiviteter, og 
hoppet av og til over Kirkens møter 
på søndager på grunn av konkurran-
ser mellom de forskjellige skolene. 
Jeg strevde med å delta i Seminar, 
selv om leksjonene beleilig for meg 
ble holdt i helgene.

En lørdag fortalte min Seminar- 
lærer oss om hvor travelt hun hadde 
hatt det på videregående skole, 
og likevel klarte hun å gjøre sine 
Seminar- oppgaver og studere Kjenn 
Skriftene- skriftstedene. Hun utfordret 
oss til å gjøre det samme.

Utfordringer virker oppfriskende 
på meg, så jeg tok denne. Jeg hadde 
Kjenn Skriftene- kortene med meg 
overalt. Jeg ba om hjelp til å klare det, 
til tross for alt skolen krevde av meg. 

Jeg brukte hvert eneste ledige øye-
blikk jeg hadde. Jeg lærte skriftsteder 
utenat på vei til og fra skolen. Jeg 
småpratet mindre, og tok kortene opp 
av lommen. Vennene mine la merke 
til det, og stokking av skriftstedkor-
tene ble vår nye aktivitet i friminut-
tene og i lunsjen. De likte å spørre 
meg. Noen begynte å ha med seg 
Skriftene sine – også de som tilhørte 
andre trosretninger. De fortalte om 
aktiviteter i sine egne kirker. Jeg følte 
at stemningen rundt meg endret seg, 
og skolen føltes lettere og bedre.

Mine tre yngre søstre fulgte mitt 
eksempel, og nå høster min familie 
Skriftenes velsignelser i vårt forhold 
til hverandre i hjemmet. Det var 
mer enn bare å lære ord utenat. Min 
Seminar- lærer lærte meg hvilken 
forskjell Skriftene ville utgjøre for 
meg og menneskene rundt meg. Jeg 
vet at uansett hvilke utfordringer 
eller prøvelser min familie og mine 
venner står overfor, vil vi alltid finne 
styrke, veiledning og fred i vår kjær-
lige Frelsers ord. ◼

Artikkelforfatteren bor i Metro Manila, 
Filippinene.

SKRIFTENE HAR GJORT EN FORSKJELL HOS MEG
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“Jeg har funnet ut” var enkle ord profeten Joseph Smith sa til sin mor etter 
at han hadde hatt det første syn ( Joseph Smith – Historie 1:20). Disse 
ordene inneholder en viktig lærdom for oss i dag. President Thomas S. 

Monson har sagt: “Enten dere er 12 eller 112 – eller et sted derimellom – 
kan dere selv få vite at Jesu Kristi evangelium er sant.” 1

For å hjelpe deg å “selv få vite”, oppfyller Seminar- elever over hele 
verden nå ytterligere to krav for å fullføre Seminar: (1) Lese de tildelte 
skriftstedene for kurset og (2) bestå to læringsvurderinger i løpet av 
hvert kurs. Slik kan disse nye kravene til fullførelse bidra til å styrke 
ditt vitnesbyrd:

“Jeg har FUNNET UT”

Ønsker du å vite at 
evangeliet er sant? 
Løft din læring av 
evangeliet i Seminar.

For mer informasjon om de nye kravene til fullførelse, 
kan du besøke seminary. lds. org. [Seminar- nettstedet 
er foreløpig bare på engelsk.] For å se et eksempel på 
en ung voksen som har fått et vitnesbyrd ved opprik-
tig å studere Skriftene og be, kan du lese Clayton M. 
Christensens erfaring i “Den nyttigste kunnskap,” 
Liahona, jan. 2009, tilgjengelig på liahona. lds. org.

Av Travis Searle
Seminar og Institutt
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Du leser og studerer skriftstedene for kurset.
Når du studerer Skriftene, vil du begynne å føle Åndens 

innflytelse, som vil hjelpe deg å befeste din omvendelse. 
Da hun hadde fullført sitt obligatoriske skriftstudium i sitt 
siste år av Seminar, fortalte én elev at hun lærte mye mer 
fordi hun “virkelig leste Skriftene – ikke bare leste dem, 
men studerte dem”.

Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quo-
rum har forklart hva det vil si å studere: “Når jeg sier 
‘studere’, mener jeg… å lese noen få vers, stoppe opp 
for å grunne over dem, lese dem grundig enda en gang 
og mens dere tenker over hva de betyr, be om forståelse, 
stille spørsmål i deres sinn, vente på åndelige inntrykk og 
skrive ned inntrykkene og innsikten dere får, så dere kan 
huske dem og lære mer.” 2

Du kan bruke læringsvurderingene til å evaluere 
hva du har lært. 

En læringsvurdering er som spørsmålet en Herrens 
engel stilte Nephi: “Hva ser du?” (1 Nephi 11:14). Dette 
spørsmålet tilskyndet Nephi til å evaluere og gi uttrykk  
for hva han hadde lært.

Læringsvurderinger har tre deler: Flervalgsspørsmål og 
et essay- spørsmål som får karakter, og en personlig vurde-
ring av dine trosoppfatninger, som ikke får karakter. Etter 
å ha tatt en læringsvurdering sa én elev: “Jeg gledet meg til 
det fordi jeg ønsket å se hva jeg hadde fått ut av Seminar.” 
En annen elev sa at læringsvurderingen vil “hjelpe deg å 
forstå hvordan du ligger an med hensyn til evangeliet og 
hvor du trenger å komme”.

Vurderingene vil bli enda mer effektive når du foku-
serer på de læresetninger og prinsipper i evangeliet som 
er grunnlaget for spørsmålene i læringsvurderingen. Etter 
at en Seminar- klasse hadde snakket om læresetningene 
bak spørsmålene, fortalte en elev: “Det endret mitt syn på 
prøven til mer av en samtale og en vitnesbyrdsbygger. Den 
bidro til å forsterke det du hadde lært.”

“Jeg har FUNNET UT”
HVA LIKER ELEVENE VED 
LÆRINGSVURDERINGENE?

Elevenes kommentarer:
“Jeg føler at jeg kan reise på misjon og vite hva  

jeg snakker om.”
“Det hjelper deg å huske det du lærer i Seminar.”
“Vi klarer å forstå prinsippene mye bedre.”
“Din selvtillit styrkes.”
“Vi vil faktisk være i stand til å lære disse tingene, 

istedenfor bare å føle godt og på en måte glemme 
læresetningene.”

Du kan lære å elske å lære.
Å selv finne ut at Jesu Kristi gjengitte evangelium er 

sant, kan være en av de største og fineste erfaringene 
i livet.3 En elev sa: “Jeg har likt å være mer engasjert og 
forstå at jeg må øke innsatsen litt mer hver dag, isteden-
for bare å komme og sitte på en stol og lytte, men ikke 
nødvendigvis delta.”

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum  
har lært oss viktigheten av å lære: “Å lære å elske lærdom 
står sentralt i Jesu Kristi evangelium, er avgjørende for 
vår kontinuerlige åndelige og personlige utvikling og er 
absolutt nødvendig i den verden vi nå lever i og fortsatt 
vil leve, tjene og arbeide i.” 4

Jo mer innsats du legger i det, desto mer glede og  
lærdom vil du oppleve. ◼
NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Våg å stå alene,” Liahona, nov. 2011, 62.
 2. D. Todd Christofferson, “Når du en gang omvender deg,” Liahona,  

mai 2004, 11–12.
 3. Se Craig C. Christensen, “Disse ting vet jeg selv,” Liahona, nov. 2014, 50.
 4. David A. Bednar, “Learning to Love Learning,” Ensign, feb. 2010, 26.
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HVORDAN MORMONS BOK HJELPER MEG
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VÅR HENSIKT PÅ JORDEN
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I løpet av skolens månedslange fokus 
på verdinormer ba læreren oss skrive 

en stil med tittelen “Hvorfor er jeg her?” 
Det måtte være en stil på 10 avsnitt om 
emnet hensikten med livet. Da jeg leste 
emnet på tavlen, følte jeg trygghet og 
glede. Som medlem av Kirken hadde 
jeg visst om min hensikt som en Guds 
datter i mange år. Men da jeg så på 
ansiktene til klassekameratene mine, 

ble jeg trist. Hvorfor? Fordi de begynte 
å klage over at emnet var så vanskelig. 
De hadde ikke den samme kunnska-
pen som jeg hadde.

Da jeg leverte stilen min, innså jeg 
hvor velsignet jeg er som er medlem 
av den ene sanne Kirke. Fra den 
dagen av vokste mitt ønske om å 
reise på misjon og bære vitnesbyrd 
om Jesu Kristi evangelium.

Mormons bok inspirerer oss når 
vi trenger svar på spørsmål eller 

når vi trenger å føle større nærhet til 
Herrens ånd. Den inneholder profe-
tier som ble mottatt av dem som ble 
utvalgt av Faderen fordi de var trofaste 
og rettferdige. Denne boken gir oss 
mer visdom med hensyn til evangeliet, 
og vi kan se at Herren alltid vil være 
den samme.

Mormons bok hjelper oss nå 
fordi folk i tidligere tider hadde 
vanskeligheter som kan ligne på 

vanskelighetene vi står overfor  
i dag, fra familieproblemer til inn-
flytelse fra andre mennesker. Deres 
eksempel gir oss styrke og et ønske 
om å streve fremover i tro uten å bli 
motløse. I likhet med oss gikk disse 
menneskene i oldtiden gjennom for-
skjellige prøvelser, men seiret på den 
måten at Satan ikke var i stand til å 
overvinne dem. Dette gir oss et større 
ønske om å stå sterkt og urokkelig 
i Jesu Kristi evangelium. ◼
Caroline M., São Paulo, Brasil

Jeg vet at vår himmelske Fader 
elsker meg og ønsker at jeg skal 
komme tilbake til ham en dag. Jeg  
vet også at det er min hensikt å  
tjene andre. ◼
Jaymee A., Filippinene
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VI SKULLE VIRKE DER VI BLIR BEDT OM
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Like før San Salvador El Salvador 
tempel ble innviet, bestemte min 

familie og jeg oss for å hjelpe til med 
åpent hus og hjelpe dem som ikke var 
medlem, å bli kjent med Jesu Kristi 
evangelium når de besøkte templet. 
Jeg ble utpekt til å være guide og 
snakke med folk om hvert rom i tem-
plet, de hellige paktene vi inngår der 
og hvordan vårt liv forandrer seg når 
vi holder disse paktene.

Skiftet mitt kom, og jeg begynte 
min omvisning. Jeg hadde så vidt 
kommet ut av rommet før noen ba 
om en guide til, siden en stor gruppe 

nettopp hadde kommet. Jeg ble bedt 
om å gå tilbake til mottakelsesrommet 
for å få tildelt en annen gruppe.

Da jeg kom til rommet, ble jeg 
igjen bedt om å forandre mitt opp-
drag og vise en video for folk som 
akkurat hadde kommet til templet. 
Jeg ble lei meg fordi jeg ikke fikk 
snakke med folk og fortelle dem 
om templet.

Omtrent en halv time senere 
kom en gruppe fra USA som ikke 
snakket et ord spansk. Flere frivil-
lige løp rundt på utkikk etter noen 
som snakket engelsk og kunne lede 

denne gruppen. Det var da jeg forsto 
at Herren sender oss dit han trenger 
oss, ikke nødvendigvis dit vi ønsker 
å være. Jeg var den eneste som 
visste hvordan man brukte filmen og 
kunne si velkomstordene på engelsk. 
Amerika nerne ble glade, og da de dro, 
takket de meg for at jeg hadde tatt 
så godt imot dem.

På slutten av dagen var jeg takk-
nemlig til Herren for at han hadde  
vist meg at når vi gjør ting slik han  
ber oss om, vil vi føle oss tilfreds  
med vårt arbeid. ◼
Erick A., El Salvador
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F I G U R E R  F R A  D E T  N Y E  T E S T A M E N T E

Den fortapte sønn
Lukas 15:11–32

Lim denne siden til tykt papir eller kartong. Klipp ut figurene og fest 
dem til pinner eller papirposer. Oppbevar dem i en konvolutt sam-
men med skriftstedreferansen festet på forsiden. ◼

Far Eldre sønnYngre sønn

Du kan skrive ut flere eksem-
plarer på liahona.lds.org.
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Søster Cheryl A. Esplin
Førsterådgiver  

i Primærs presidentskap

Søster Mary R. Durham
Annenrådgiver  

i Primærs presidentskap

Søster Linda K. Burton
Hjelpeforeningens president

Søster Rosemary M. Wixom
Primærs president

Søster Linda S. Reeves
Annenrådgiver  

i Hjelpeforeningens presidentskap

Søster Bonnie L. Oscarson
Unge kvinners president

Søster Carole M. Stephens
Førsterådgiver  

i Hjelpeforeningens presidentskap

Søster Carol F. McConkie
Førsterådgiver  

i Unge kvinners presidentskap

Søster Neill F. Marriott
Annenrådgiver  

i Unge kvinners presidentskap
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•  Elsket å gå på rulleskøy-
ter, hoppe paradis, sparke 
ball og leke leker i nabo-
laget som barn.

•  Ble kalt som Primærs 
musikkleder mens hun 
bodde i New Zealand 
som tenåring.

•  Studerte på univer-
sitetet for å bli lærer 
i grunnskolen.

•  Ble beseglet til sine forel-
dre da hun var fem, etter 
at hennes mor ble døpt 
og faren begynte å gå 
i kirken igjen.

•  Sang i kor og var kaptein 
for et drillkorps kalt  
Bonnie Lassies.

•  Har undervist i Seminar, 
og elsker religionsunder-
visning. Møtte mannen 
sin på Institutt.

•  Under oppveksten lekte 
hun i banantrærne i 
hagen sammen med  
sine fire yngre brødre.

•  Elsker å svømme og lese 
bøker for sine barnebarn.

•  Elsker å lese Mormons 
bok og historier om Jesus.

•  Som barn elsket hun å 
lese under aprikostrærne 
og klatre i trær sammen 
med sine to eldre brødre.

•  Var bilderedaktør for et 
skoletidsskrift på videre-
gående skole, og studerte 
litteratur og grafisk 
design på universitetet.

•  Har bodd i åtte forskjel-
lige amerikanske delsta-
ter og to ganger i Sverige!

•  Likte å lese på loftet i 
våningshuset når hun ikke 
arbeidet eller lekte i frukt-
hagene og på jordene.

•  Tilbragte en sommer 
i Frankrike som tenåring.

•  På universitetet var  
hun studentlærer for  
en engelsk- klasse på 
videregående skole.

•  Likte ridning som barn, 
og red i en parade på  
en lokal rodeo.

•  Ble døpt da hun var  
22 år gammel.

•  Hennes første jobb var  
på et bibliotek. Senere 
elsket hun å lese godnat-
thistorier for sine 11 barn.

•  Byttet noen ganger med 
tvillingsøsteren sin for 
å lure folk!

•  Underviste i tredje-
klasse etter endt 
universitetsutdannelse.

•  Elsket å lære om geografi, 
og besøker nå noen av de 
landene hun drømte om 
å besøke.

•  Slukket en brann og 
reddet broren sin fra å bli 
stygt forbrent på gården 
deres i Wyoming i USA.

•  Likte å lese og delta i 
idrett, spesielt basketball.

•  Underviste i skolen 
i to år etter endt 
universitetsutdannelse.

•  Lærte å ikke la seg utfor-
dre til å gjøre vågestykker 
da hun satte tungen fast 
på kaldt metall.

•  Studerte dans på 
universitetet.

•  Som mor fungerte hun 
som sykepleier, lærer, 
baker og gartner, og 
hadde sitt eget verktøy-
sett til å reparere ting!
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Dere er født i en  
tid med templer  
og teknologi.”
Eldste Neil L. Andersen
i De tolv apostlers quorum
Fra “ ‘Mine dager’ med templer og teknologi,”  
Liahona, feb. 2015, 26–33.
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Av Jill Hacking
Kirkens tidsskrifter
Basert på en sann historie

“Vi som er barna, kan finne våre 
kjære, bevare dem hos oss i kjærlig-
het” (Liahona, okt. 2001, B10).

L indsay skyndte seg ned  
trappen da hun hørte pappa 

rope på henne.

I det siste hadde de gjort mye 
arbeid med slektshistorie sammen. 
Pappa hjalp henne å logge inn på 
nettstedet FamilySearch, og sammen 
så de etter familiebilder og historier. 
For noen dager siden hadde hun 
funnet et veldig gammelt dokument 
om bestefar på misjon!

Lindsay nådde bunnen av trappen 

Lindsays familiepuslespill
hvor pappa ventet. “Skal vi gjøre 
slektshistorie i kveld?” spurte hun.

“Ja, og jeg har en overraskelse 
til deg,” sa pappa med et smil. Han 
ga henne et langt, sammenrullet 
ark han hadde holdt bak ryggen. 
Lindsay rullet det forsiktig opp. Hun 
stirret på den store viftefiguren på 
siden. Der var hennes navn nederst! 

“Jeg har en over-
raskelse til deg,” sa 
pappa med et smil.
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Lindsays familiepuslespill
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En masse andre navn var ryddig for-
delt på rader rundt hennes navn.

“Det er deg og mamma,” sa 
Lindsay, idet han pekte på navnene 
som var nærmest hennes. “Og der 
er bestemor og bestefar!”

“Akkurat,” sa pappa. “Dette vifte-
diagrammet viser navnene på dine 
forfedre i ni generasjoner.”

Det var så mange navn. Men noen 
av feltene var tomme. Lindsay lurte 
på de manglende navnene. “Det ser 
ut som det puslespillet jeg pleide å 
gjøre sammen med bestefar,” sa hun. 
Bestefar døde noen år tidligere, og 
Lindsay savnet ham veldig.

Pappa nikket. “Det er som et pus-
lespill. Et svært viktig puslespill. Og 
hvert familiemedlem kan sammen-
lignes med en puslespillbrikke.”

Lindsay lo nesten da hun fore-
stilte seg bestemor formet som en 
puslespillbrikke.

“Når vi finner en persons navn 
og gjør tempelarbeidet for ham eller 
henne, knytter vi dem til resten av 
familien – som å sette sammen pus-
lespillbrikker. Du hjelper til med å 
sette sammen dette puslespillet.”

“Oi.” Lindsay strøk fingrene over 
navnene. Hun visste at slektshistorie 

LINDSAYS LISTE
Lindsay arbeider med slektshistorie på  
mange måter!

Hun har laget sitt eget familietre på Family-
Search. org. Hun søker etter historier  
om og bilder av familien.

Hun løser slektshistoriemysterier! En gang var det en opptegnelse som manglet.  
Hun og pappa dro til et slektshistorisk bibliotek. De søkte i arkivene og fant en kopi.  
De fant også navnene på flere familiemedlemmer!

Det hun liker best ved å gjøre slektshistorie, er å finne navn for tempelarbeid.  
Hun gleder seg til å dra til templet og utføre dåp når hun fyller 12.

var viktig, men nå gledet hun seg 
enda mer til å hjelpe. Hele familien 
hennes kunne bli knyttet sammen 
for evig!

Lindsay festet det nye diagrammet 
i taket rett over køyesengen. Hun 
elsket å stirre på diagrammet og 
studere alle navnene. Hun forestilte 
seg at alle holdt hverandre i hånden, 
koblet sammen som puslespillbrik-
ker. Hun var glad. Dette var det 
største puslespillet hun noensinne 
hadde sett!

En kveld fikk ikke Lindsay sove. 
Soverommet var veldig mørkt. Det 
lille nattlyset laget skumle skygger 
på veggene. Hun trakk pleddet over 
hodet og klemte øynene igjen.

Etter en liten stund tittet hun frem 
over pleddet og så diagrammet. 
Hun leste navnet sitt. Så leste hun 
mamma og pappas navn. Da hun 
kom til bestefars navn, følte hun  
seg varm og fredelig.

Hun husket hvordan bestefar 
smilte til henne når de la puslespill 
sammen. “Når jeg hjelper pappa 
å gjøre slektshistorie,” tenkte hun, 
“knytter jeg familien sammen!” 
Hun forestilte seg at bestefar smilte 
enda bredere på grunn av det. Hun 
var ikke det minste redd lenger. 
Hun smilte, krøp inn i pleddet sitt, 
sovnet og drømte om personer 
og puslespill og å knytte familien 
sammen. ◼
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Av Carolyn Colton
Her er et spill for å hjelpe deg  
å lære mer om din familie og  
deres historier!

FORBEREDELSE
1.  Tenk på fire typer historier, 

som morsom, barndom, ånde-
lig, eller ferier. Skriv hver kate-
gori på et papirark, og heng 
det på en vegg.

2.  Finn fire familiehistorier for hver 
kategori. Be familien om hjelp.

3.  Finn på korte ledetråder for 
hver historie, og skriv dem på 
papirlapper.

4.  Skriv 100, 200, 300 eller 400 
poeng på den andre siden  
av lappen. Fest ledetrådene 
under kategoriene.

SLIK SPILLER DERE
1.  Del spillerne inn i to lag. Den 

som skrev ledetrådene, er 
lederen.

2.  Det første laget velger en kate-
gori og et tall, for eksempel 
“Morsom for 200”.

3.  Lederen fjerner tallet og leser 
ledetråden. Hvis laget kan  
fortelle historien som ILL
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Spørrelek om 
familiehistorier

samsvarer med ledetråden,  
får de poeng!

4.  Hvis de ikke kan historien, 
forteller lederen historien,  
men utelater en detalj, som  
for eksempel hvor den fant 
sted eller hvem den handler 
om. Hvis laget kan gjette  
den manglende detaljen,  
kan de få halvparten av 
poengene.

5.  Neste lag velger en ledetråd og 
spiller. Når alle ledetrådene er 
valgt, vinner laget som har flest 
poeng!
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Fra “Ha kjærlighet for andre og lev 
med meningsforskjeller,” Liahona, 
nov. 2014, 25–28.

Hvordan kan jeg  
vise vennlighet 

mot andre?
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Av eldste  
Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers 
quorum
Medlemmene av 
De tolv apostlers 
quorum er spesielle 
vitner om Jesus 
Kristus.

Vi skulle spesielt være 
snille med vår familie.

Vi skulle unngå mobbing, 
å fornærme noen eller 
å si noe som kan skade 
andre.

Vi skulle elske alle men-
nesker, være gode til å 
lytte og vise respekt for 
det andre tror på.

Vi skulle alle følge  
evangeliets læresetninger  

om å elske vår neste 
og unngå krangel.



“Når vi hjelper” (Barnas sangbok, 108).

W illiam lente riven sin mot husveggen og satte seg på gresset. 
Å rake løv var hardt arbeid, men han og hans søstre Chloé 

og Amelia var endelig ferdige. Høyt over Alpene kunne han se et 
fly som fløy forbi. Han lurte på hvor det skulle.

William elsket den lille byen sin i nærheten av den fransk- 
sveitsiske grensen. Hit kom det folk fra hele verden på besøk. Han 
tenkte på stedene han ønsket å reise til, menneskene han kunne 
møte og eventyrene han kunne oppleve en dag.

Han ble brått vekket fra dagdrømmen sin av plystring og knasin-
gen av fottrinn i naboens hage.

“Pat gjør seg sikkert klar til å rake løvet sitt,” tenkte William. 
“Jeg er veldig glad for at vi er ferdige med vårt.”

Glad for å  
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Av Amie Jane Leavitt
Basert på en sann historie

kunne hjelpe
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“Men hvis det var tungt for tre 
personer å rake løv, måtte det vir-
kelig være tungt for én!” tenkte 
William. Pats hustru Pam hadde 
nettopp blitt operert, så Pat ville 
måtte rake løvet sitt alene.

Mamma sa alltid: “Når vi hjelper, 
blir vi glade!” og William trodde at 
det sannsynligvis betydde å hjelpe 
Pat, selv om de allerede var slitne 
etter å ha raket sitt eget løv.

William kikket bort på Chloé og 
Amelia, som bygget små kvisthus 
i gresset. “Skal vi gå og hjelpe Pat?” 
spurte han. “Vi kan hjelpe ham å 
bli ferdig ganske fort.”

Chloé og Amelia var enige, og 
gikk med William.

“Trenger du hjelp?” spurte Amelia 
idet de kom rundt buskene og inn 
i Pats hage.

“Ja, gjett om! Men dere har raket 
i hele ettermiddag. Dere er sikkert 
slitne.”

“Det går bra,” sa William. 
“Vi har lyst til å hjelpe. Når 
vi hjelper, blir vi jo glade!”

Mens de arbeidet, fortalte Pat 
barna morsomme historier fra livet 
sitt. Pat var fra India, men han hadde 
bodd over hele Asia og Afrika.

Da alt løvet var stappet i sekker, 
la William merke til eplene som lå 
spredt rundt de to høye epletrærne 
i Pats hage. Arbeidet deres var ikke 
helt ferdig ennå. William bøyde 
seg ned og begynte å plukke epler. 
Han sorterte de råtne fra de gode 
underveis. Chloé og Amelia løp for 
å legge eplene i hauger.

Pat rullet sin gamle, grønne tril-
lebår ut fra redskapsboden. “La oss 
legge de råtne i denne. Så kan dere 
ta de gode med dere hjem.”

“Det går bra, Pat. Vi trenger ikke 
å ta eplene dine,” sa William.

“Jeg har lyst til å gi dem til dere,” 
sa Pat. “Når jeg gir, blir jeg jo glad!”

Under middagen den kvelden for-
talte barna mamma og pappa hvor 
gøy det hadde vært å hjelpe Pat og 
høre historiene hans.

Plutselig fikk William en idé.  
“Jeg vet hva vi kan gjøre med 
eplene han ga oss!” Han spratt opp 
og tok et eksemplar av Liahona fra 
bokhyllen. “Jeg tror virkelig Pat og 
Pam vil like denne,” sa William idet 
han fant en oppskrift på eplekake. 
“Og som Pat sa i dag, når vi gir, blir 
vi glade!”

“La oss lage en kake til de andre 
naboene også!” sa Chloé.

William gliste. Han tenkte på alle 
menneskene han kunne møte og 
de spennende historiene han kunne 
høre. Og alt dette bare på grunn av 
litt av godhet. Og litt kake. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

kunne hjelpe
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Av Erin Sanderson

K velden før Jesus ble korsfes-
tet, ba han to av sine disipler 

om å forberede et kveldsmåltid. 
Så inviterte han apostlene sine. 
Under dette måltidet, kalt det siste 
måltid, ga Jesus sine disipler en 
spesiell måte å alltid minnes ham 
på. Vi kan lese om det i Det nye 
testamente:

“Og [ Jesus] tok et brød, takket 
og brøt det, gav dem og sa: Dette 

er mitt legeme, som blir gitt for dere. 
Gjør dette til minne om meg.

Likeså tok han kalken etter aftens-
måltidet og sa: Denne kalk er den 
nye pakt i mitt blod, som utgytes 
for dere” (Lukas 22:19- 20).

Når vi spiser og drikker nadver-
den, gjør vi det samme som apost-
lene gjorde under det siste måltid. 
Brødet minner oss om Kristi legeme 
og hvordan han led for oss fysisk. 

Nadverden:  
En påminnelse om Jesus
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Lær om Det nye testamente sammen i år!

LÆR MER
Under det siste måltid lærte Jesus 
apostlene noen viktige ting:

•  Han vasket føttene deres for å under-
vise dem om å elske og tjene andre.

•  Han sa: “Som jeg har elsket dere,  
skal også dere elske hverandre” 
(Johannes 13:34).

•  Han ba om at de ville undervise  
andre i evangeliet.

•  Han sang en salme sammen  
med dem.

•  Han lovet at Den hellige ånd 
kunne være hos dem (se 
Johannes 14:26- 27).

Vannet minner oss om hans blod 
som ble utgytt for oss.

Nadverdsbønnene minner oss 
også på løftene vi gir når vi blir 
døpt – at vi alltid skal minnes Jesus 
Kristus. Når du lytter til nadverds-
bønnene, skulle du tenke på hva 
du gjorde den uken for å minnes 
Jesus. Hvordan kan du minnes 
ham i uken som kommer? ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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FAMILIESAMTALE
Se på noen av nadverdssalmene i salme-
boken. Snakk om budskapene i salmene. 
Hvordan er det å synge nadverdssalmen  
med på å forberede oss til å ta nadverden? 
Som familie kan dere sette dere som mål  
å tenke på budskapene i nadverdssalmene 
når dere synger dem i kirken.

Sang: “Hver gang når jeg leser i  
Bibelen min” (Barnas sangbok, 35)

Skriftsted: Lukas 22:19

Video: Gå til Biblevideos. org for  
å se “Det siste måltid”

TIPS OM 
SKRIFTSTUDIUM
De fleste salmene har skriftstedhen-
visninger som er oppført nederst på 
siden. Mange sanger i Barnas sangbok 
har også skriftsteder. Les skriftstedene 
som passer til sangene, for å hjelpe 
ordene i sangene å bety mer.

Klipp ut dette bokmerket og lim det på kartong. Ha det i  
Skriftene slik at du kan se på det under nadverden. Du kan bruke 
det til å markere nadverdsbønnene i Lære og pakter 20:77, 79.

Hva var noen av miraklene 
Jesus Kristus utførte?

Hvordan behandlet Jesus andre?

Er det noen jeg trenger å tilgi?

Er det noe jeg trenger å 
omvende meg fra?

Hva kan jeg gjøre for å minnes 
Jesus denne uken?

Hvordan kan jeg følge Ham?

ET BOKMERKE SOM PÅMINNELSE
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En ny følelse
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Gabriel elsket å lære om 
Jesus. Han elsket å høre 

historier fra Skriftene. Familien 
hans leste Skriftene sammen 
hver kveld.

En regnfull kveld satte de 

seg tett sammen i sitt varme 
hjem. Pappa holdt en bønn. 
Så leste mamma historier fra 
Mormons bok. Gabriel prøvde 
å høre godt etter. Mamma leste 
om da Jesus snakket med barn.

“Mamma, var barna  
sammen med Jesus?” spurte 
Gabriel.

“Det er riktig,” sa hun. “Og 
han velsignet hver av dem og 
ba for dem.”

“Ånden hvisker det til meg og sier: 
Han er nær” (Barnas sangbok, 8).

Av Francislaine Urquidi Farfan Vasser
Basert på en sann historie
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visste ikke hva det var. Han følte seg varm  
selv om det var kaldt ute. Han smilte bredt.

Gabriel ønsket å fortelle om denne spesielle 
følelsen. “Jeg føler meg så glad og varm!” sa 
han. Han var så glad at han nesten følte trang 
til å gråte!

“Den spesielle følelsen er Den hellige ånd,”  
sa pappa. “Han gir deg en varm følelse for å 
hjelpe deg å vite at Skriftene er sanne.”

Mamma smilte og klemte Gabriel. “Denne 
følelsen forteller deg at Jesus elsker deg.”

“Jesus velsigner meg,” sa Gabriel. “Akkurat 
som barna i Mormons bok! Han sendte Den 
hellige ånd til meg!”

Han kunne ikke slutte å smile. “Jeg vet at 
Skriftene er sanne,” tenkte han. “Den hellige 
ånd fortalte meg det!” ◼

Artikkelforfatteren bor i São Paulo, Brasil.
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Kommentar fra redaktøren: Følgende beret-
ning ble fortalt av LeRoi C. Snow, president 
Lorenzo Snows sønn. Bror Snow forteller at 
hans far som 85- åring var bekymret for at 
han ville bli bedt om å etterfølge president 
Wilford Woodruff, som hadde sviktende 
helse, som Kirkens president. Etter president 
Woodruffs død 2. september 1898, knelte 
president Snow ved et alter i Salt Lake tempel 
og ba Herren innstendig om veiledning.

Etter å ha avsluttet sin bønn forven-
tet [far] et svar, en spesiell tilkjenne-

givelse fra Herren. Så han ventet – og 
ventet – og ventet. Det kom ikke noe 
svar, ingen stemme, ikke noe besøk, 
ingen tilkjennegivelse. Han forlot alte-
ret og rommet dypt skuffet. Da han 
kom fra det celestiale rom og ut i den 
store korridoren, fikk president Snow 
en strålende tilkjennegivelse som jeg 
gjenforteller med hans barnebarn, 
Allie Young Ponds ord… 

“En kveld mens jeg besøkte bestefar 
Snow i rommet hans i Salt Lake tem-
pel, ble jeg værende helt til dørvak-
tene hadde gått og nattevaktene ennå 
ikke hadde kommet, så bestefar sa han 
ville følge meg til hovedinngangen og 
slippe meg ut den veien… Da vi forlot 

rommet hans, og mens vi fremdeles 
var i den store korridoren som fører til 
det celestiale rom, gikk jeg flere skritt 
foran bestefar da han stoppet meg og 
sa: ‘Vent litt, Allie, jeg vil fortelle deg 
noe. Det var akkurat her vår Herre 
Jesus Kristus åpenbarte seg for meg 
like etter at president Woodruff døde. 
Han befalte meg straks å sette i gang 
med å reorganisere Kirkens første 
presidentskap, og ikke vente slik det 
hadde blitt gjort etter at de tidligere 
presidenter døde, og han sa at jeg 
skulle etterfølge president Woodruff.’

Så kom bestefar et skritt nærmere 
og holdt ut sin venstre hånd og sa: 
‘Han sto akkurat her, ca en meter over 
gulvet. Det så ut som om han sto på 
en plate av massivt gull.’

Bestefar fortalte meg hvilken strå-
lende person Frelseren er og beskrev 

ET BESØK FRA 
FRELSEREN
Det var akkurat her vår Herre Jesus Kristus 
viste seg for meg.

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

hans hender, føtter, ansikt og vakre 
hvite kapper, og alt sammen var så 
strålende hvitt og lyst at han nesten 
ikke klarte å se på ham.

Så kom bestefar enda et skritt nær-
mere og la sin høyre hånd på hodet 
mitt og sa: ‘Nå, mitt barnebarn, vil jeg 
du skal huske at dette er din bestefars 
vitnesbyrd, at han fortalte deg med sin 
egen munn at han virkelig så Frelse-
ren her i templet og snakket med ham 
ansikt til ansikt’”

… Jeg fortalte om denne opplevel-
sen på nadverdsmøtet i den attende 
menighet. Etter møtet fortalte eldste 
Arthur Winter meg at han også hadde 
hørt min far fortelle om da Frelseren 
viste seg for ham i templet og ba ham 
ikke bare om å omorganisere Kirkens 
første presidentskap omgående, men 
også å velge de samme rådgiverne 
som president Woodruff hadde, presi-
dent George Q. Cannon og president 
Joseph F. Smith. ◼

Fra “An Experience of My Father’s,” Improvement 
Era, årg. 33, nr. 11 (sep. 1933), 677, 679;  
tegnsetning og bruk av store bokstaver  
modernisert. FO
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Av president 
Lorenzo Snow 
(1814–1901)
Kirkens femte 
president



INNSIKT

Hvordan kan vi bedømme om verdens filosofier om familien er sanne?

“Erklæringen om familien har blitt vår målestokk for å bedømme verdens filosofier, 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.”

Bonnie L. Oscarson, Unge kvinners president, “Familieerklæringens forsvarere,” Liahona, mai 2015, s. 14-16.



Også i dette nummeret
FOR UNGE VOKSNE

FOR UNGDOM

FOR BARN

s. 44

s. 70

s. 60

Lindsays  
Har du noen gang tenkt på at slektshistorie ligner mye på 
å legge et puslespill? Les om Lindsays familiepuslespill (s. 70), 
og spill et morsomt spill med familien for å lære mer om deres 
familiehistorier (s. 72)!

familiepuslespill

VELSIGNET VED 
SEMINAR
Siste- dagers- hellig ungdom fra Belgia til Bolivia har alle én 
ting til felles – Seminar! Les om ungdom som er enige om 
at Seminar er verdt ofrene (s. 60), og lær om hvordan de 
nye kravene til fullførelse av Seminar kan bidra til å styrke 
ditt vitnesbyrd (s. 62).

Jeg føler kraften  
i Jesu Kristi  
forsoning når…
Disse unge voksne har lært at Frelserens forsoning gjelder mer 
enn bare omvendelse. Les om deres erfaringer med å anvende 
forsoningen i sitt eget liv.
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