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“En annen lignelse fortalte han dem: Himlenes rike er likt en surdeig som en 
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Ideer til familiens hjemmeaften

PÅ DITT SPRÅK
Liahona og annet av Kirkens materiale er tilgjengelig på mange språk på languages. lds. org. 
Gå inn på Facebook.com/liahona.magazine for å finne ideer til familiens hjemmeaften, 
hjelpemidler til søndagsleksjoner og innhold du kan dele med familie og venner (tilgjenge-
lig på engelsk, portugisisk og spansk.)

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

Avgjørelser, 9, 44, 58, 66
Bønn, 43, 64, 72
Det gamle testamente, 59
Det nye testamente, 70
Død, 64
Ekteskap, 32
Familiens hjemmeaften, 

26
Flid, 4
Frelsesplanen, 32
Handlefrihet, 32
Inspirasjon, 40, 41, 42, 56
Jesus Kristus, 7

Johannes åpenbaring, 80
Joseph Smith, 10
Kall i Kirken, 8
Kirkens historie, 10
Lederskap, 22
Lese-  og skriveferdighet, 

18
Medfølelse, 50
Medier, 50, 72, 74
Medlemskap i Kirken, 68
Misjonærarbeid, 44, 48, 

60, 70

Mormons bok, 10, 44
Nestekjærlighet, 7
Omvendelse, 60
Pornografi, 50, 72
Prioriteringer, 9
Profeter, 10, 80
Råd, 18
Sabbatsdagen, 66
Skriftene, 18, 59, 62
Templer, 69
Tjeneste, 8, 56
Ungdom, 22, 62

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjem-
meaften. Her er to eksempler.

“Vi feirer familiens hjemmeaften,” side 
26: Enten dere aldri hopper over en uke 
eller dette er deres første forsøk, kan dere 
vurdere å ha en spesiell familiens hjemmeaf-
ten til ære for familiens hjemmeaften! Dere 
kan lese artikkelen for å se hvordan familier 
over hele verden liker å tilbringe tid sammen 
og lære om evangeliet. Vurder å snakke 
om hvordan dere skal nå målet om å holde 
familiens hjemmeaften. Hvordan kan det 
være nødvendig å tilpasse den for å dekke 
familiens behov? Dere kan bestemme dere 
som familie for å prioritere denne 100 år 
lange tradisjonen i deres eget hjem, uansett 
hva deres situasjon måtte være.

“Finn hjelp,” side 72: Vurder å lese artikke-
len sammen som familie, og deretter snakke 
om følgende spørsmål: (1) Hva slags bilder 
eller medier kan barn komme i kontakt 
med? (2) Hvilke av dem ville ikke være bra 
for oss å se på eller fokusere på? (3) Hva 
kan hver enkelt gjøre i en situasjon der de 
ser eller hører noe de vet at de ikke skulle? 
Snakk om fremgangsmåtene fra “Å nei! 
Hva nå?” på side 74 hvis dere trenger hjelp 
med ideer (komme bort fra situasjonen, 
snakke med foreldre, utføre tjeneste, osv.).
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4 L i a h o n a

I antikkens Hellas deltok løpere i en stafett kalt en 
lampadedromia.1 I dette løpet holdt løperne en fakkel 
i hånden og sendte den videre til neste løper helt til det 

siste medlemmet av laget krysset mållinjen.
Premien gikk ikke til det laget som løp fortest, men til 

det første laget som fortsatt hadde fakkelen tent når de 
nådde mållinjen.

Det ligger en dyptpløyende lærdom her, en som har blitt 
undervist av profeter både før og nå: Selv om det er viktig 
å starte løpet, er det enda viktigere at vi holder fakkelen 
brennende helt til mål.

Salomo begynte sterkt
Den store kong Solomo er et eksempel på en som 

begynte sterkt. Da han var ung, “elsket [han] Herren, så han 
fulgte sin far Davids forskrifter” (1 Kongebok 3:3). Gud var 
tilfreds med ham og sa: “Be om det du vil jeg skal gi deg” 
(1 Kongebok 3:5).

Istedenfor å be om rikdom eller et langt liv, ba Solomo 
om “et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mel-
lom godt og ondt” (1 Kongebok 3:9).

Dette behaget Herren så mye at han velsignet Salomo, 
ikke bare med visdom, men også med overmåte stor rik-
dom og et langt liv.

Selv om Salomo virkelig var svært klok og gjorde mange 
store ting, fullførte han ikke sterkt. Senere i livet gjorde 

Salomo dessverre “det som ondt var i 
Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast 
etter Herren” (1 Kongebok 11:6).

Vi må fullføre vårt eget løp
Hvor mange ganger har vi begynt på 

noe og ikke fullført? Dietter? Treningsprogrammer? Fortset-
ter om å lese i Skriftene daglig? Beslutninger om å bli bedre 
Jesu Kristi disipler?

Hvor ofte setter vi oss ikke forsetter i januar og følger dem 
opp med brennende iver i noen dager, noen uker eller noen 
måneder, bare for å oppdage i oktober (eller før) at flammen 
av vårt engasjement ikke er stort mer enn kald aske?

En dag kom jeg over et morsomt bilde av en hund som 
lå ved siden av et papirark den hadde revet i filler. På arket 
sto det: “Attest for lydighetstrening med hund.”

Vi er noen ganger slik.
Vi har gode hensikter. Vi begynner sterkt. Vi ønsker å 

gjøre vårt aller beste. Men til slutt ender våre forsetter i 
filler, forkastet og glemt.

Det ligger i menneskets natur å snuble, mislykkes og 
noen ganger trekke seg fra løpet. Men som disipler av Jesus 
Kristus har vi lovet ikke bare å begynne livets løp, men 
også å fullføre det – og fullføre det mens fakkelen fremde-
les brenner sterkt. Frelseren lovet sine disipler: “Den som 
holder ut til enden, han skal bli frelst” (Matteus 24:13).

Av president  
Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det 
første presidentskap

HOLD FAKKELEN  
BRENNENDE  

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

helt til mål
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UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET

Vurder å oppfordre dem du underviser, til å reflek-
tere over hvor de befinner seg i livets “løp”. 

Brenner fakkelen fortsatt sterkt? Du kan gjerne lese 
setningen hvor det står at Kristi lys er “et lys som 
svelger mørket, helbreder våre sår og skinner klart selv 
midt i den dypeste sorg og bunnløst mørke”. Vurder så 
å snakke med dem du underviser, om hvordan Kristi lys 
har påvirket dem før og hvordan det påvirker dem nå.

La meg omskrive det Frelseren har lovet oss i vår tid: 
Hvis vi holder hans bud og holder fakkelen brennende 
helt til mål, vil vi få evig liv, som er den største av alle Guds 
gaver (se L&p 14:7; se også 2 Nephi 31:20).

Lyset som aldri slukker
Noen ganger etter å ha snublet, mislyktes eller til og 

med gitt opp, blir vi motløse og tror at lyset vårt har sluknet 
og løpet vårt er tapt. Men jeg vitner om at Kristi lys ikke 
kan slukkes. Det skinner i den mørkeste natt og vil tenne 
vårt hjerte på nytt om bare bøyer vårt hjerte til ham (se  
1 Kongebok 8:58).

Uansett hvor ofte eller hvor langt vi faller, brenner alltid 
Kristi lys klart. Og selv i den mørkeste natt, om vi bare tar 
et skritt nærmere ham, vil hans lys fortære skyggene og 
tenne vår sjel på nytt.

Dette løpet langs disippelens vei er ikke en sprint. Det er 
et maratonløp. Og det spiller liten rolle hvor fort vi beveger 
oss. Faktisk er den eneste måten å tape løpet på om vi til 
slutt gir etter eller gir opp.

Så lenge vi fortsetter å reise oss og 
bevege oss nærmere vår Frelser, vil 
vi vinne løpet mens fakkelen fortsatt 
brenner sterkt.

For fakkelen handler ikke om oss 
eller om hva vi gjør.

Den handler om verdens Frelser.
Og det er et lys som aldri kan svek-

kes. Det er et lys som svelger mørket, 
helbreder våre sår og skinner klart 
selv midt i den dypeste sorg og bunn-
løst mørke.

Det er et lys som overgår all forstand.
Måtte hver enkelt av oss fullføre 

den veien vi har begynt på. Og med 
vår Frelser og Forløser Jesus Kristi 
hjelp, vil vi fullføre med glede og 

med fakkelen brennende. ◼
NOTE
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia,” 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias beskriver et annet fakkelløp 
der fakkelbærerne, muligens en fra hver stamme, ikke sendte fakkelen 
sin videre. Men akkurat som i lampadedromia, var vinneren den første 
til å fullføre med fakkelen tent.
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Få fakkelen til å brenne sterkere

Gi fakkelen påfyll: 30- dagersprøven

UNGDOM

BARN

små forandringer til å vare. Å gjøre ting som får oss ut av vår 
åndelige trivselssone, kan kreve mer tro og innsats fra vår side, 
men når vi gjør dem, innbyr vi Den hellige ånd til å være hos 
oss, og vi viser større tro på vår himmelske Fader og et ønske 
om å komme nærmere ham. Her er noen forslag for å hjelpe 
deg i gang:

•  Sett deg som mål å holde bønn morgen og kveld.  
Prøv å be høyt.

•  Stå opp 15 minutter tidligere, og les  
i Skriftene før skolen.

•  Les tidligere generalkonferansetaler.
•  Legg ut et skriftsted fra Mormons bok 

på sosiale medier.
•  Lytt til salmer eller kirkemusikk iste-

denfor din vanlige musikk.

Fakkelen vi holder, er Kristi lys. Når vi prøver å ligne  
Jesus Kristus, får vi fakkelen til å brenne sterkere.
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Fargelegg sirklene med ting 
denne gutten kan gjøre for 
å ligne Jesus og få fakkelen 
til å brenne sterkere.

SKOLE

MÅL

Smil eller  
si hei til en som 

virker ensom Fortsett å være 
sint på noen

Ta vare på 
kroppen din

Gjør narr av din 
bror eller søster

Adlyd profeten Gi opp når du 
gjør en feil

Hjelp noen

For ungdom i Kirken som lever et travelt liv, er det lett å 
komme inn i en tralt som er vanskelig å komme ut av,  

spesielt med hensyn til åndelige ting. Vi leser i Skriftene, ber 
og etterlever vår religion på samme måte nesten hver dag,  
og lurer på hvorfor vi synes å være i åndelig tilbakegang.

En av de beste måtene å holde din åndelige fakkel bren-
nende på er å sørge for at du har meningsfylte åndelige 
opplevelser. Men det er lettere sagt enn 
gjort, så her er et forslag for å hjelpe 
deg å fortsette å utvikle deg åndelig: 
Tenk på en evangelieorientert aktivitet 
du aldri har gjort før (eller sjeldent gjør) 
og bestem deg for å gjøre den hver dag 
i en måned. Du kan begynne i det små, 
for du vil oppdage at det er lettere å få 

I Hellas var det for lenge siden et løp hvor løperne holdt 
tente fakler. Den som løp hele løpet med fakkelen 

tent, vant. President Uchtdorf sier at livet er et slikt løp. 
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Jesu Kristi 
guddommelige 
egenskaper – fylt 
med kjærlighet

Dette er en del av en serie Besøkende lærerinners 
budskap om Frelserens guddommelige egenskaper.

Veiledning til Skriftene definerer 
kjærlighet som “den høyeste, 

edleste og sterkeste form for kjærlig-
het” (“Nestekjærlighet”). Det er Jesu 
Kristi rene kjærlighet. Når vi lærer 
om Jesus Kristus og prøver å bli som 
ham, vil vi begynne å føle hans rene 
kjærlighet i vårt liv og bli tilskyndet 
til å vise kjærlighet og tjene andre 
slik han ville. “Kjærlighet er å ha 
tålmodighet med en som har sviktet 
oss,” sa president Thomas S. Monson. 
“Det er å motstå trangen til lett å bli 
krenket. Det er å akseptere svakheter 
og utilstrekkelighet. Det er å godta 
folk slik de faktisk er. Det er å se 
lenger enn til fysisk utseende og til 
egenskaper som ikke svekkes med 
tiden. Det er å motstå impulsen til å 
kategorisere andre.” 1

I Mormons bok lærer vi den store 
sannhet at vi skulle “be til Faderen 
med all hjertets iver om å bli fylt med 
denne kjærlighet som han har skjen-
ket alle som er sanne etterfølgere av 
hans Sønn Jesus Kristus, så dere kan 
bli Guds sønner, så vi, når han viser 
seg, skal være lik ham, for vi skal se 
ham som han er, så vi kan ha dette 
håp, så vi kan bli renset likesom han 
er ren” (Moroni 7:48).

Flere skriftsteder
Johannes 13:34–35; 1 Korinterbrev 
13:1–13; 1 Nephi 11:21–23;  
Ether 12:33–34

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 vår historie
“En søster som nylig hadde 

blitt enke, var takknemlig for 
besøkende lærerinner som sørget 
med henne og trøstet henne. 
Hun skrev: ‘Jeg hadde et desperat 
behov for noen å snakke med, 
noen som ville lytte… Og de 
lyttet. De trøstet meg. De gråt 
sammen med meg. De holdt 
rundt meg… og hjalp meg ut av 
den dype fortvilelsen og depre-
sjonen de første månedene jeg 
var alene.’

En annen kvinne oppsum-
merte det hun følte da hun ble 
vist sann nestekjærlighet fra en 
besøkende lærerinne: ‘Jeg visste 
at jeg var mer enn et tall på 
besøksrapporten for henne.  
Jeg visste at hun brydde seg  
om meg.’” 2

I likhet med disse søstrene kan 
mange siste- dagers- hellige over 
hele verden vitne om sannheten 
av det president Boyd K. Packer 
(1924–2015), president for De 
tolv apostlers quorum, sier her: 
“Hvilken trøst det er å vite at 
uansett hvor en familie drar, er 
det en kirkefamilie som venter på 
dem. Fra den dagen de kommer 
dit, vil han tilhøre et quorum i 
prestedømmet, og hun vil tilhøre 
Hjelpeforeningen.” 3
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Overvei dette
Hvordan er Kristus vårt fullkomne 
eksempel på kjærlighet og 
barmhjertighet?

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. Thomas S. Monson, “Kjærlighet svikter 

aldri”, Liahona, nov. 2010, 124.
 2. Døtre i mitt rike: Hjelpeforeningens historie 

og arbeid (2011), 119- 120.
 3. Døtre i mitt rike, 87

Tro, familie, hjelp
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I en alder av 23 ble jeg kalt som 
Hjelpeforeningens president i vår 

menighet for gifte studenter. Jeg 
husker hvor uskikket jeg følte meg, 
samtidig som jeg ønsket å gjøre mitt 
beste. Jeg var ivrig og gledet meg til 
å tjene, men tvilte på min evne til å 
være en god leder.

Etter noen måneder som president 
for Hjelpeforeningen, følte jeg at jeg 
ikke gjorde nok. Jeg ønsket å få kon-
takt med søstrene og kjenne til den 
enkeltes behov, men jeg følte at jeg 
kom til kort.

Jeg snakket med biskopen og ga 
uttrykk for mine bekymringer. Jeg 
forklarte at jeg ikke klarte å nå alle 
søstrene jeg ønsket å nå. Jeg sa jeg 
skulle ønske at jeg hadde fem av 
meg for å få jobben gjort slik jeg 
mente den skulle gjøres. Jeg prøvde 
å uttrykke meg lett og humoristisk, 
men øynene ble snart fylt av motløs-
hetens tårer. Han smilte og ga noen 
av de beste lederskapsrådene jeg 
noen gang har fått.

“Er du kjent med historien om 
hyrden som, da han mistet en av 
sauene, forlot ‘de nittini’ for å finne 
den?” spurte han (se Lukas 15:4- 7). 
Jeg nikket.

“Det synes å ligge så mye visdom  
i denne lignelsen,” fortsatte han.  
“Hyrden visste at de nittini ville klare 
seg om han forlot dem for å lete etter 
den ene bortkomne sauen.”

Så ga biskopen følgende råd:
“Du skjønner, de nittini er flinke 

til å passe på hverandre mens du 

GJORDE JEG NOK?
Av Brooke Barton

T J E N E S T E  I  K I R K E N

En leksjon om tapte får hjalp meg å forstå hvordan  
jeg best kunne utføre mitt kall.

er borte. De vil styrke hverandre og 
holde seg tett sammen. Jeg foreslår 
at du konsentrerer deg om de som 
synes å være bortkommet. Resten vil 
klare seg.”

Jeg følte et sterkt vitnesbyrd om at 
det han hadde fortalt meg, var sant 
og at jeg ikke trengte å bekymre 
meg for hele flokken på en gang. 
Mitt mål var å finne dem som var 
bortkommet, og invitere dem tilbake 
til hjorden. På denne måten kunne 
vår himmelske Faders hensikter  
tilveiebringes, og jeg kunne være  
et redskap i hans hender.

Da jeg fulgte biskopens råd, følte 
jeg en større grad av forståelse av 
hvordan Herren ønsket at jeg skulle 
virke i hans rike. Jeg fikk også ånde-
lig tilfredsstillelse som styrket meg 
i mitt kall, fordi jeg virket slik som 
Frelseren hadde sagt. Ved Den hel-
lige ånds kraft hadde biskopen gitt 
meg en stor gave i form av forståelse 
og innsikt.

Jeg vitner om at når vi ber og 
søker inspirasjon fra våre preste-
dømsledere, vil de bli inspirert til å 
vise oss hvordan vi kan lede på en 
god måte. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA. SA
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Min far ble ganske overrasket over 
at gresskarfrøene han hadde 

sådd året før, bestemte seg for å spire 
midt i melonparsellen denne som-
meren. Melonene vokste ganske bra, 
men det gjorde også gresskarene. Så 
godt, faktisk, at far ble fristet til å la 
gresskarplantene fortsette å vokse. Men 
han visste at hvis han gjorde det, ville 
gresskarene hemme melonenes vekst.

Så han måtte gjøre et valg. Han 
kunne enten trekke opp gresskarene 
så melonene ville få bedre anledning 
blomstre, eller la gresskarplantene 
vokse og ta sjansen på at de kunne 
fortrenge melonplantene, noe som 
trolig vil gi et dårligere produkt av 
begge deler. Gresskar eller meloner? 
Dette valget sto mellom to gode 
alternativer.

Far vurderte de to, og bestemte 
seg for å trekke opp de blomstrende 
gresskarplantene. Ikke bare var de 
sene til å spire, men han fant ut at han 
ønsket de planlagte melonene ster-
kere enn han ønsket de overraskende 
gresskarene.

Denne erfaringen fikk meg til å 
tenke på valgene vi gjør, spesielt i vår 
omgang med andre. Enten det gjø-
res med vår familie, våre venner, vår 
arbeidsgiver eller dem vi går på stevne-
møter eller gifter oss med, når et valg 
står mellom to gode ting, er det noen 
ganger vanskelig å avgjøre hva som er 
det rette eller beste alternativet, spesielt 
når vi ønsker å unngå å gjøre gale valg. 
Frykt for å gjøre feil valg lammer oss 
noen ganger, og denne frykten kan 
hindre oss i å gå fremover i tro. Men 
sannheten er at noen ganger finnes det 
ikke noe galt valg. Det er bare et valg. 
I min fars tilfelle baserte han sin beslut-
ning på hva han verdsatte mest. Han 
ønsket ikke å se gresskarene dø, men 
han visste at han ville angre på skaden 
de ville påføre melonene senere.

R E F L E K S J O N E R  O G  S P E I L B I L D E R

Noen ganger finnes det ikke noe galt valg. 
Det er bare et valg.

Noen valg vi ofte står overfor 
i livet er ganske ubetydelige, for 
eksempel: Hva skal jeg spise til 
frokost? Hvilken farge skal jeg ha på 
kjolen min i dag? Når vi står overfor 
et valg mellom to gode ting, kan vi 
gjøre slik min far gjorde, og bare 
spørre: “Hva verdsetter jeg mest?” Så 
tar vi en avgjørelse og går videre i tro 
og tillit til at Herren vil korrigere oss 
hvis vi likevel skulle ta feil.

Noen valg betyr imidlertid veldig 
mye. President Thomas S. Monson sa 
en gang: “Vi må stadig ta avgjørelser. 
For å ta disse avgjørelsene klokt tren-
ger vi mot – mot til å si nei og mot til 
å si ja. Avgjørelser bestemmer virkelig 
fremtiden” (“Valgets tre komponen-
ter,” Liahona, nov. 2010, 68). Når vi 
står overfor slike valg, er det bedre å 
spørre: “Hva er det Herren verdset-
ter mest?” Hvis vi vet svaret på dette 
spørsmålet, behøver vi bare å innrette 
våre verdier etter hans og deretter 
gjennomføre dette valget. Det vil alltid 
være det rette. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.ILL
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GRESSKAR ELLER MELONER?
Av Rachel Cox
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Av Richard E. Turley jr., assisterende kirkehistoriker og skriver,  
Robin S. Jensen og Mark Ashurst- McGee, Avdeling for Kirkens historie

6. april 1830, dagen da Joseph Smith organiserte Kristi kirke (som senere skulle 
bli kalt Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige),1 leste han ordene i en åpen-
baring for de forsamlede. “Se,” erklærte Guds røst i den, “det skal føres en 

opptegnelse blant dere, og i den skal du [ Joseph Smith] kalles en seer” (L&p 21:1).
Det mest synlige tegnet på Joseph Smiths rolle som seer i den nyopprettede kir-

ken, var Mormons bok, som han gjentatte ganger forklarte og sa at den ble oversatt 
“ved Guds gave og kraft”.2 Mange av dem som sto Joseph nærmest i året før Kirken 
ble organisert, hadde vært vitne til prosessen som førte til Mormons boks frem-
komst, og hadde en viss forståelse for betydningen av ordet seer.

Betydningen av seer
Hva betydde seer for den unge profeten og hans samtidige? Joseph vokste opp i 

en familie som leste Bibelen, som nevner seere gjentatte ganger. I 1 Samuelsbok, for 
eksempel, forklarer forfatteren: “I gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for 
å få vite Guds vilje: Kom, la oss gå til seeren! For den som nå kalles profet, kaltes i 
gammel tid seer” (1 Samuelsbok 9:9).

Bibelen nevner også personer som mottok åndelige tilkjennegivelser ved hjelp 
av fysiske gjenstander som stenger,3 en kobberslange på en stang (som ble et vanlig 
symbol for legestanden),4 en livkjortel (en del av prestekledningen som omfattet to 
edelstener)5 og urim og tummim.6

Seeren  

Den historiske opptegnelsen viser hvordan 
Joseph Smith oppfylte sin rolle som seer og 
oversatte Mormons bok.
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på å skade hans omdømme i en verden som i stadig større 
grad forkastet en slik praksis. Joseph og andre tidlige 
medlemmer valgte å ikke fokusere på kulturens innflytelse 
i sin proselyttering, siden mange potensielle konvertitter 
opplevde en forandring i hvordan de de forsto religion i 
opplysningstiden. I det som ble kanoniserte åpenbarin-
ger, fortsatte imidlertid Joseph å forkynne at seerstener og 
hjelpemidler, så vel som evnen til å arbeide med dem, var 
viktige og hellige gaver fra Gud.10

Redskaper som ble brukt til å oversette Mormons bok
Seerstener forekommer også i historiske beretninger 

som beskriver Joseph Smith og oversettelsen av Mormons 
bok. Josephs offisielle historie, som ble påbegynt i 1838, 
beskriver besøk av en engel identifisert som Moroni, som 
fortalte ham om gullplater som var nedgravd i en høyde i 
nærheten. Joseph forteller at mens han snakket med enge-
len, fikk han “i et syn se” så tydelig at han “kjente stedet 
igjen” da han senere så det i egen person ( Joseph Smith – 
Historie 1:42). 

I Josephs historie som han begynte å skrive i 1838, adva-
rer Moroni ham og sier “at Satan (på grunn av de trange 
kår i min fars familie) ville forsøke å friste meg til å få tak i 
platene for å bli rik”. Dette forbød engelen, forteller Joseph, 
og sa at hvis han hadde “noe annet motiv” enn å bygge 
opp Guds rike, kunne han “ikke motta dem” ( Joseph Smith 
– Historie 1:46). I sin tidligere historie fra 1832 forklarer 
Joseph: “Jeg… søkte platene for å få rikdom og holdt ikke 
befalingen om at jeg skulle ha øyet ene og alene vendt mot 
Guds ære.” 11 På grunn av dette måtte han vende tilbake til 
høyden en gang i året i fire år før han var beredt til å motta 
platene (se Joseph Smith – Historie 1:53–54).

Joseph og hans hustru, Emma Hale Smith, bodde i den éne-
tasjes delen av dette huset under en del av oversettelsen 
av Mormons bok. Den toetasjes delen til høyre er et senere 
påbygg.

For tusenvis av medlemmer 
mens han levde og millioner 

etter hans død, har Joseph 
Smith vært kjent som profet, 

seer og åpenbarer.

Å “se” og “seere” var en del av den amerikanske kulturen 
og familiekulturen Joseph Smith vokste opp i. Gjennomsy-
ret av Bibelen språk og en blanding av engelske og euro-
peiske kulturer som innvandrere til Nord- Amerika bragte 
med seg, trodde noen tidlig på 1800- tallet at det var mulig 
for begavede personer å “se”, eller motta åndelige tilkjenne-
givelser, gjennom materielle gjenstander som seerstener.7

Den unge Joseph Smith aksepterte slike kjente folketra-
disjoner på sin tid, herunder tanken om å bruke seerstener 
til å se bortkomne eller skjulte gjenstander. Siden Bibelens 
beretning viste at Gud benyttet fysiske gjenstander til å 
konsentrere folks tro eller kommunisere åndelig i fordums 
tid, tok Joseph og andre det samme for gitt på deres tid. 
Josephs foreldre, Joseph Smith sr. og Lucy Mack Smith, 
bekreftet at familien var en del av denne kulturen. De 
brukte fysiske gjenstander på denne måten, og landsby-
boerne i Palmyra og Manchester, New York, hvor familien 
Smith bodde, oppsøkte Joseph for å finne bortkomne gjen-
stander før han flyttet til Pennsylvania i slutten av 1827.8

Seerstener kan være ukjente for dem som mangler 
forståelse av hvordan 1800- tallets mennesker i Josephs 
område etterlevde sin religion, og forskere har lenge dis-
kutert denne perioden av livet hans. Delvis som et resultat 
av opplysningstiden, en periode som la vekt på vitenskap 
og den observerbare verden fremfor åndelige saker, mente 
mange på Josephs tid etter hvert at bruken av fysiske gjen-
stander som stener eller stenger, var overtroisk eller upas-
sende til religiøse formål.

I senere år, da Joseph fortalte sin bemerkelsesverdige 
historie, understreket han sine syner og andre åndelige 
opplevelser.9 Noen av hans tidligere medarbeidere foku-
serte derimot på hans tidlige bruk av seerstener i et forsøk 
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Joseph fortalte at da han endelig mottok 
platene fra Moroni i 1827, fikk han også to 
stener som skulle brukes til å oversette dem. 
Han og nære bekjente etterlot seg beretnin-
ger om disse stenene, og beskrev dem som 
hvite eller gjennomsiktige i utseende, festet 
i sølvbuer eller innfatninger som vår tids 
briller, og koblet til en større brystplate.12 
Slik den ble beskrevet, må denne seerinnret-
ningen ha vært stor og uhåndterlig. Joseph 
Smiths mor sa at han av bekvemmelighets-
hensyn løsnet stenene fra brystplaten mens 
han brukte dem.13

Mormons bok kaller disse stenene “utty-
dere” og forklarer at de var “beredt fra begyn-
nelsen av og ble overlevert fra generasjon til 
generasjon til oversettelse av språk”, og at de 
ble “oppbevart og tatt vare på ved Herrens 
hånd” (Mosiah 28:14‒15, 20).

Boken forteller også at Herren ga “to ste-
ner” til Jareds bror, med et løfte om at de ville 
hjelpe fremtidige generasjoner å gjenvinne 
hans ord. “Skriv disse ting og forsegl dem,” 
befaler Herren ham, “og i min egen beleilige 
tid vil jeg vise dem til menneskenes barn.” 
Disse stenene, forklarer Herren, skal “åpne 
menneskenes øyne for disse ting som du skal 
skrive” (Ether 3:24, 27).

Da Joseph Smith avsluttet dikteringen av 
sin oversettelse av Mormons bok til skrivere i 
midten av 1829, hadde betydningen av ordet 
seer blitt forklart også i teksten. Mormons 
bok inneholder en profeti som tilskrives Josef 
i Egypt, som erklærer at en av hans etter-
kommere – utvilsomt Joseph Smith – skulle 
være “en utvalgt seer” og bringe andre etter-
kommere til “kunnskap om de pakter” Gud 

inngikk med deres forfedre (2 Nephi 3:6, 7).
I en annen beretning i Mormons bok  

gir Alma den yngre uttyderne til sin sønn 

Helaman. Ta “vare på disse uttyderne” sier 
Alma til ham, idet han sikter til de to stenene 
innfattet i sølvbuer. Alma siterer imidlertid 
også en profeti som synes å sikte til en enkelt 
sten: “Og Herren sa: Jeg vil berede en sten 
for min tjener Gazelem, en sten som skal 
skinne og lyse i mørket” (Alma 37:21, 23).

Det er påfallende at selv om den ble gitt 
i sammenheng med “uttydere” (flertall), nev-
ner denne profetien at en fremtidig tjener 
skulle gis “en sten” som skal skinne og lyse i 
mørket”.14 Tidlige siste dagers Hellige trodde at 
denne profeterte tjeneren var Joseph Smith.15

Faktisk viser historiske bevis at i tillegg 
til de to seerstenene kjent som “uttyderne”, 
brukte Joseph Smith minst én annen seer-
sten i forbindelse med oversettelsen av 
Mormons bok, og la den ofte i en hatt for 
å stenge ute lyset. Ifølge Josephs samtidige 
gjorde han dette for bedre å kunne se ordene 
på stenen.16 

Detalj fra en side av det 
opprinnelige manuskrip-
tet til Mormons bok, som 
forteller om da Lehis 
familie forlot Jerusa-
lem i det som i dag er 
1 Nephi 2. Joseph Smith 
dikterte Mormons bok til 
en rekke skrivere, herun-
der Oliver Cowdery, som 
skrev disse linjene.
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I 1833 begynte Joseph Smith og hans medarbeidere 
å bruke den bibelske benevnelsen “urim og tummim” 
om noen stener som ble brukt til å motta guddomme-
lige åpenbaringer, noe som innbefattet både nephittenes 
uttydere og den enkeltstående seerstenen.17 Denne upre-
sise terminologien har gjort det mer komplisert å rekon-
struere nøyaktig hvilken metode Joseph Smith oversatte 
Mormons bok med. I tillegg til å bruke uttyderne, brukte 
Joseph ifølge Martin Harris av bekvemmelighetshen-
syn også en av sine seerstener under oversettelsen av 
Mormons bok. Andre kilder bekrefter Josephs skiftende 
oversettelsesredskaper.18

Etter at Mormons bok ble utgitt
Etter utgivelsen av Mormons bok i mars 1830, begynte 

Joseph Smith og hans sekretærer å arbeide på det som nå 
kalles Joseph Smiths oversettelse av Bibelen, en profetisk 
revisjon av kong Jakobs versjon.19 Ifølge Josephs beretning 
var det ikke lenger noe alternativ å bruke nephittenes utty-
dere til dette oversettelsesprosjektet, fordi han ikke hadde 
dem lenger.

Josephs historie forklarer at “ved Guds visdom forble 
[platene og uttyderne] trygge i mine hender inntil jeg hadde 
utført det som var forlangt av min hånd. Da sendebudet 
slik han hadde bestemt, kom for å hente dem, overleverte 

jeg dem til ham, og han har dem i sin varetekt inntil denne 
dag” ( Joseph Smith – Historie 1:60).

President Brigham Young (1801–77) forklarte: “Joseph la 
urim og tummim tilbake sammen med platene da han var 
ferdig med oversettelsen.” 20

Joseph hadde de andre seerstenene, men ifølge eld-
ste Orson Pratt (1811- 81), et medlem av De tolv apost-
lers quorum og senere Kirkens historiker, hadde også 
Joseph nå blitt mer moden i sin åndelige forståelse. 
Under et møte 28. juni 1874, hvor president Brigham 
Young og mange andre generalautoriteter var tilstede, 
fortalte eldste Pratt publikum at han hadde vært “til-
stede mange ganger” mens Joseph Smith “oversatte Det 
nye testamente”. Ettersom han ikke så noen redskaper i 
bruk under oversettelsesprosessen, lurte han på hvorfor 
Joseph “ikke brukte urim og tummim, slik som ved over-
settelsen av Mormons bok”.

Eldste Pratt forteller følgende om da han så profeten 
oversette: “Som om han leste tankene hans, så Joseph opp 
og forklarte at Herren ga ham urim og tummim da han var 
uerfaren med inspirasjonens ånd. Men nå hadde han kom-
met så langt at han forsto hvordan denne Ånden fungerte, 
og trengte ikke hjelp av dette redskapet.” 21

Brigham Young fortalte en gruppe om sine tanker om å 
motta en seersten. “Jeg vet ikke om jeg noensinne har hatt 
et ønske om å få en,” reflekterte han.22 Brighams uttalelse 
uttrykte hans forståelse av at seerstener ikke var nødvendig 
for å være en seer.

25. oktober 1831 deltok Joseph Smith på en konferanse 
i Orange, Ohio. Under konferansen sa hans bror Hyrum 
at det var “best at informasjon om fremkomsten av Mor-
mons bok ble formidlet av Joseph selv til Kirkens eldster 
som var tilstede, så alle kunne få vite det selv”. I henhold 
til møtereferatene “sa Joseph at det ikke var meningen 
å gi verden alle detaljer om Mormons boks fremkomst”, 
og “at det ikke var hensiktsmessig at han fortalte disse 
tingene”.23 Etter å ha blitt mer moden i sin rolle som seer, 

Medlemmer av Kirken har gjennom hele dens historie forsøkt 
å forstå Joseph Smiths tidlige historie og hans funn og over-
settelse av gullplatene. Dette bildet av kunstneren C. C. A. 
Christensen i 1886 viser Joseph Smith som mottar platene  
fra engelen Moroni.
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HVA SKJEDDE MED SEERSTENEN?

Ifølge Joseph Smiths historie leverte han urim og tummim, eller 
nephittenes “uttydere” tilbake til engelen. Men hva skjedde med de 

andre seerstenene Joseph brukte til å oversette Mormons bok?
David Whitmer skrev at “etter at oversettelsen av Mormons bok var 

ferdig, tidlig på våren 1830, før den 6. april, ga Joseph stenen til Oliver 
Cowdery og fortalte meg og de andre at han var ferdig med den, og 
at han ikke brukte stenen lenger”.1

Oliver, som sto utenfor Kirken i ti år før han ble døpt på ny i 1848, 
planla å dra vestover for å være sammen med de hellige i Utah, men 
han døde i Richmond, Missouri i 1850, før han fikk begynt på reisen.2 
Phineas Young, som hadde bidratt til å bringe Oliver Cowdery tilbake 
til Kirken, fikk seerstenen av Olivers enke, som var David Whitmers 
søster, Elizabeth Ann Whitmer Cowdery. Phineas ga den i sin tur til sin 
bror Brigham Young.3

“Jeg har Josephs første seersten, som jeg fikk av Oliver Cowdery,” 
bekreftet president Young i 1853. Det var også andre. “Joseph hadde 
tre som Emma har,” tilføyde han, “to små og én stor.” 4 To år senere 
fortalte Brigham Young en gruppe ledere i Kirken at “Oliver sendte 
meg Josephs første seersten, som Oliver hadde hatt helt til han sendte 
den til meg”.5

Etter at Brigham Young døde, fikk en av hans hustruer, Zina D. H. 
Young, som senere ble Hjelpeforeningens tredje president, en sjokola-
defarget seersten fra boet hans som passet med beskrivelser av stenen 
Joseph brukte til å oversette Mormons bok, og ga den til Kirken.6 
Siden den gangen har etterfølgende kirkeledere bekreftet at de har 
hatt seerstenen.7

NOTER
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ (1887), 32.
 2. Du finner mer informasjon om Oliver Cowderys tilbakekomst til Kirken 

før sin død, i Scott F. Faulring, “The Return of Oliver Cowdery,” i John W. 
Welch og Larry E. Morris, red., Oliver Cowdery: Scribe, Elder, Witness  
(2006), 321–62.

 3. Se Møtereferat, 30. sep. 1855, Kirkehistorisk bibliotek, Salt Lake City; “David 
Whitmer,” The Historical Record, okt. 1888, 623; Maria L. Cowdery Johnson til 
David Whitmer, 24. jan. 1887, Community of Christ Library- Archives, Indepen-
dence, Missouri; og Franklin D. Richards, dagbok, 9. mars. 1882, Kirkehistorisk 
bibliotek.

 4. Møtereferater, 17. april 1853, Kirkehistorisk bibliotek.
 5. Møtereferater, 30. sep. 1855, Kirkehistorisk bibliotek.
 6. Se Zina Young til Franklin D. Richards, 31. juli 1896, i Journal History of  

The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 31. juli 1896, 4, Kirkehistorisk 
bibliotek.

 7. Se B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230–31; Joseph Fielding 
Smith, Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind. (1954–56), 3:180; 
Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. utg. (1966), 818–19.

Stenen som er avbildet her, har lenge vært 
forbundet med Joseph Smith og oversettelsen 
av Mormons bok. Stenen Joseph Smith brukte 
i arbeidet med oversettelsen av Mormons bok, 
ble ofte omtalt som en sjokoladefarget sten 
med en oval form. Denne stenen ble overlevert 
fra Joseph Smith til Oliver Cowdery, og deretter 
til Kirken gjennom Brigham Young og andre.

Phineas Young, den midterste av brødrene 
Young, til venstre for Brigham Young, fikk en 
seersten som ble brukt til å oversette Mormons 
bok, av Oliver Cowdery, som han ga til sin 
bror Brigham.
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og kommet frem til at seerstener ikke var 
nødvendig for åpenbaring, var han kanskje 
bekymret for at folk ville fokusere for mye 
på hvordan boken kom frem og for lite på 
selve boken.

Den mest fremtredende uttalelsen Joseph 
Smith ga om oversettelsen av Mormons bok, 
var at han gjorde det “ved Guds gave og 
kraft”.24 Selve boken, sa han til Kirkens ledere, 
“var den mest korrekte av alle jordens bøker, 
sluttstenen i vår religion,” og ved å følge dens 
forskrifter ville leserne komme “nærmere Gud 
enn ved å følge noen annen bok”.25 ◼

NOTER
 1. Se Lære og pakter 115.
 2. Preface to Book of Mormon, ca. aug. 1829, i Docu-

ments, bind 1: juli 1828–juni 1831, bind 1 av doku-
mentserien i The Joseph Smith Papers (2013), 93. Se 
også “De tre vitners vitnesbyrd,” Mormons bok.

 3. Se 2 Mosebok 4:1‒5, 17, 20‒21; 7:8‒21; 8:16‒19; 
9:22‒26; 10:12‒15; 14:15‒18; 17:1‒13; 4 Mosebok 
17:1‒10; 20:7‒11; Hebreerne 9:4.

 4. Se 4 Mosebok 21:7‒9; Johannes 3:14‒15.
 5. Se 2 Mosebok 28:12; 35:9, 27; 1 Samuelsbok 23:9‒12; 

30:7‒8.
 6. Se 2 Mosebok 28:30; 3 Mosebok 8:8; 4 Mosebok 

27:21; 5 Mosebok 33:8; 1 Samuelsbok 28:6; Esra 2:63; 
Nehemja 7:65.

 7. For mer informasjon om denne religiøse kulturen på 
1800- tallet, se Journals, bind 1: 1832–1839, bind 1 av 
dagbokserien i The Joseph Smith Papers (2008), xix; 
og Revelations and Translations, bind 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, bind 3 av serien 
om åpenbaring og oversettelse i The Joseph Smith 
Papers (2015), xv–xvi; Dallin H. Oaks, “Recent Events 
Involving Church History and Forged Documents,” 
Ensign, ok. 1987, 68–69.

 8. Se uttalelsen av Joseph Smith sr., som sitert i  
Francis W. Kirkham, A New Witness for Christ in 
America: The Book of Mormon, bind 2 (1959), 366; 
se også Lucy Mack Smith, “Lucy Mack Smith, History, 
1844–1845,” bok 3, side 10, josephsmithpapers. org/ 
paperSummarylucy - mack - smith - history - 1844 - 1845. 
Martin Harris fortalte at han satte Josephs evne  
på prøve ved å be ham finne en nål i en høystakk 
(se “Mormonism—No. II,” Tiffany’s Monthly, juli 
1859, 164).

 9. Se for eksempel Joseph Smith – Historie i Den koste-
lige perle.

 10. Se Lære og pakter 130:10‒11. Se også den første 
ordlyden i det som nå er Lære og pakter 8, rettet  
til Oliver Cowdery da han ønsket å hjelpe Joseph 

Smith å oversette Mormons bok (Revelation,  
april 1829–B, i Documents, bind 1: juli 1828–juni 
1831, 44–47).

 11. Joseph Smith, “History, ca. Summer 1832,” i Histories, 
bind 1: 1832–1844, bind 1 av historieserien i The 
Joseph Smith Papers (2012), 14.

 12. Se Joseph Smith – Historie 1:35; Joseph Smith, 
“Church History,” i Histories, bind 1: 1832–1844, 495; 
Martin Harris, i “Mormonism—No. II,” 165–66; “Lucy 
Mack Smith, History, 1844–1845,” bok 5, side 7–8, 
josephsmithpapers. org.

 13. Se for eksempel “Lucy Mack Smith, History, 1844–
1845,” bok 5, josephsmithpapers. org.

 14. Forståelig nok har dette skillet forvirret kommenta-
torer. Se for eksempel Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2. utg. (1966), 307–8; Joseph Fielding 
McConkie og Robert L. Millet, Doctrinal Commentary 
on the Book of Mormon, 4 bind (1987–92), 3:278; og 
Matthew B. Brown, All Things Restored: Confirming 
the Authenticity of LDS Beliefs (2000), 62.

 15. Se William W. Phelps, tale under begravelsen til 
Joseph og Hyrum Smith, Kirkehistorisk bibliotek, 
Salt Lake City; Orson Pratt, “Explanation of Substitu-
ted Names in the Covenants,” The Seer, mars  
1854, 229; William W. Phelps, brev til Brigham 
Young, 10. april 1854, i Brigham Young, Office  
Files, 1832–1878, Church History Library, Salt Lake 
City; og Revelations and Translations, Volume 2: 
Published Revelations, bind 2 av serien om åpenbar-
ing og oversettelse i The Joseph Smith Papers (2011), 
708–9.

 16. Du finner mer informasjon om oversettelsen under 
“Book of Mormon Translation” på lds. org/ topics/ 
book - of - mormon - translation. Se also Russell M. 
Nelson, “A Treasured Testament,” Ensign, juli 1993, 
61–65; Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of 
God,” Ensign, jan. 1997, 36–41.

 17. Wilford Woodruff kalte for eksempel en seersten 
han så i Nauvoo, en urim og tummim (Wilford 
Woodruffs dagbok, 27. desember 1841, Kirkehisto-
risk bibliotek). Se også Revelations and Transla-
tions, bind 3: Printer’s Manuscript of the Book of 
Mormon, xix.

 18. Se Revelations and Translations, bind 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, xviii–xix.

 19. Du finner et kort sammendrag av starten av dette 
arbeidet i Documents, bind 1: juli 1828–juni 1831, 
150–52.

 20. Møtereferater, 17. april 1853, Kirkehistorisk bibliotek.
 21. “Two Days’ Meeting at Brigham City, 27. og 28. juni 

1874,” Millennial Star, 11. aug. 1874, 498–99.
 22. Møtereferater, 30. sep. 1855, Kirkehistorisk bibliotek.
 23. Møtereferater, 25.- 25. okt. 1831, i Documents, bind 2: 

juli 1831–januar 1833, bind 2 av dokumentserien i 
The Joseph Smith Papers (2013), 84.

 24. Preface to Book of Mormon, ca. aug. 1829, i Docu-
ments, bind 1: juli 1828–juni 1831, 93. Se også “De 
tre vitners vitnesbyrd,” Mormons bok.

 25. Joseph Smith, i Wilford Woodruffs dagbok, 28. 
november 1841, Kirkehistorisk bibliotek eller innled-
ningen til Mormons bok.

I 1883 kastet The  
Contributor, et tidsskrift 
som ble utgitt av Kirken, 
lys over de tre vitnene 
til Mormons bok. Siste- 
dagers- hellige har lenge 
anerkjent den avgjø-
rende rollen hver av  
dem spilte for å hjelpe 
Joseph Smith å oversette 
og utgi Mormons bok.
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ILLUSTRASJONER AV OVERSETTELSESPROSESSEN

I årenes løp har kunstnere forsøkt å skildre oversettelsen av 
Mormons bok, og har vist deltagerne i mange sammenhen-

ger og positurer og med forskjellige materielle gjenstander. 
Alle kunstneriske tolkninger er basert på kunstnerens egne 
synspunkter, forskning og fantasi, og noen ganger med hjelp 
av innspill og veiledning fra andre. Her er noen scener som er 
fremstilt i årenes løp.

En kunstners tolkning 
av Joseph Smith som 
studerer platene. Joseph 
fortalte at han “skrev av 
et betydelig antall” skrift-
tegn fra platene. Etter at 
han hadde oversatt disse 
skrifttegnene “ved hjelp 
av urim og tummim”, tok 
Martin Harris dem med til 
Charles Anthon og andre 
forskere for å få overset-
telsen bekreftet (Joseph 
Smith – Historie 1:62- 64).

En kunstners tolkning av Joseph Smith 
som oversetter med brystplaten og 
de tilhørende uttyderne eller brillene, 
som senere ble kalt urim og tummim.

En kunstners fremstilling av Joseph Smith og Oliver  
Cowdery som arbeider med oversettelsen av Mormons 
bok. I motsetning til det som er avbildet her, sa Oliver 
Cowdery at han ikke så platene før etter at oversettelsen 
var ferdig. Vitner om prosessen fortalte at under overset-
telsen var platene beskyttet mot innsyn, for eksempel ved 
at de var tildekket med et linklede.

Kunstners fremstilling av Joseph Smith og en skriver som oversetter med 
et pledd mellom seg. Selv om ingen pledd er nevnt i de fleste beskrivelser 
av oversettelsesprosessen, ble det tilsynelatende brukt et på et tidlig tids-
punkt for å hindre skriveren i å se platene, brillene eller brystplaten. I den 
siste delen av arbeidet med oversettelsen kan et pledd ha blitt brukt til å 
skjerme oversetteren og skriveren fra andre personer som var nysgjerrige 
og ønsket å iaktta oversettelsen.
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Et distriktsråd 
i Ghana viser 

hvordan det å 
rådføre seg med 

hverandre og 
benytte seg av 
lokale ressur-

ser, kan skape 
muligheter til 

personlig vekst 
og tjeneste for 

andre.
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Ord  

Av Norman C. Hill
President for Ghana Accra vest misjon

Søster Vida Osei fra Ghana ønsket å lære å lese og skrive engelsk. Hun hadde 
prøvd offentlige programmer flere ganger, men blitt motløs og sluttet i løpet 
av noen uker. Så en søndag mens hun deltok på møtene i en annen gren, 

fikk hun vite at Asamankese distrikt skulle organisere engelskundervisning. Hun 
bestemte seg for å ta en sjanse og melde seg på.

Hun fant snart ut at dette programmet var annerledes. Hun ville kunne delta 
sammen med venner fra kirken. Skriftene brukes som studiemateriell, så hun ville 
lære engelsk og evangeliet på samme tid.

To måneder etter at hun begynte på kurset, holdt Vida sin første bønn i en 
klasse – noensinne. Tre måneder etter at hun begynte, holdt hun sin første tale på 
nadverdsmøtet, delvis på twi, et afrikansk lokalspråk, og delvis på engelsk. Fire 
måneder etter at hun begynte, begynte hun å skrive bestillinger, kostnader og 
priser i forbindelse med sitt arbeid som selvstendig næringsdrivende syerske, i en 
fillete notatbok. Hun gjorde færre feil overfor kundene, fikk lavere priser fra leve-
randører og tjente mer penger enn i noen tidligere i måned.

“Jeg var for sjenert til å delta i et lese-  og skrivekurs sammen med hvem som 
helst,” sier hun. “Men da kurset ble holdt i møtehuset sammen med medlemmer jeg 
kjente, ga det meg mot til å prøve igjen. Og nå kan jeg lese Skriftene og forbedre 
virksomheten min ved å lese og skrive engelsk.”

I landene syd for Sahara er det mange, spesielt kvinner, som ikke kan lese og 
skrive. Analfabetisme er så utbredt at et gammelt afrikansk ordtak lyder: “Hvis 
du ønsker å skjule noe, skriv det i en bok.” For siste- dagers- hellige kvinner 
som Vida, er imidlertid lese-  og skrivekyndighet på 
vei oppover.

SOM KAN FORANDRE 
verden
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Utfordringer å overvinne
Begrenset infrastruktur og begrenset offentlig utdan-

nelse i de fleste land syd for Sahara, betyr begrensede 
muligheter, spesielt for jenter. På grunn av den høye 
kostnaden for skolegang og jenters begrensede status i 
samfunnet, synes lesing for mange å være en uoppnåe-
lig ferdighet. I Ghana er det for eksempel slik at selv om 
engelsk er det offisielle språket, viser beregninger at min-
dre enn halvparten av voksne kvinner snakker engelsk. 
I landlige områder av Ghana er to tredjedeler av voksne 
kvinner analfabeter.

“De fleste voksne kvinner i våre byer og landsbyer 
snakker ikke engelsk,” sier Seth Oppong, president for 
Abomosu distrikt i Ghana Accra vest misjon. “Lokalspråket 
vårt, twi, har vært et muntlig språk i århundrer. Først nylig 
ble det utarbeidet et alfabet for twi, så det er ikke mange 
som kan lese det heller.”

“Søstre må stole på andre – for det meste sin mann hvis 
de er gift, eller på det de hører fra venner dersom de ikke 
er gift – for å forstå evangeliets prinsipper og Kirkens ret-
ningslinjer,” forklarer Georgina Amoaka, Hjelpeforeningens 
president på distriktsplan. “Mange har et stort ønske om å 
tjene, men de kan ikke lese håndbøker eller tidsskrifter, og 
dermed begrenses deres muligheter til å delta i kirken.”

Råd fra rådet
Siden kvinner ikke snakker engelsk hjemme eller på 

markedet, utgjør deltagelse i kirken deres viktigste drivkraft 
til å lære språket. Men både gamle medlemmer og nye 
konvertitter opplever motstand i familien med hensyn til 
lese-  og skrivekurs. Distriktsrådet drøftet denne problem-
stillingen, og deretter talte president Oppong til prestedøm-
mets og hjelpeorganisasjonenes ledere i hver gren om en 
felles tilnærming til lese-  og skrivekurs i hele distriktet. Selv 
om det skulle være åpent for alle kvinner i lokalsamfunnet, 

skulle det fokusere på kvinner i Kirken. Istedenfor å invi-
tere enkeltpersoner separat, skulle det gis invitasjoner til 
å delta i grupper – for eksempel kunne presidentskap for 
Hjelpeforeningen og Primær delta sammen slik at de kunne 
støtte hverandre.

Basert på samtaler med grenene, bestemte distriktets 
ledere seg for å gjennomføre lese-  og skrivekurs i hver gren 
på søndager, så vel som to ganger ellers i uken. Etter kon-
sentrert innsats i seks måneder, skulle attester for fullført 
kurs tildeles til dem som hadde deltatt regelmessig og gjort 
nødvendige hjemmearbeid.

Ressurser tilpasset behovene
“En av utfordringene var å finne en måte å lære noen 

som har bare et talespråk, å lese og skrive,” forklarer eldste 
Jim Dalton, en seniormisjonær som virker i distriktet. “På 
grunn av den lange tradisjonen twi har som et muntlig, 
men ikke skriftlig språk, kan de fleste som snakker det, 
ikke skrive det, så vi måtte begynne med å lære å skrive.”

Ransford Darkwah Abomosu i distriktsrådet samarbeidet 
med to hjemvendte misjonærer, Francis Ansah og Cecelia 
Amankwah, om å bruke en lokalprodusert lærebok. Del-
tagerne ble vist bilder og bedt om å skrive om det de så. 
Dette hjalp dem å utvikle grunnleggende skriveferdigheter 
samtidig som de lærte å tenke på engelsk. Så snart noen 
grunnleggende ferdigheter var på plass, kunne mer avan-
serte læringsressurser brukes.

Forberedelse og nyskapning
Før programmet begynte, ga spesialister på lese-  og skri-

vekyndighet lærere opplæring ikke bare i læringsmetoder, 
men også i å undervise i praktiske ferdigheter for hygiene 
og familieliv. Men selv den beste opplæring kunne ikke ha 
forutsett noen av utfordringene som dukket opp da under-
visningen begynte. Hyppige strømbrudd i området gjorde 

Deltagere, familiemedlem-
mer og venner feirer under 
avslutningshøytidelighe-
ten for distriktets lese-  og 
skrivekurs.



det vanskelig å gjennomføre kveldskurs, 
rykter om at ustyrlige gullgravere streifet om 
i gatene om kvelden skapte angst, og av og 
til klarte ikke de som hadde nøkler, å komme 
tidsnok til å åpne kirkebygningene.

Nok en gang drøftet distriktsrådet hva som 
måtte gjøres. Som følge av deres råd begynte 
grupper av deltagere å komme til leksjonene 
sammen. De fikk lommelykter for å hjelpe 
dem å ferdes trygt langs gangstiene. Lokale 
ledere godkjente bruk av generatorer til lyse 
opp kirkebygningene om kvelden. Pålitelige 
medlemmer som bodde i nærheten av byg-
ningene, fikk nøkler slik at de kunne åpne 
bygningene i tide.

Presentasjoner etter fullført kurs
61 medlemmer og undersøkere begynte 

på kurset. 43 deltok på alle leksjonene og 
gjorde alt hjemmearbeidet. Under avslut-
ningshøytideligheten ble de bedt om å holde 
korte presentasjoner.

“Før lese-  og skrivekurset kunne jeg ikke 
lese i det hele tatt,” sier Sandra Obeng Amoh 
fra Sankubenase gren. “Når min mann reiste 
i jobben, hadde jeg aldri familiens hjemme-
aften. Da han var borte for noen uker siden, 
hjalp min eldste sønn meg å lese håndboken, 
og jeg holdt en leksjon på engelsk for barna 
mine. Siden har jeg gjort det hver uke når 
min mann ikke er hjemme.”

Prosper Gyekete, som til tross for begren-
sede engelskkunnskaper har vært et trofast 
medlem i Abomosu annen gren, leste et 
vitnesbyrd på tre setninger som han hadde 
skrevet selv. Han sa at han ikke kunne lese 
eller skrive før kurset, men nå kan han 
hjelpe sine små barn med leksene. “Takket 
være det jeg har lært,” sier han, “kan jeg 
være en bedre far.”

“Nå kan jeg lese Skriftene alene,” sier 
Kwaku Sasu fra Kwabeng gren. “Før visste 
jeg at Mormons bok var sann, selv om jeg 
ikke kunne lese den. Nå vet jeg at den er 
sann mens jeg leser den. Mitt vitnesbyrd 
vokser og vokser.”

Hjelpeforeningens presidentskap i Asu-
nafo gren sier at de satte av hver torsdag til 
å bare snakke engelsk sammen. “Det gjorde 
noen samtaler litt lenger den dagen fordi vi 
ikke kunne komme på de rette ordene å si 
til hverandre,” sier Evelyn Agyeiwaa, Hjelpe-
foreningens president. “Men vi begynte snart 
å oversette for hverandre og finne de rette 
ordene å si. Fordi vi lærte sammen, var ingen 
av oss flaue eller redde for å si noe galt. Vi 
bare hjalp hverandre.”

Fordelene er mange
Kvinner som har fullført lese-  og skrivekur-

set i Abomosu distrikt, sier at de har bedre 
selvfølelse, og at det er lettere for dem å 
delta i kirken. De har blitt mer villige til å ta 
imot kall, lese i Skriftene og undervise både i 
kirken og hjemme. Noen menn gjennomførte 
også kurset. Deltagerne, som for det meste 
var gårdbrukere som levde på eksistensmi-
nimum, sier at de nå er i bedre stand til å 
beregne kostnader og salg av avlingene sine, 
i tillegg til å hjelpe barna med lekser og lese 
i Skriftene på egen hånd og sammen med 
familien.

Oppmuntret av suksessen i Abomosu, har 
det tilgrensende Asamankese distrikt startet 
sitt eget lese-  og skrivekurs.

“Å være i stand til å lese og skrive foran-
drer vårt eget og våre barns liv,” sier Gladis 
Aseidu fra Sankubenase gren. “Ord foran-
drer vår verden, og vi takker vår Fader i 
himmelen.” ◼

INSPIRERT 
SELVHJULPENHET
“Det finnes ingen 
fasitløsning for Kirkens 
velferd. Det er et 
selvhjelpsprogram 
hvor den enkelte er 
ansvarlig for sin egen 
selvhjulpenhet. Våre 
ressurser innbefatter 
personlig bønn, våre 
gudgitte talenter og 
evner, de verdier som 
er tilgjengelige for oss 
gjennom vår nærme-
ste familie og andre 
familiemedlemmer, 
forskjellige offentlige 
ressurser og naturligvis 
omsorg og støtte fra 
prestedømsquorumer 
og Hjelpeforeningen… 

Til syvende og sist 
må dere gjøre i deres 
område det Kristi 
disipler har gjort i 
enhver evangelieutdel-
ing: Rådføre dere med 
hverandre, bruke alle 
tilgjengelige ressurser, 
søke Den hellige ånds 
inspirasjon, be Herren 
om bekreftelse, og så 
brette opp ermene og 
sette i gang.”
President Dieter F. Uchtdorf, 
annenrådgiver i Det første 
presidentskap, “Hjelp på 
Herrens måte,” Liahona,  
nov. 2011, 53- 56.
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T il foreldre og ledere for ungdom talte eldste 
David A. Bednar i De tolv apostlers quorum om 
den fine balansen vi trenger å finne: “Oppfordre 

de unge til å handle. Dere må være der, men dere må ikke 
være i veien. Dere må gi veiledning uten å ta over.” 1

Foreldre og ledere kan hjelpe unge menn og unge kvin-
ner å lære fire prinsipper som vil forberede dem til å lede 
i rettferdighet og bygge opp Guds rike på jorden.

Da jeg var 14, traff jeg noen unge kvinner som var gode 
ledere. Den gangen flyttet familien min fra den ene siden 
av USA til den andre og ble medlem av en ny menighet. 
Jeg husker ikke hvem som var i Ungpikenes klassepresi-
dentskap, men jeg husker tydelig at de unge kvinnene var 
spesielt snille mot meg. De tok oppriktig imot en spinkel 
og redd ny jente som en venn de hadde savnet lenge, og 
fikk meg til å føle meg velkommen. Ettersom jeg kom fra 
Delaware, hvor jeg var eneste mormonjente på min ung-
domsskole og den eneste andre mormonjenta jeg kjente, 
bodde en times kjøring fra hjemmet mitt, tenkte jeg: “Det 
må være slik det er i himmelen!”

For første gang i mitt liv hadde jeg en vennekrets som 
etterlevde normene i Til styrke for ungdom, inviterte meg 

til å delta på aktiviteter og delte sitt vitnesbyrd om evange-
liet med meg. Deres eksempel på kjærlig omtanke gjorde 
mer for å forankre meg til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige på den tiden enn noen tale eller leksjon kunne ha 
gjort. Ved sin kjærlighet og sitt Kristus- lignende lys var de 
Kristi evangeliums budskap, og det var de som ledet og 
førte meg inn i hans hjord.

Hva var det som gjorde mine nye venner til gode ledere?
En ung misjonær definerte lederskap svært enkelt. Han 

sa: “Vi må være på rett sted til rett tid og gjøre Herrens vilje 
for å hjelpe dem som trenger vår hjelp. Det er det som gjør 
oss til en leder.” 2 I kraft av hvem de er og Kristi lys som 
skinner i dem, har trofaste unge menn og unge kvinner 
over hele Kirken evnen til å lede på Frelserens måte og 
“hjelpe andre å bli sanne etterfølgere av… Jesus Kristus”.3

Som ledere leder, fører og går vi med våre unge menn 
og unge kvinner. Men det er klasse-  og quorumspresi-
dentskapene som er ansvarlige for å lede arbeidet i sine 
klasser og quorumer, herunder å velge søndagens leksjo-
ner og planlegge hverdagsaktiviteter. Ledere for klasser og 
quorum er kalt og beskikket under ledelse av dem som 
innehar prestedømsnøkler. Derfor har de myndighet til 
å lede og styrke andre ungdommer. De følger Frelserens 
eksempel og lærer å virke slik han virket og betjene slik 
han gjorde.

Anledninger til ungdomslederskap
Lederskap begynner i hjemmet. “Å gjøre vår plikt over-

for Gud som foreldre og ledere, begynner med å lede ved 

Av Carol F. 
McConkie
Førsterådgiver 
i Unge kvin-
ners øverste 
presidentskapLær ungdom  

Våre ungdommer er ikke bare fremtidige 
ledere. De er ledere i dag. Vi kan hjelpe 
dem å lede på Frelserens måte.

Å LEDE PÅ  
FRELSERENS MÅTE



eksempel – ved konsekvent og flittig å etterleve evangeliets 
prinsipper hjemme,” sa eldste Robert D. Hales i De tolv 
apostlers quorum. “Dette krever daglig besluttsomhet og 
flid.” 4 Foreldre underviser i Kristi lære. De hjelper ungdom 
å sette seg mål og oppnå dem. Personlig fremgang og Plikt 
overfor Gud hjelper ungdom å styrke sitt vitnesbyrd om 
Jesus Kristus, bli forberedt til å inngå og holde hellige pak-
ter og oppfylle sine guddommelige roller og ansvarsoppga-
ver i familien, hjemmet og Kirken.

I kirken kan ledere i Det aronske prestedømme og Unge 
kvinner hjelpe ungdommer som virker i quorums-  og  
klassepresidentskaper, å forstå sine hellige plikter og for-
edle sitt kall til å gi næring og styrke til andre quorums-   
og klassemedlemmer.

Som voksne ledere forbereder vi ungdommene til å 
lede quorums-  og klassemøter og GUF- aktiviteter. Vi 
møter sammen med ungdommene på presidentskaps-
møter, hvor de finner ut hvordan de kan hjelpe dem som 
strever, inkludere alle ungdommer i søndagens leksjo-
ner og planlegge aktiviteter, tjenesteprosjekter, leirer og 
ungdomskonferanser.

Vi oppfordrer ungdomspresidentskaper til å hjelpe alle 
quorums-  og klassemedlemmer å delta i alle aspekter av 
arbeidet med å frelse sjeler, innbefattet medlemsmisjonær- 
arbeidet, arbeidet med å holde på nye medlemmer, reak-
tivisering av mindre aktive medlemmer, tempelarbeid og 
slektshistorie og undervisning i evangeliet.5 Ungdomspresi-
dentskaper hjelper alle unge menn og unge kvinner å lære 
gleden og velsignelsen ved å utføre tjeneste i Frelserens 
navn og fø hans lam.

Lederens arbeid handler ikke om voksne ledere og 
vår evne til å lage perfekte utdelingsark eller holde fak-
tafylte forelesninger. Lederens oppgave er å hjelpe unge 
menn og unge kvinner å lære og anvende prinsipper 
som vil hjelpe dem å lede på Frelserens måte. Her er fire 
av disse prinsippene.6

Åndelig forberedelse
Hjelp ungdommene å forstå kraften i deres personlige 

åndelige forberedelse. Lær dem å utøve tro på paktene 
de inngår i nadverdens ordinans. Deres villighet til å påta 
seg Kristi navn, minnes ham og holde hans bud kvalifise-

rer dem til alltid å ha Den hellige 
ånds veiledning. De er ikke alene 
i sin tjeneste når de er i stand til 
å motta, gjenkjenne og handle 
i tråd med Den hellige ånds 
tilskyndelser.

De forbereder seg åndelig ved å 
søke veiledning i inderlig bønn og 
ved å granske Skriftene for å finne 
svar. De gjør sitt beste for å holde 
Guds bud slik at Den hellige ånd 
vil tale til dem i deres hjerte og 
sinn, så de kan føle og vite hvem 
som trenger deres hjelp og hva de 
kan gjøre. De føler Kristi rene kjær-
lighet til hvert medlem av klassen 
eller quorumet.
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Åndelig forberedelse gir ungdom visshet om at de er Her-
rens representanter og at de går hans ærend (se L&p 64:29).

Delta i råd
Lær ungdommene om rådsforsamlingers grunnleggende 

orden og åpenbaringskraft når de deltar i denne guddom-
melig innstiftede prosessen som Herrens kirke blir ledet 
ved og enkeltpersoner og familier blir velsignet ved.7 Bis-
kopsrådets ungdomskomité og møter i quorums-  og klasse-
presidentskap er rådsforsamlinger der ungdommene lærer 
sine plikter og får ansvar for å tjene andre.

Rådsmedlemmer:

•  Er samstemt med og følger rettledningen fra preste-
dømsledere som innehar prestedømmets nøkler.

•  Uttrykker sine tanker og ideer i en ånd av rettskaffen-
het, hellighet, tro, dyd, tålmodighet, nestekjærlighet 
og broderlig vennlighet.

•  Samarbeider, slik de blir veiledet av Den hellige ånd, 
om å planlegge hva de vil gjøre for å hjelpe dem som 
trenger det.

Hjelp andre
Ungdom leder på Frelserens måte når de hjelper andre 

med kjærlighet og vennlighet. Joseph Smith sa: “Intet er i 
den grad egnet til å få menneskene til å forsake synd som 
å ta dem ved hånden og våke over dem med ømhet. Når 

mennesker viser den minste vennlighet og kjærlig-
het for meg, hvilken makt dette har over mitt sinn.” 8

Frelseren underviste om den kostelige og ube-
talelige verdien av hver eneste sjel (se L&p 18:10- 
15). Hjelp våre ungdommer å forstå den strålende 

sannheten at Jesus Kristus la ned sitt liv og åpnet veien så 
alle kunne komme til ham. I takknemlighet for det han 
har gjort, strekker sanne Herrens tjenere seg ut i kjærlig 
omtanke for å betjene enhver ung mann og enhver ung 
kvinne, som Frelseren ofret alt for.

Undervis i Jesu Kristi evangelium
Hjelp unge menn og unge kvinner å se muligheter til å 

undervise i evangeliet og forstå at deres viktigste under-
visning vil være deres eksempel. Når ungdom etterlever 
profetenes ord og holder normene i Til styrke for ungdom, 
leder de på Frelserens måte. Ved integriteten i sine ord 
og handlinger viser de hva det vil si å være en sann disip-
pel av Jesus Kristus. De står som hans vitner uten hykleri. 
Når de så bærer vitnesbyrd, hjelper til med å undervise 
en søndagsleksjon eller deler evangeliets sannheter med 
sine venner, vil de bli fylt med Ånden, og deres ord vil ha 
omvendelseskraft.

Led på Frelserens måte
Å lede på Frelserens måte er et hellig privilegium som 

krever at ungdommene yter sitt aller beste for å tjene  
Herren i hjemmet, i kirken og i samfunnet. Unge menn og 
unge kvinner som leder på Frelserens måte, blir Kristi evan-
geliums budskap, svaret på en annens bønn, engler som 
betjener andre i nød, og Kristi lys til verden. ◼
NOTER
 1. David A. Bednar, “Youth and Family History,” lds. org/ youth/ 

family - history/ leaders.
 2. Brev fra Carol F. McConkies barnebarn, 13. mars 2015.
 3. Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 3.1.
 4. Robert D. Hales, “Vår plikt overfor Gud: Foreldres og lederes oppgave 

med den oppvoksende generasjon,” Liahona, mai 2010, 95.
 5. Se Håndbok 2, 5.
 6. Se Håndbok 2, 3,2.
 7. Se Håndbok 2, 4,1.
 8. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 394, 428.

DEN RETTE MENGDEN VEILEDNING

Ungdom trenger varierende grad av støtte mens 
de lærer å lede. Noen kan gjøre 

mer på egen hånd, mens andre 
trenger mer veiledning. Foreldre 
kan rådføre seg med hverandre når 
de hjelper sine barn å lære å lede, 
og Unge menns og Unge kvinners 
presidentskaper kan rådføre seg 
med biskopsrådet for å finne ut 
hvor mye veiledning de skal gi hver 
ungdom i menigheten. Mål: Å hjelpe hver ung 
mann og ung kvinne å forbedre seg, med utgangs-
punkt i der de er.
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VI FEIRER 
FAMILIENS 
HJEMMEAFTEN

I 1915 rådet siste- dagers profeter oss til å sette av en kveld i uken 
til familien. Det ble først kalt “hjemmeaften” – en tid til å lære 
evangeliet og hygge oss sammen, samtidig som vi styrker våre 

jordiske og evige bånd.
Hundre år senere fortsetter familiens hjemmeaften å hjelpe oss å 

bygge opp familier som vil vare i all evighet. Profeter lover at ved 
hjelp av den vil større tro og åndelig styrke vokse i vårt hjerte, og 
mer beskyttelse, samhold og fred vil finnes i vårt hjem.

Vi tilhører alle en familie på jorden, og er en del av vår himmel-
ske Faders familie. Uansett hvor vi er i verden, og uansett vår situa-
sjon i livet, kan vi feire og delta i familiens hjemmeaften. ◼

T.v.: Familien Moua flyttet nylig til Thailand, der de lærte om evange-
liet og ble døpt. På familiens hjemmeaften studerer de Mormons bok 
både på hmong, sitt morsmål, og thai, språket i sitt nye hjemland.

Under: Moro og leker er noe av det familien Santos i Portugal gjør for 
å skape nære vennskap på familiens hjemmeaften.
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T.h.: Familie betyr mer enn mor, far og barn i Kongo. Så når bror  
Suekameno samler familien til hjemmeaften, føler mange fra lands-
byen seg velkommen til å delta.

Øverst: Søster Gercan fra Filippinene bruker Primær- sanger og tradi-
sjonell musikk til å undervise sine barn i evangeliets glede.

Over: Familien Anderson, her avbildet på kjøkkenet i sitt hjem i  
Georgia, USA, elsker å bake småkaker. De bruker dem noen ganger 
som en del av en leksjon, eller ganske enkelt som en godbit.



 O k t o b e r  2 0 1 5  29



30 L i a h o n a

Over: Bror og søster Reynolds i Washing-
ton prøver å undervise evangeliet på 
enkle måter slik at deres små barn kan 
lære og forstå.

T.h., fra øverst: Familien Espinoza  
fra Bolivia inkluderer sin høyt  
respekterte bestemor på familiens  
hjemmeaften mens de synger og  
lærer om evangeliet.

For familien Jin fra Georgia i USA 
er slektshistorie en favorittaktivitet 

på familiens hjemmeaften. De liker å 
undervise sine barn om sin koreanske 
bakgrunn.

Familien Ligertwood fra Australia 
drar noen ganger på utflukter som en 
del av familiens hjemmeaften, for å 
utforske vakre deler av byen sin.



Se side 3 i hvert nummer av Liahona for 
ideer til familiens hjemmeaften.

Del bilder eller videoer av familiens 
hjemmeaften ved hjelp av #FamilyNight. 

Få mer informasjon på facebook.com/
liahona.magazine (tilgjengelig på 
engelsk, portugisisk og spansk.)



Ved å forstå 
og lydig følge 
Guds plan, 
unngår vi å 
vandre bort fra 
den vei som 
fører tilbake til 
vår himmelske 
Fader.
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Jeg har ofte grunnet på den håpløse situasjonen Guds barn er i når de vandrer 
i den mørke og dystre verden, uten å vite hvem de er, hvor de kommer fra, 
hvorfor de er her på jorden eller hvor de skal hen etter sitt jordiske liv.

Vi behøver ikke streife omkring. Gud har åpenbart evige sannheter for å besvare 
disse spørsmålene. De finnes i hans store plan for sine barn. I Skriftene er denne 
planen kjent som “forløsningsplanen”,1 “planen for lykke” 2 og “frelsesplanen”.3

Ved å forstå og lydig følge Guds plan, unngår vi å vandre bort fra den vei som 
fører tilbake til vår himmelske Fader.4 Da, og bare da, kan vi leve et slikt liv han 
lever, som er “evig liv… den største av alle Guds gaver”.5

Det evige livs gave er verdt enhver anstrengelse for å studere, lære og anvende 
frelsesplanen. Alle mennesker vil oppstå og bli velsignet med udødelighet. Men å 
oppnå evig liv – det livet Gud lever 6 – er verdt å etterleve frelsesplanen av hele vårt 
hjerte, vårt sinn og vår styrke.

Av eldste  
Robert D. Hales
i De tolv apostlers 
quorum

Nøkkelen til vår fremgang i vårt førjordiske 
liv var vår støtte til Faderens plan. Det er også 

avgjørende for vår fremgang i jordelivet.

EN HELLIG SKATT I FORM AV  
KUNNSKAP TIL Å VEILEDE OSS

Frelsesplanen 
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Forstå frelsesplanen
Hvor styrkende det er å kjenne til planen! Frelsesplanen 

er en av de største skatter i form av kunnskap som noen-
sinne er gitt til menneskeheten, fordi den forklarer livets 
evige hensikter. Uten den, vandrer vi virkelig i mørket. 
Dette er grunnen til at Guds mønster er å gi bud til sine 
barn “etter å ha kunngjort forløsningsplanen”.7

Jeg ønsker å hjelpe hver enkelt av oss å benytte denne 
kunnskapsskatten – til å forstå frelsesplanen og anvende 
denne forståelsen i vårt daglige liv.
Handlefrihet

Ettersom handlefrihet er avgjø-
rende for denne planen, la oss 
begynne der. Faderen har gitt oss 
evnen til å handle eller nekte å 
handle 8 ifølge evige sannheter – 
sannheter som gjør Gud til den han 
er, og himmelen til det den er.9 Hvis 
vi bruker vår handlefrihet til å ta imot 
og etterleve disse sannhetene, får vi 
evig glede. På den annen side, hvis vi 
bruker vår handlefrihet til å være uly-
dige og forkaste Guds lover, opplever 
vi lidelse og sorg.10

Handlefrihet er et passende bakteppe for de tre kapit-
lene av frelsesplanen – det førjordiske liv, jordelivet og livet 
etter døden.
Det førjordiske liv

Slik det står i “Familien – en erklæring til verden”, er 
hver enkelt av oss “en elsket ånd, sønn eller datter av 
himmelske foreldre” med “en guddommelig natur og frem-
tid”.11 I et førjordisk råd forklarte vår himmelske Fader sin 
forløsningsplan for oss.12 Planen var basert på lære, lover 
og prinsipper som alltid har eksistert.13 Vi lærte at hvis vi 
godtok og fulgte planen, ville det kreves at vi villig forlot 
vår himmelske Faders nærhet for å bli prøvet og vise om 
vi ville velge å etterleve hans lover og bud.14 Vi frydet oss 
over denne anledningen15 og støttet takknemlig planen 

fordi den gjorde det mulig for oss å bli som vår himmelske 
Fader og arve evig liv.

Men planen var ikke uten risiko: Hvis vi i jordelivet 
valgte å ikke leve ifølge Guds evige lover, ville vi motta 
noe mindre enn evig liv.16 Faderen visste at vi ville snuble 
og synde idet vi lærte ved erfaring i jordelivet, så han sør-
get for en Frelser til å forløse fra synd alle som omvender 
seg, og for å helbrede de åndelige og følelsesmessige 
sårene til dem som adlyder.17

Jesus Kristus var Faderens elskede, 
utvalgte og forutordinerte sønn fra 
begynnelsen av.18 Han støttet Fade-
rens plan og tilbød seg å være vår 
Frelser, idet han sa: “Her er jeg, send 
meg.” 19 Dermed ble Jesus utnevnt av 
Faderen til å være den som skulle leve 
et liv uten synd i jordelivet, sone for 
våre synder og plager, og oppstå for å 
bryte dødens bånd.

Lucifer, som ble kjent som Satan, 
var også i den førjordiske tilvæ-
relse.20 Av egoistiske grunner for-
kastet han planen, søkte å ødelegge 
menneskets handlefrihet og gjorde 

opprør mot Faderen.21 Som følge av dette vil aldri Satan 
og de som fulgte ham, få en kropp. De forspilte sin 
sjanse til å delta i Faderens plan og mistet sine guddom-
melige muligheter.22 I dag fortsetter de sin opprørskrig 
mot Gud og forsøker å vende menneskenes sinn og 
hjerte mot ham.23

Denne jorden ble utformet og skapt for dem som 
aksepterte Faderens plan.24 Her får vi en kropp som  
er skapt i Guds bilde og lignelse. Her blir vi satt på 
prøve. Her får vi erfaringer som er nødvendige for å  
arve evig liv.25

Jordelivet
Gud skapte Adam og Eva og forenet dem som mann og 

hustru, satte dem i Edens hage og befalte dem å få barn.26 

Jesus Kristus var Faderens elskede, 
utvalgte og forutordinerte sønn fra 

begynnelsen av.
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Adam og Eva utøvde sin handlefrihet og falt 
sammen fra Guds nærhet og ble dødelige 
personer.27 Dette oppfylte Faderens plan 
ved å gjøre det mulig for dem å få barn, noe 
som var umulig i Edens hage.28 Ifølge evig 
lov må den guddommelige formeringsevnen 
brukes innenfor de grenser som er fastsatt 
av vår himmelske Fader. Dette gir mulighet 
til evig glede. Enhver bruk av denne hellige 
evnen utenfor Guds grenser vil til slutt føre 
til elendighet.29

Satan, som ønsker at alle skal være “ulyk-
kelige likesom han selv er”,30 prøver å trekke 
oss bort fra de muligheter som er tilgjengelig 
gjennom Faderens plan. Hvorfor lar vår him-
melske Fader Satan friste oss? Fordi han vet 
at motsetninger er nødvendig for vår vekst 
og prøvelse i jordelivet.31 Motsetninger gir oss 
en uvurderlig mulighet til å vende oss til Gud 
og stole på ham. Fordi vi hele tiden må velge 
mellom godt og ondt, kan vi tydelig uttrykke 

våre innerste ønsker ved å velge det ene og 
forkaste det andre.32 Motsetninger kan finnes 
i Satans fristelser, men også i våre svakheter, 
den jordiske skrøpelighet som er nedlagt i 
menneskets natur.33

For å hjelpe oss å velge klokt, har Gud 
åpenbart sin forløsningsplan og gitt oss 
bud,34 Kristi lys,35 og Den hellige ånds vei-
ledning.36 Men selv med alle disse gavene 
begår alle i denne falne verden synd, og 
dermed er vi alle ute av stand til å komme 
inn i Guds nærhet på egen hånd.37 Det er 
derfor hans barmhjertige plan sørger for  
en Frelser.

Jesus Kristus kom til jorden som Guds 
enbårne Sønn og oppfylte sin tildelte misjon 
fullkomment ved å underkaste seg Fade-
rens vilje i alle ting.38 I henhold til Faderens 
barmhjertige plan er virkningene av fallet 
overvunnet ved Frelserens oppstandelse,39 
konsekvensene av synd kan overvinnes, og 

Adam og Eva utøvde 
sin handlefrihet og falt 
sammen fra Guds nærhet 
og ble dødelige personer. 
Dette oppfylte Faderens 
plan ved å gjøre det 
mulig for dem å få barn.
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svakhet kan bli til styrke hvis vi benytter oss 
av Jesu Kristi forsoning.40

Vi kan bare kvalifisere oss til evig liv ved 
lydighet mot budene. Dette krever at vi har 
tro på Herren Jesus Kristus, omvender oss, 
blir døpt, mottar Den hellige ånds gave og 
holder ut til enden ved å følge Frelserens 
eksempel.41 I praksis må vi motta alle nød-
vendige prestedømsordinanser og holde ut  
til enden ved å holde de tilknyttede pakter.
Livet etter døden

Etter døden vil vi en dag stå foran Frel-
seren for å bli dømt.42 Ettersom Gud er 
barmhjertig, vil de som utøver sin tro på 
Kristus til omvendelse, bli tilgitt og arve alt 
som Faderen har, herunder evig liv.43 Etter-
som Gud er rettferdig, vil hver den som 
ikke omvender seg, ikke motta det evige 
livs gave.44 Den enkelte vil bli belønnet i 
henhold til sin tro og omvendelse, og sine 
tanker, ønsker og gjerninger.45

Vi kan anvende frelsesplanen i  
vårt daglige liv

Når vi forstår planens store panorama og 
ser oss selv i den, oppnår vi noe uvurderlig 
og helt avgjørende, nemlig et evighetsper-
spektiv. Et evighetsperspektiv påvirker våre 
daglige avgjørelser og handlinger. Det sta-
biliserer vårt sinn og vår sjel. Når overbevi-
sende, men evig defekte oppfatninger virvler 
omkring oss, er vi standhaftige og urokkelige.

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De 
tolv apostlers quorum sa: “Uten forståelse 
av frelsesplanen, herunder vår førjordiske 
tilværelse og dommen og oppstandelsen, 
ville det å prøve å forstå dette liv i seg selv 
være som å se bare andre akt av et treakters 
skuespill.” 46 Vi må forstå første akt (det før-
jordiske liv) for å kunne vite hvordan vi kan 
gjøre de beste valgene i andre akt (jordeli-
vet), som vil avgjøre hva som skjer med oss  
i tredje akt (livet etter døden).

Selve kjernen i evig liv 
omfatter evig ekteskap 
mellom mann og kvinne, 
som er en vesentlig del 
av å bli som våre himmel-
ske foreldre.
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Sagt på en annen måte, vil forståelse av frelsesplanen, 
kombinert med oppriktig bønn, forandre vårt syn på livet, 
på alle rundt oss og på oss selv. Forståelse av planen gjør 
vårt åndelige syn klarere og hjelper oss å se ting som de 
virkelig er.47 Slik urim og tummim gjorde profeten Joseph 
Smith i stand til å motta åpenbaring og veiledning,48 vil 
kunnskap om planen vise oss hvordan vi “både i lære og 
prinsipp som angår fremtiden, kan handle i henhold til den 
moralske handlefrihet” Herren har gitt 
oss.49 Slik vil vår tro bli styrket, og vi 
vil vite hvordan vi kan stake ut vårt 
livs kurs og ta avgjørelser i samsvar 
med evige sannheter.

Her er noen eksempler som er 
spesielt relevante i vår tid.
Ekteskapets hensikt i Guds plan

Ekteskap og familie er under 
angrep fordi Satan vet at de er avgjø-
rende for å oppnå evig liv – like 
avgjørende som skapelsen, fallet og 
Jesu Kristi forsoning og oppstand-
else.50 Ettersom han ikke har klart 
å ødelegge noen av disse pilarene i 
planen, forsøker Satan å ødelegge vår 
forståelse og praktisering av ekteskap og familie.

Med vår himmelske Faders plan som et fast referanse-
punkt, kommer ekteskapets hensikt klart i fokus. Befal-
ingen om å forlate far og mor, holde seg til hverandre i 
ekteskapet 51 og bli mange og fylle jorden52, muliggjør hans 
plan. Gjennom ekteskapet bringer vi hans åndebarn inn i 
verden og samarbeider med ham om å hjelpe hans barn å 
delta i hans plan.53

Faderens plan gjør det mulig for oss å arve evig liv, det 
liv våre himmelske foreldre lever. I planen er “hverken 
mannen noe uten kvinnen, eller kvinnen noe uten man-
nen”.54 Selve kjernen i evig liv omfatter evig ekteskap mel-
lom mann og kvinne, som er en vesentlig del av å bli som 
våre himmelske foreldre.55

Ekteskap mellom en mann og en kvinne
I ekteskapet utfyller vi hverandre, slik bare en mann og 

en kvinne med deres unike og essensielle forskjeller kan. 
Når vi går gjennom jordelivet som mann og hustru, vokser 
vi sammen og kommer nærmere Frelseren når vi adlyder, 
ofrer for å gjøre Guds vilje og bygger opp hans rike sam-
men. Når vi vet at evig ekteskap er en befaling fra Gud 
og at han bereder en vei så hans barn kan utføre alt han 

befaler dem,56 vet vi at vårt ekteskap 
vil lykkes hvis vi står sammen om å 
holde paktene vi har inngått.

Det er gjennom prestedømmets 
ordinanser og å velge å holde de 
tilknyttede paktene at vi mottar gud-
dommelighetens kraft i møte med 
jordelivets utfordringer.57 Ordinansene 
i templet begaver oss med kraft fra  
det høye og gjør det mulig for oss å 
vende tilbake til vår himmelske Faders 
nærhet.58 Beseglingsordinansen gjør 
mann og hustru i stand til å vokse 
sammen ved Guds kraft og bli ett 
med Herren.59 En hvilken som helst 
erstatning for et slikt ekteskap vil ikke 

oppfylle dets hellige hensikter for oss eller for kommende 
generasjoner av hans barn.60

Tiltrekning og begjær
Hver enkelt av oss kommer til denne falne verden 

med svakheter eller utfordringer som er nedlagt i men-
neskets natur.61 Å forstå Guds plan hjelper oss å se 
alle menneskelige svakheter – herunder tiltrekning og 
begjær i strid med hans plan – som midlertidige.62 Når vi 
vet at vi levde før dette liv som elskede sønner og døtre 
av himmelske foreldre, blir det mulig for oss å velge vår 
personlige identitet fra vår guddommelige opprinnelse. 
Det er vår status som sønn eller datter av Gud – ikke 
våre svakheter eller tendenser – som er den virkelige 
kilden til vår identitet.63

I henhold til Faderens  
barmhjertige plan er virkningene 

av fallet overvunnet ved Frelserens 
oppstandelse.
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Med dette perspektivet er vi bedre i stand 
til å vente ydmykt og tålmodig på Herren,64 
idet vi stoler på at gjennom vår tro, lydighet og 
utholdenhet til enden, vil våre tilbøyeligheter 
og ønsker bli renset, vårt legeme vil bli hellig-
gjort, og vi vil bli sønner og døtre av Kristus, 
fullkommengjort gjennom hans forsoning.

Planens evighetsperspektiv gir forsik-
ring om at for de trofaste vil dagen visselig 
komme da “Gud skal tørke bort hver tåre… 
og ikke pine skal være mer. For de første ting 
er veket bort”.65 Dette fullkomne, klare håp66 
vil stabilisere vårt sinn og hjerte og hjelpe oss 
å vente tålmodig og trofast på Herren.

Løftene til dem som trofast holder ut
De som lurer på om deres nåværende 

omstendigheter eller tilstand avskjærer dem 
fra evig liv, skulle huske at “ingen er forutbe-
stemt til å motta mindre enn alt som Faderen 
har til sine barn”.67

Ingen velsignelse vil bli nektet de trofaste. 
President Lorenzo Snow erklærte: “Det finnes 
ikke en eneste siste- dagers- hellig som dør 
etter å vært trofast i livet, som vil miste noe 
som helst som følge av å ikke ha gjort visse 
ting, når han heller hun ikke har fått mulig-
het til det. Med andre ord, hvis en ung mann 
eller en ung kvinne ikke har noen mulighet 
til å bli gift, og de lever trofast hele livet, vil 
han eller hun motta alle velsignelser, opp-
høyelse og herlighet, som enhver mann eller 
kvinne vil motta som har hatt denne mulighet 
og benyttet seg av den. Dette er sikkert og 
uomtvistelig.” 68

Løfter til alle som kjenner planen og 
anvender den daglig

Hver enkelt av oss støttet helhjertet Fade-
rens plan i det førjordiske liv. Vi visste at han 
elsket oss, og vi ble overveldet av hans gene-
røse tilbud om denne muligheten til å arve alt 

Når vi daglig anvender 
vår kunnskap om Fade-
rens plan, vil vårt liv få 
dypere mening.
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han har, herunder evig liv. Nøkkelen til vår fremgang i vårt 
førjordiske liv var vår støtte til Faderens plan. Det er også 
avgjørende for vår fremgang i jordelivet.

Derfor er min oppfordring at vi sammen igjen reiser 
oss til støtte for Faderens plan. Vi gjør dette med kjærlig-
het til alle, for selve planen er et uttrykk for kjærlighet  
til Gud.

Når vi daglig anvender vår kunnskap om Faderens plan, 
vil vårt liv få dypere mening. Vi vil møte våre utfordringer 
med større tro. Vi vil streve fremover med et sikkert, strå-
lende håp om evig liv. ◼
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S A G T  A V  S I S T E -  D A G E R S -  H E L L I G E

I løpet av min tjenesteperiode ombord 
på USS West Virginia kom en 

anmodning om en offiser som snakket 
portugisisk og kunne dra på en tre 
ukers utveksling med det brasilianske 
Sjøforsvaret. Jeg var den eneste i ubåt-
styrken som snakket portugisisk.

Min første innskytelse var at jeg 
ikke ville dra. Jeg hadde nettopp full-
ført en tre måneder lang patrulje og 
gledet meg til å se familien, men jeg 
klarte ikke å slå fra meg utvekslingen. 
Jeg vendte meg til min himmelske 
Fader i bønn, fikk et sterkt svar om at 
jeg skulle dra, og tok imot oppdraget.

Opplegget viste seg å være fullt 
av hindringer. På ett tidspunkt hadde 

HVOR VIKTIG KAN DETTE VÆRE?
jeg lyst til å gi opp. Jeg tenkte: “Hvor 
viktig kan dette være?” Den hellige 
ånd tilskyndet meg imidlertid til å 
fortsette.

Endelig, etter flere utsettelser, kom 
jeg til et brasiliansk skip. Da jeg ble 
ledsaget til offisersmessen, var skipets 
kaptein i ferd med å kjefte og peke 
på en ung offiser. Kapteinen så meg, 
stoppet opp og sa på gebrokkent 
engelsk: “Min amerikanske venn har 
kommet. Velkommen. Skal det være 
noe å drikke?”

Jeg svarte på portugisisk at jeg 
kunne tenke meg en populær bra-
siliansk brus som jeg ikke hadde 
smakt siden min misjon. Han fortalte 

meg at skipet hadde allslags alkohol 
ombord, men jeg sa at jeg ikke drakk 
alkohol.

Senere banket det på døren til luga-
ren min. Da jeg åpnet døren, så jeg 
den unge offiseren fra offisersmessen.

“Du er amerikaner,” sa han. “Du 
drikker ikke alkohol. Du snakker  
portugisisk. Kan det tenkes at du  
er mormon?”

“Ja, det er jeg,” svarte jeg.
Han slo armene rundt meg og  

brast i gråt.
Denne offiseren, løytnant Mendes, 

var en ganske ny konvertitt og nyut-
dannet fra den brasilianske Sjøkrigs-
skolen. Ombord på skipet hadde han 

Da jeg ble ledsaget  
til offisersmessen,  

var skipets kaptein i ferd  
med å kjefte og peke på  
en ung offiser.
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snart oppdaget at kapteinen forventet 
at han skulle delta i offiserenes ville 
livsstil når de lå i havn. I stedet meldte 
løytnant Mendes seg stadig frivillig til 
“havnetjeneste” og fant andre grunner 
til å slippe unna aktiviteter på land. 
Kapteinen var lei av dette. Da jeg 
kom inn i offisersmessen, kjeftet han 
på løytnant Mendes fordi han ikke 
deltok.

“Du skal gå ut sammen med offi-
serene under vårt neste havneanløp,” 
hadde han beordret løytnanten. “Du 
skal vise den besøkende amerikanske 
offiseren hva det vil si å hygge seg. 
Det vil han forvente av oss.”

I flere måneder hadde løytnant 
Mendes bedt om at kapteinen måtte 
forstå og godta prinsippene hans. 
Etter min ankomst ble evangeliet 
emnet for de fleste samtalene i 
offisersmessen. Vi snakket med de 
andre offiserene om Joseph Smith, 
gjenopprettelsen, Visdomsordet og 
kyskhetsloven. Synet på løytnant 
Mendes endret seg snart. Offiserene 
fjernet den åpenlyse pornografien, 
og i neste havn spiste vi alle et måltid 
sammen på en restaurant istedenfor å 
gå på en klubb.

Nær slutten av mine tre uker 
ombord, og etter mange samtaler med 
kapteinen og andre offiserer om vår 
tro, ble mennene mildere stemt. “Nå 
forstår jeg,” sa kapteinen til løytnant 
Mendes før jeg dro, og la til at han 
ikke lenger ville be ham om å gå imot 
sine prinsipper.

seg i, og så foreta seg noe for å foren-
kle livet, sette det viktigste først, vekt-
legge det som gir størst og mest varig 
belønning, og kvitte seg med mindre 
givende aktiviteter” (2011, xiii).

Med unntak av Skriftene har aldri 
noe jeg har lest, gjort så sterkt inn-
trykk. Denne kvinnen som døde for 
over 30 år siden, talte til meg. Det hun 
sa, er trolig mer relevant i dag enn da 
hun sa det.

Jeg visste umiddelbart at jeg aldri 
ville spille Internett- spill igjen. Jeg slo 
av datamaskinen, gikk og la meg, og 
fortalte mannen min om min beslut-
ning. Dagen etter slo jeg ikke engang 
på datamaskinen. I stedet fant jeg ut 
hvor mange timer jeg hadde kastet 
bort på disse spillene hver dag.

Jeg ganget tre timer i døgnet med 
365 (dager i året) og delte på 24 (timer 
i døgnet). Jeg ble lamslått da jeg 
skjønte at jeg hadde kastet bort 45,62 
dager i året. Disse dyrebare timene og 
dagene er borte for alltid. Jeg kunne 
ha brukt dem til å lese i Skriftene, 
tilbringe tid sammen med mann og 
barn, utføre tjeneste for andre eller 
foredle mine kall.

Generalautoriteter taler ofte om 
dette emnet under generalkonferansen. 
Men det hadde aldri gått opp for meg, 
og jeg trodde ikke det angikk meg.

Jeg er takknemlig for at Den hel-
lige ånd hjalp meg å forstå at gene-
ralautoritetene – og Belle S. Spafford, 
talte til meg. ◼
Sandy Howson, Ohio, USA

Jeg spilte et restaurantspill på Inter-
nett sent en kveld, da min mann 

gikk forbi og kunngjorde at han skulle 
legge seg.

“Jeg kommer straks,” sa jeg.
“Jeg tror det når jeg ser det,” sa han.
Jeg spilte et spill hvor jeg laget 

virtuell mat i en virtuell restaurant for 
virtuelle kunder. Jeg så på dataskjer-
men og sa: “Jeg har mat som er ferdig 
om 15 minutter.”

For å fordrive tiden mens jeg ven-
tet, tok jeg opp Døtre i mitt rike:  
Hjelpeforeningens historie og arbeid, 
som hadde ligget på skrivebordet 
siden jeg hadde fått den i Hjelpefore-
ningen. Jeg begynte å lese forordet.  
På den tredje siden fant jeg følgende 
av Belle S. Spafford, Hjelpeforenin-
gens niende president.

“Jeg vil tro at gjennomsnittskvinnen 
i dag,” skrev hun, “ville gjøre klokt i å 
ta sine interesser opp til vurdering, se 
nøyere på de aktiviteter hun engasjerer 

Dette er noe jeg aldri vil glemme. 
Løytnant Mendes og jeg lærte at vår 
himmelske Fader kjenner oss per-
sonlig, elsker oss og er opptatt av 
vårt liv. ◼
Kelly Laing, Washington, USA

SØSTER 
SPAFFORD  
TALTE TIL MEG



Min mor og jeg var nettopp 
ferdige med kveldsbønnen. Vi 

klemte hverandre og sa: “Jeg er glad i 
deg.” Så gikk jeg til rommet mitt. Idet 
jeg tok i dørhåndtaket, fikk jeg en 
sterk tilskyndelse om at mor kom til  
å dø dagen etter.

Både hjerne og hjerte prøvde å 
kjempe imot denne tanken. Det var 
helt umulig at noe skulle skje med 
mor. Alt ville gå bra med henne.

Da jeg kom inn på rommet, knelte 
jeg i bønn og fortalte min himmelske 
Fader at tilskyndelsen om mor ikke 
kunne være sann. Jeg ba ham om å 
ta bort denne tanken, men den ble 
ikke borte. Jeg gikk tilbake til mor og 
fars rom og sa til mor at jeg ønsket en 
klem og et kyss til før jeg la meg. Vi sa 
igjen: “Jeg er glad i deg,” og jeg gikk 
tilbake til rommet mitt. Det tok en 
stund før jeg sovnet den kvelden.

JEG VISSTE IKKE HVORFOR JEG VAR DER
Da jeg våknet neste morgen, var jeg 

nervøs. Heldigvis så jeg mor, lykkelig 
og frisk. Men i bakhodet hadde jeg 
fremdeles den nagende følelsen av at 
noe ikke var som det skulle. På faste-  
og vitnesbyrdsmøtet den dagen gikk 
mor frem og bar et vakkert vitnesbyrd.

Etter nadverdsmøtet gikk hun for å 
undervise Primær- klassen sin, og jeg 
gikk til Søndagsskolen. Jeg fikk enda 
en tydelig tilskyndelse, denne gangen 
om å reise meg og forlate Søndags-
skolen. Jeg ønsket ikke å tiltrekke meg 
oppmerksomheten, men noe trakk 
meg opp av stolen og ut av døren. 
Etter noen minutter satt jeg i mors 
Primær klasse og hørte henne under-
vise. Jeg visste ikke hvorfor jeg var 
der, men jeg visste at det var der jeg 
skulle være.

Hjemme hos min bror senere den 
ettermiddagen, så mor meg rett inn 
i øynene for siste gang idet hun falt 
sammen og døde av en lungeem-
bolisme. Av sine grunner, og i sin 
barmhjertighet, hadde vår himmel-
ske Fader sendt Den hellige ånd for 
å forberede meg. Disse tilskyndel-
sene ga meg mer tid sammen med 
mor som jeg ikke ville ha fått om 
jeg hadde ignorert den milde, lave 
røsten.

Min himmelske Faders kjærlighet 
hadde aldri vært så tydelig for meg 
før hendelsene i forbindelse med min 
mors bortgang. Hvor velsignet vi er 
som har en Far i himmelen som elsker 
oss høyt nok til å gi oss Den hellige 
ånds spesielle gave. ◼
Amber Cheney, Alabama, USA

Jeg gikk tilbake til mor og 
fars rom og sa til mor at 

jeg ønsket en klem og et 
kyss til før jeg la meg.
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Westerland dro i går,” sa min 
svigerinne da hun møtte oss på 

Nadi internasjonale lufthavn på Fiji.
Nyheten gjorde meg trist og skuffet. 

MV Westerland var båten som skulle 
bringe oss til min eldste bror på øya 
Rotuma. Rotuma er ca 600 km nord-
vest for Viti Levu, den største av Fijis 
øyer. Rekker man ikke båten, må man 
sannsynligvis vente i flere dager eller 
uker på den neste.

Et år tidligere hadde jeg dratt til 
Rotuma for å hjelpe min bror å reno-
vere vår bestemors hus, og jeg forlot 
ham på grunn av en jobbrelatert 
uoverensstemmelse. Nå ønsket jeg 
å se ham ansikt til ansikt og fortelle 
ham hvor lei meg jeg var.

En uke før min hustru Akata og jeg 
fløy til Fiji fra Australia, sa min niese 
at Westerland skulle dra til Rotuma 
dagen før vi ankom. Jeg ringte straks 
firmaet som eide båten og bønnfalt 

JEG BA TIL JEG KOM TIL ROTUMA
dem om å utsette turen i to dager.

“Nei, vi kunne ikke engang om vi 
ønsket det,” var svaret. “Rådsforsamlin-
gen på Rotuma har gjort forberedelser 
til en velkomstfest, og båten må dra 
som planlagt.”

En tanke slo meg, og jeg bestemte 
meg for å faste og be.

“Kjære himmelske Fader,” ba jeg, 
“jeg vil svært gjerne rekke den båten til 
Rotuma. Jeg tror ikke de kan utsette 
avgangen enda en dag eller to, men 
du har makt til å gjøre det. Kan du 
fjerne bare én bolt et eller annet sted 
på båten slik at turen blir utsatt og 
jeg kan komme med? Jeg må komme 
meg til Rotuma og bli forsonet med 
min bror.”

Da vi hadde fått de skuffende 
nyhetene, dro vi til havnen på den 
andre siden av øya. Der fikk vi vite 
at båten hadde fått problemer med 
motoren, og ikke hadde dratt ennå. 

Min himmelske Fader hadde besvart 
min bønn! Det viste seg at hele moto-
ren – ikke bare én bolt – måtte fjernes 
for å reparere en stor oljelekkasje.

Da båten til slutt gikk en uke 
senere, var jeg ombord. Da jeg kom 
til Rotuma, omfavnet jeg min bror og 
ba om unnskyldning, og vi gjenopp-
tok forholdet vårt. Det var virkelig en 
gledens dag.

Jeg vil være evig takknemlig for 
denne fantastiske åndelige opplevel-
sen og for Jesu Kristi gjengitte evan-
gelium. Det er et vitnesbyrd om at 
mirakler fremdeles finner sted i dag, at 
vår himmelske Fader lever og besva-
rer våre oppriktige bønner, at bønn og 
faste går hånd i hånd, og at evangeliet 
er sant – selv i en liten landsby på den 
lille øya Rotuma. ◼
John K. Muaror, New South Wales, 
Australia

(Artikkelforfatteren er død.)ILL
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Da jeg ringte firmaet som eide 
båten og bønnfalt dem om å 

utsette turen i to dager, sa de at de 
ikke kunne vente.
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Jeg lærte hvor viktig ærlig hen-
sikt er da jeg var ung Seminar- 
elev. Læreren utfordret oss til å 

lese Mormons bok. For å følge vår 
fremgang, laget han en oversikt med 
navnene våre nedover på én side og 
bøkene i Mormons bok vannrett langs 
toppen. Hver gang vi leste en bok, 
satte han en stjerne ved navnet vårt.

I begynnelsen la jeg ikke mye 
arbeid i lesingen, og det tok ikke lang 
tid før jeg ble hengende lenger og 
lenger etter. Påvirket av en følelse av 
forlegenhet og mitt medfødte kon-
kurranseinstinkt, begynte jeg å lese. 
Hver gang jeg fikk en stjerne, føltes 
det godt. Og jo flere stjerner jeg fikk, 
desto mer motivert ble jeg til å lese – i 
friminutter, etter skolen, i hvert ledig 
øyeblikk.

Dette ville vært en fin historie om 
jeg kunne si at jeg ble best i klassen 
– men det ble jeg ikke. Og det ville 
vært greit om jeg kunne fortelle dere 

at jeg fikk noe bedre enn førsteplass 
– et vitnesbyrd om Mormons bok. 
Men det skjedde heller ikke. Jeg fikk 
ikke noe vitnesbyrd. Det jeg fikk 
var stjerner. Jeg fikk stjerner fordi 
det var derfor jeg leste. For å bruke 
Moronis ord, var det min “ærlige 
hensikt”.

Moroni var tydelig da han beskrev 
hvordan man kan finne ut om Mor-
mons bok er sann: “Og når dere 
mottar dette, vil jeg be dere inn-
stendig om å spørre Gud den evige 
Fader, i Kristi navn om ikke disse 
ting er sanne. Og hvis dere spør av et 
oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og 
har tro på Kristus, vil han åpenbare 
sannheten av det for dere ved Den 
Hellige Ånds kraft” (Moroni 10:4; 
uthevelse tilføyd).

De rette grunnene
I ettertid kan jeg se at Herren 

var fullstendig rettferdig med meg. 

Hvorfor skulle jeg ha forventet å finne 
noe annet enn det jeg ønsket? Ærlig 
hensikt betyr å gjøre det rette av de 
rette grunnene. Jeg leste den rette 
boken av feil grunner.

Det var ikke før mange år senere 
at jeg endelig leste Mormons  
bok med ærlig hensikt. Jeg vet 
nå at Mormons bok oppfyller sin 

Ærlig hensikt 
betyr å gjøre 
det rette av 
rett grunn.

LEV MED  

ærlig hensikt
Av Randall L. Ridd
Annenrådgiver i 
Unge menns øverste 
presidentskap fra 
2013 til 2015
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guddommelige hensikt med å bære 
vitnesbyrd om Jesu Kristi liv og 
misjon, fordi jeg har lest den med 
ærlig hensikt.

Det jeg lærte om ærlig hensikt og 
Mormons bok, gjelder oss alle i alle 
aspekter av vårt liv. Altfor ofte følger 
vi passivt mønstre og vaner vi har 
utviklet i årenes løp – vi gjør ting 
rent mekanisk uten å overveie hvor 
disse handlingene fører oss. Å leve 
med ærlig hensikt gir livet fokus og 
hensikt, og kan utgjøre hele forskjel-
len. Å leve med ærlig hensikt inne-
bærer å forstå “hvorfor” – motivene 
bak våre handlinger. Sokrates sa: “Et 
ugransket liv er ikke verdt å leve.” 1 
Overvei hvordan dere bruker tiden, 
og tenk regelmessig etter: “Hvorfor?” 
Dette vil hjelpe dere å utvikle evnen 
til å se forbi øyeblikket. Det er langt 
bedre å se fremover og spørre: 
“Hvorfor skal jeg gjøre det?” enn å 
se tilbake og si: “Hvorfor i all verden 
gjorde jeg det?

Hva ønsker Herren at 
dere skal gjøre?

Da jeg var ung, hadde jeg bestemt 
meg for ikke å reise på misjon. Etter et 
år på college og et år i Hæren hadde 
jeg en god jobb som røntgentekniker 
ved et lokalt sykehus. Livet syntes å gå 
bra, og en misjon syntes ikke å være 
nødvendig.

En dag inviterte dr. James Pingree, 
en kirurg ved sykehuset, meg på lunsj. 

I løpet av samtalen fant han ut at jeg 
ikke hadde planlagt å reise på misjon, 
og spurte hvorfor. Jeg fortalte ham at 
jeg var litt eldre, og at det sannsynlig-
vis var for sent. Han sa at det ikke var 
en særlig god grunn, og at han hadde 
reist på misjon etter at han hadde 
fullført medisinstudiet. Så bar han 
vitnesbyrd om hvor viktig misjonen 
hadde vært.

Vitnesbyrdet hans gjorde sterkt 
inntrykk på meg. Det fikk meg til å 
be slik jeg hadde aldri bedt før – med 
ærlig hensikt. Jeg kunne komme på 
mange grunner til ikke å reise på 
misjon: Jeg var sjenert. Jeg hadde en 
jobb jeg likte. Jeg hadde mulighet til 
et stipend som ikke ville være tilgjen-
gelig etter en misjon. Men ikke minst 
hadde jeg en kjæreste som ventet 
på meg mens jeg var i Hæren – og 
jeg visste at hun ikke ville vente i 

to år til! Jeg ba om å få bekreftet at 
grunnene mine var gyldige, og at jeg 
hadde rett.

Til min frustrasjon fikk jeg ikke 
det enkle ja-  eller nei- svaret jeg håpet 
på. Så slo tanken meg: “Hva ønsker 
Herren at du skal gjøre?” Jeg måtte 
erkjenne at han ønsket at jeg skulle 
reise på misjon, og dette ble et avgjø-
rende øyeblikk i mitt liv. Skulle jeg 
gjøre det jeg ønsket å gjøre, eller 
skulle jeg gjøre Herrens vilje? Det er et 
spørsmål vi alle ville gjøre lurt i å stille 
oss ofte.

Heldigvis valgte jeg å reise på 
misjon, og fikk i oppdrag å virke i 
Mexico Nord misjon.

Evige konsekvenser
35 år senere inviterte min sønn 

meg til å besøke Mexico sammen med 
ham. Vi håpet å finne noen av dem 

Å leve med ærlig hensikt innebærer å forstå hvorfor – motivene bak våre 
handlinger. Sokrates sa: “Et ugransket liv er ikke verdt å leve.”
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jeg hadde undervist. Vi deltok på et 
nadverdsmøte i den lille byen der jeg 
begynte min misjon, men jeg gjen-
kjente ingen av medlemmene. Etter 
møtet snakket vi med et av medlem-
mene og spurte om han kjente noen 
på listen min over personer jeg hadde 
undervist så mange år tidligere. Vi 
gikk gjennom listen uten hell, helt 
til vi kom til det siste navnet: Leonor 
Lopez de Enriquez.

“Ja visst,” sa mannen. “Denne fami-
lien er i en annen menighet, men de 
bruker denne bygningen. Nadverds-
møtet deres begynner nå snart.”

Vi måtte ikke vente lenge før 
Leonor kom inn i bygningen. Selv 
om hun nå var midt i 70- årene, 
gjenkjente jeg henne straks, og hun 
gjenkjente meg. Det ble en lang og 
tårevåt klem.

“Vi har bedt i 35 år om at du ville 
komme tilbake så vi kunne takke deg 
for at du bragte evangeliet til familien 
vår,” sa hun.

Etter hvert som andre familie-
medlemmer kom inn i bygningen, 
utvekslet vi klemmer og tårer. Snart 
oppdaget vi at biskopen i denne 
menigheten var en av Leonors sønner, 
sanglederen og pianisten var barne-
barn, og det samme var mange unge 
menn i Det aronske prestedømme. 
En av døtrene hennes var gift med 
en rådgiver i stavspresidentskapet. En 
annen datter var gift med biskopen i 
en menighet i nærheten. De fleste av 

Leonors barn hadde vært på misjon, 
og nå har også flere av barnebarna 
vært på misjon.

Vi oppdaget at Leonor var en mye 
bedre misjonær enn jeg var. I dag 
husker hennes barn heldigvis hennes 
utrettelige innsats for å undervise 
dem i evangeliet. Hun lærte dem at 
små avgjørelser med tiden fører til et 
komplett, rettferdig og lykkelig liv, 
og de har i sin tur undervist andre 
om dette. Til sammen har mer enn 
500 personer kommet inn i Kirken 
på grunn av denne ene fantastiske 
familien.

Og alt sammen kan spores tilbake 
til en samtale i en lunsjpause. Jeg 
tenker ofte at hvis dr. Pingree hadde 
fokusert mer på sin karriere eller 
andre verdslige saker, ville han kan-
skje aldri ha spurt hvorfor jeg ikke 
var på misjon. Men han fokuserte  
på andre, og på å fremme Herrens 
verk. Han sådde et frø som har 
vokst, frembragt frukt og fortsetter 
å formere seg med ufravikelig sik-
kerhet (se Markus 4:20). Min misjon 
lærte meg de evige konsekvensene 
av en eneste avgjørelse om å gjøre 
Herrens vilje.

Husk din evige hensikt
Jeg har ofte sett tilbake på livet mitt 

og lurt på hvorfor det var så vanskelig 
for meg å ta beslutningen om å reise 
på misjon. Det var vanskelig fordi jeg 
ble distrahert. Jeg mistet mitt evige 

mål av syne – den virkelige hensikten 
med at vi er her.

Mine ønsker og min vilje var ikke 
på linje med Herrens vilje. Da ville 
avgjørelsen ha vært enklere. Og 
hvorfor var de ikke på linje? Jeg gikk 
i kirken og deltok i nadverden på 
søndagene, men jeg fokuserte ikke på 
dens betydning. Jeg ba, men det gikk 
som regel på ren rutine. Jeg leste i 
Skriftene, men bare sporadisk og uten 
ærlig hensikt.

Jeg oppfordrer dere til å leve et 
målrettet og fokusert liv – selv om 
dere ikke alltid har gjort det før. Bli 
ikke motløse ved tanken på hva dere 
har eller ikke har gjort. La Frelseren gi 
dere blanke ark. Husk det han har sagt: 
“Hver gang de omvendte seg og ba 
om tilgivelse med ærlig hensikt, ble de 
tilgitt” (Moroni 6:8; uthevelse tilføyd).

Begynn nå. Lev et målbevisst liv, 
og forstå hvorfor dere gjør det dere 
gjør og hvor det vil føre dere. Hvis 
dere gjør disse tingene, vil dere opp-
dage at den viktigste grunnen til alt 
dere gjør, er at dere elsker Herren og 
anerkjenner hans fullkomne kjærlighet 
til dere. Måtte dere finne stor glede i 
deres søken etter fullkommenhet, og i 
å forstå og gjøre hans vilje. ◼
Fra en verdensomspennende andakt for unge 
voksne, “Lev meningsfylt – hvor viktig det er  
med ærlig hensikt,” holdt ved Brigham Young  
University–ldaho 11. januar 2015. Hele talen 
finnes på devotionals. lds. org.

NOTE
 1. Sokrates i Platon, Apology (2001), 55.
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Av Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige

Jeg flyttet til Armenia fra Sri Lanka 
i 2007 for å gå på skole, møtte 
misjonærene og ble døpt året 

etter. Etter dåpen ønsket jeg å dra 
på heltidsmisjon. Det kunne jeg ikke 
fordi jeg var over 25 år, men misjons-
presidenten kalte meg på en mini-
misjon. Mitt ansvar var å samarbeide 
med de andre eldstene om å forkynne 
evangeliet. Jeg elsket det.

En prøve på mot
Samtidig var det stramt med pen-

ger. Så gikk min fars firma konkurs, 
og han kunne ikke lenger sende meg 
penger. Jeg hadde bare nok til mat i 
noen få dager. Universitetet lå ikke 
langt fra der jeg bodde, men misjons-
kontoret var 30 minutter unna med 
buss. Turen frem og tilbake kostet 
meg 200 dram (ca 4 kroner).

Jeg ønsket likevel å gjøre det beste 
ut av min misjonærtjeneste. Da en eld-
ste ringte meg og spurte om jeg ville 
besøke noen medlemmer sammen 

med ham, og ønsket å møtes i et 
møtehus som lå mer enn 40 minutter 
unna meg med buss, sa jeg ja, selv 
om jeg bare hadde nok penger til et 
brød. Jeg gikk til møtehuset. Det var 
en varm sommerdag, så jeg måtte 
hvile og drikke vann underveis. Det 
tok over to timer før jeg til slutt kom 
frem. I løpet av den to timer lange 
turen hjem brukte jeg min siste mynt 
på brød.

En større prøve
Kort tid etter at jeg kom hjem, fikk 

jeg telefon fra den samme eldsten. 
Han sa: “Nissh, beklager at jeg ringer 
deg igjen, men vi har et sykt medlem. 
Kan du komme og være min ledsager 
mens jeg gir henne en velsignelse?” 
Jeg hadde lyst til å si at jeg var for trett 
etter å ha gått fire timer i varmen, men 
jeg hadde ikke samvittighet til det. Min 
tro ga meg styrke og mot, så jeg sa at 
jeg skulle komme.

Akkurat da kom romkameraten 
min inn. Jeg spurte om jeg kunne låne 

penger til å komme meg til misjons-
kontoret. Han sa at han bare hadde 
penger til mat resten av måneden, så 
han kunne ikke låne meg noe.

Plutselig fikk jeg øye på brødet 
jeg nettopp hadde kjøpt, som lå 
ferskt på bordet – den eneste maten 
jeg hadde. Jeg tok det opp og sa: 
“Jeg har nettopp kjøpt dette brødet. 
Kan du ta det og gi meg 100 dram 
for det?” Han smilte og sa ja. Jeg 
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Da jeg gikk hjem, 
var jeg ikke sliten. 

Det eneste jeg kunne 
tenke på, var den 

eldre kvinnens smil.

Tro, tjeneste og et brød
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tok imot pengene og tok bussen til 
misjonskontoret.

Vi besøkte medlemmet, en eldre 
kvinne som var sengeliggende. Hun 
kunne knapt åpne øynene for å se 
på oss, men hun smilte til meg. Hun 
snakket spesielt til meg, idet hun mim-
ret om gamle dager. Hun var så glad 
for å se oss. Sammen ga eldsten og 
jeg henne en velsignelse. Hun smilte 
igjen, og jeg kunne se lyset i ansiktet 
hennes. Datteren hennes sa at dette 
var første gang på mange måneder 
hun hadde sett moren smile.

Igjen gikk jeg i to timer for å 
komme hjem, men denne gangen ble 
jeg ikke trett. Det eneste jeg kunne 
tenke på var den eldre kvinnens smil 
og samtalen vi hadde hatt. Jeg følte at 

min himmelske Fader hadde ønsket 
at jeg skulle besøke henne. Kanskje 
var det dette hun trengte for å føle 
større lykke i løpet av noen av sine 
siste dager. Jeg følte stor takknemlig-
het for min anledning til å delta i dette 
besøket. Jeg ba vår himmelske Fader 
velsigne henne. Jeg ba ham også 
velsigne meg med mat i mine økono-
miske vanskeligheter.

Velsignelser fra det høye
Gud overlot meg ikke til meg selv. 

Min venn delte maten sin med meg 
den måneden. Jeg la meg aldri sulten 
om kvelden, selv om jeg var fullsten-
dig blakk. Jeg gikk til misjonskonto-
ret hver dag – og jeg ble aldri sliten. 
Offeret gjorde meg lykkelig.

Den måneden fikk jeg mange 
invitasjoner til lunsj og middag. En 
dag hadde både romkameraten min 
og jeg bare et lite brød til frokost. 
Den kvelden var vi svært sultne. Vi 
gikk ned i gaten for å prøve å låne 
penger av en venn, da en bil med to 
armenere stoppet ved siden av oss. 
Mennene spurte hvor vi kom fra. Da 
vi sa vi var fra Sri Lanka, inviterte de 
oss hjem på middag. De elsket å høre 
om Sri Lanka, og vi hadde en herlig 
middag.

Jeg elsker min himmelske Fader og 
alle velsignelsene han gir meg hele 
tiden. Han er der for å hjelpe meg, og 
jeg føler hans kjærlige omsorg for meg 
hver dag. ◼
Artikkelforfatteren bor i Armenia.
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Vi må alle lære å reagere hensiktsmessig 
på medier med seksuelt innhold.

Av eldste  
Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers 
quorum

REHABILITERING ETTER  

PORNOGRAFIENS 

For ti år siden talte jeg på generalkonferansen om emnet pornografi. Jeg ga 
min tilslutning til andre ledere som har advart mot de åndelig ødeleggende 
virkningene av pornografi. Jeg advarte og sa at altfor mange menn og gutter 

ble skadet av det jeg kalte “litteraturen som fremmer forbudt seksuell omgang”.1 
Enhver bruk av pornografi er et onde – det er nedbrytende for åndelig følsomhet, 
det svekker evnen til å utøve prestedømmets kraft og det skader dyrebare forhold.

Nå, over 10 år senere, er jeg takknemlig for at mange, som har hørt og gitt akt 
på profetenes advarsler, har unngått og holdt seg rene og ubesmittet av pornografi. 
Jeg er også takknemlig for at mange har fulgt profetiske oppfordringer om å vende 
seg bort fra pornografi, reparere sønderknuste hjerter og forhold, og gå fremover 
på disippelens vei. Men jeg er mer bekymret enn noen gang for at andre blant 
oss fortsetter å bli offer for pornografi, spesielt våre unge menn og til og med et 
økende antall unge kvinner.

En hovedårsak til det økende problemet med pornografi er at i dagens samfunn 
finnes ord og bilder med seksuelt innhold og innflytelse overalt. De finnes i fil-
mer, TV- programmer, sosiale medier, tekstmeldinger, mobilapper, reklame, bøker, 
musikk og daglige samtaler. Som følge av dette, er det ikke til å unngå at vi alle 
jevnlig blir utsatt for seksualiserte budskap. ILL
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Å vende seg til 
Herren i ydmykhet 
får en til å godta 
visse sannheter som, 
når de forstås fullt 
ut, gir styrke og 
fordriver skam.
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I. Nivåer av befatning
For å hjelpe oss å takle dette voksende ondet, ønsker  

jeg å identifisere flere forskjellige nivåer av befatning med 
pornografi, og foreslå hvordan vi bør reagere på hvert  
av dem.

I tidligere tider og omstendigheter fokuserte våre råd 
om pornografi hovedsakelig på å hjelpe medlemmene å 
unngå innledende eksponering eller å overvinne avhengig-
het. Selv om denne innsatsen fortsatt er viktig, har tidligere 
erfaring og nåværende omstendigheter vist at det er behov 
for råd rettet mot nivåer av pornogra-
fibruk mellom ytterpunktene unngå-
else og avhengighet. Det er nyttig å 
fokusere på fire forskjellige nivåer av 
befatning med pornografi: (1) Utilsik-
tet eksponering, (2) sporadisk bruk, 
(3) intensiv bruk og (4) tvangsmessig 
bruk (avhengighet).

1.  Utilsiktet eksponering. Jeg 
tror at alle utilsiktet har blitt 
utsatt for pornografi. Det er 
ingen synd i dette når vi vender oss bort og ikke fort-
setter med det. Det er et feiltrinn, som krever korrige-
ring fremfor omvendelse.2

2.  Sporadisk bruk. Denne bruken av pornografi kan 
være sporadisk eller til og med hyppig, men den er 
alltid bevisst, og det er det som gjør det så galt.

Pornografi vekker og forsterker sterke seksuelle 
følelser. Skaperen ga oss disse følelsene i sine kloke 
hensikter, men han ga også bud om at de bare skulle 
uttrykkes mellom en mann og en kvinne som er gift. 
Pornografi fornedrer passende seksuelle uttrykk og 
oppmuntrer til å uttrykke seksuelle følelser utenfor 
ekteskapet. De som bruker pornografi, leker med 
krefter som er så sterke at de kan skape liv, eller 
ødelegge det. Ikke gjør det!

Faren med enhver bevisst bruk av pornografi, 
uansett hvor tilfeldig eller sjeldent det forekommer, 
er at det alltid innbyr til hyppigere eksponering, noe 
som uunngåelig vil gjøre vedkommende mer opptatt 
av seksuelle følelser og seksuell adferd. Forskere 
har oppdaget at seksuelle bilder fremkaller kjemika-
lier i hjernen som belønner seksuelle følelser, som 
så stimulerer til mer oppmerksomhet mot seksuell 
adferd.3 Umoralsk seksuell adferd i enhver form 
eller grad gir skamfølelse, som over tid kan bli dypt 

forankret hos en person.
3. Intensiv bruk. Gjentatt bevisst 

bruk av pornografi kan skape en 
vane, “et adferdsmønster som gjen-
tas regelmessig til det nærmest blir 
ufrivillig.” 4 Med vanemessig bruk 
opplever vedkommende behov 
for sterkere stimulans for å få den 
samme reaksjonen og bli tilfredsstilt.

4. Tvangsmessig bruk (avhen-
gighet). En persons adferd er 
vanedannende når den danner en 

“avhengighet” (et medisinsk begrep som brukes om 
bruk av narkotika, alkohol, tvangsmessig pengespill 
osv.) og utgjør en “uimotståelig trang” som “gis høyere 
prioritet enn nesten alt annet i livet”.5

II. Betydningen av å forstå disse nivåene
Når vi forstår disse forskjellige nivåene, er vi også klar 

over at ikke alle som bruker pornografi bevisst, er avhen-
gige av det. Faktisk er de fleste unge menn og unge kvin-
ner som strever med pornografi, ikke avhengige. Dette er 
et svært viktig skille – ikke bare for foreldre, ektefeller og 
ledere som ønsker å hjelpe, men også for dem som strever 
med dette problemet. Her er grunnen.

For det første: Jo mer man befatter seg med det – fra 
utilsiktet eksponering til tilfeldig eller gjentatt bevisst bruk, til 

Som følge av  
Jesu Kristi nåde  
kan alle bli tilgitt  

og motta styrke til  
å forandre seg.
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Det er viktig at vi ikke kaller selv intensiv eller vanemes-
sig bruk av pornografi for avhengighet, fordi dette ikke er 
en riktig beskrivelse av omstendighetene eller den nød-
vendige omvendelse og rehabilitering. En bedre forståelse 
av hvor en person befinner seg i denne prosessen, vil også 
gjøre det lettere å forstå hvilke tiltak som er nødvendige for 
rehabilitering.

III. Du kan unnslippe pornografi
La oss nå se på hvordan man kan unnslippe og komme 

seg etter å ha vært fanget av pornografi. Dette vil være 
nyttig, ikke bare for dem som kjemper for å overvinne bruk 
av pornografi, men også for foreldre, og ledere som hjelper 
dem. Man vil lykkes bedre med både å unngå og overvinne 
pornografi hvis man snakker om disse tingene med forel-
dre, og ledere.6

Uansett i hvilken grad man bevisst bruker pornografi, 
følger og krever veien til rehabilitering, renhet og omven-
delse de samme grunnleggende prinsippene: Ydmykhet, 
disippelskap, forpliktelse til en personlig plan for 

intensiv bruk, til tvangsmessig (avhengighetsskapende) bruk 
– desto vanskeligere blir rehabiliteringen. Hvis adferden 
feilaktig klassifiseres som avhengighet, kan brukeren tro at 
han eller hun har mistet sin handlefrihet og evne til å over-
vinne problemet. Dette kan svekke viljen til rehabilitering 
og omvendelse. På den annen side kan en klarere forståelse 
av hvor dypt et problem stikker – at det kanskje ikke er så 
inngrodd eller ekstremt som fryktet – gi håp og økt evne til å 
utøve handlefrihet til å slutte med adferden og omvende seg.

For det annet, som ved enhver syndig adferd, vil bevisst 
bruk av pornografi fordrive Den hellige ånd. Noen som 
har opplevd dette, vil føle seg tilskyndet til å omvende 
seg. Andre kan imidlertid føle seg forlegne og forsøke å 
skjule sin skyldfølelse ved list. De kan også begynne å føle 
skam, noe som kan føre til selvforakt. Hvis dette skjer, kan 
brukerne begynne å tro på en av Satans største løgner – at 
det de har gjort eller fortsetter å gjøre, gjør dem til et dår-
lig menneske som er uverdig til Frelserens nåde og ute av 
stand til å omvende seg. Det er ganske enkelt ikke sant. Vi 
er aldri utenfor rekkevidde av Frelseren og hans forsoning.

Å omsette disse sannhetene i 
handling krever også at man 
bestemmer seg for å leve som 
en disippel av vår Herre Jesus 
Kristus og gjøre de tingene 
som renser og gir styrke til å 
motstå fremtidige fristelser.
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forandring, ansvarlighet og støtte, og utholden-
het i tro.
A. Ydmykhet

For virkelig å overvinne pornografi og dens 
tilhørende adferd, må man utvikle ydmykhet (se 
Ether 12:27). Å vende seg til Herren i ydmyk-
het får en til å godta visse sannheter som, når 
de forstås fullt ut, gir styrke og fordriver skam. 
Noen av disse sannhetene er:

•  Hver av oss er et elsket barn av en kjærlig himmelsk 
Fader.

•  Vår Frelser Jesus Kristus elsker og kjenner hver enkelt 
av oss personlig.

•  Vår Frelsers forsoning gjelder for alle Guds barn.
•  Som følge av Jesu Kristi nåde kan alle kan bli tilgitt og 

motta styrke til å forandre seg.
•  Hver av oss har handlefrihetens uvurderlige gave, 

som gjør det mulig for oss å benytte oss av forsoning-
ens kraft og styrke.

•  Personer som strever med pornografi, kan finne håp i 
vissheten om at andre har lyktes med denne kampen.

•  Pornografi er et onde, men å befatte seg med det gjør 
ikke personen ond.

•  Enhver kan unnslippe pornografiens felle og bli 
fullstendig rehabilitert, men dette er bare mulig ved å 
benytte seg av forsoningens kraft.

•  Sann omvendelse fra pornografi krever mer enn bare 
å slutte å bruke det. Den slags omvendelse krever en 
forandring i hjertet ved hjelp av Kristi forsoning.

Ved å godta disse sannhetene blir man åndelig forberedt 
til å omsette dem i handling, noe som åpner døren til å 
motta Herrens hjelp til å gjøre de nødvendige endringene 
for å omvende seg og bli rehabilitert.
B. Disippelskap

Å omsette disse sannhetene i handling krever også 
at man bestemmer seg for å leve som en disippel av vår 

Herre Jesus Kristus og gjøre de tingene som renser og gir 
styrke til å motstå fremtidige fristelser. Dette innebærer 
konsekvent utførelse av personlig religiøs adferd: Daglig 
meningsfylt bønn og skriftstudium, tilstedeværelse på  
Kirkens møter, tjeneste, faste og (når det er godkjent av 
biskopen) deltagelse i nadverden og tempelbesøk.
C. Forpliktelse overfor en personlig plan

Jesu Kristi ydmyke disipler vil utvikle følsomhet til å 
gjenkjenne de dype følelsene, sosiale situasjonene og 
fysiske omgivelsene som utløser fristelsen til å bruke por-
nografi. Når de har analysert disse utløserne, vil de utar-
beide en personlig fluktplan for å hjelpe dem å:

•  Gjenkjenne utløserne og lystene når de oppstår.
•  Bestemme seg for konkrete tiltak for å hjelpe dem å 

trekke seg bort fra fristelsen.
•  Omdirigere tanker og energi til Herren.
•  Skissere daglige konkrete tiltak for å styrke sitt per-

sonlige engasjement for å leve rettferdig.

Ved utarbeidelse av en personlig plan, skulle den enkelte 
benytte de utmerkede ressursene Kirken tilbyr. Kirkens nett-
sted overcomingpornography. org har for eksempel innhold 
for dem dette gjelder, så vel som familiemedlemmer og pres-
tedømsledere som støtter dem. I tillegg er Kirkens program 
for å overvinne avhengighet tilgjengelig for alle medlemmer 
som strever med en hvilken som helst form for vanedan-
nende adferd, og vil også hjelpe deres familiemedlemmer.

Avhengig av hvor 
stort problemet 
er, kan med-
lemmet trenge 
støtte fra en 
betrodd, erfa-
ren person eller 
en profesjonell 
rådgiver.



 O k t o b e r  2 0 1 5  55

U
N

G
D

O
M

 

D. Ansvarlighet og støtte
Ydmyke etterfølgere av Jesus Kristus som erkjenner at de 

trenger Frelseren, vil også søke hjelp fra sin biskop, som er 
kalt av Herren som deres prestedømsleder, og som har de 
nødvendige nøklene til å gjøre det mulig for dem å omvende 
seg. Med samtykke fra dem som er involvert, og hvis bisko-
pen føler seg inspirert til det, kan han også kalle en annen 
til å arbeide med dem og hjelpe dem. Uansett omstendig-
heter gjelder dette rådet fra president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008):

“[Bønnfall] Herren fra dypet av 
deres sjel om at han må ta bort denne 
avhengigheten som slavebinder dere. 
Og måtte dere ha mot til å søke deres 
biskops kjærlige veiledning og, om 
nødvendig, rettledning fra omsorgs-
fulle fagfolk.” 7

Avhengig av hvor stort problemet 
er, kan medlemmet trenge støtte fra en 
betrodd, erfaren person eller en profe-
sjonell rådgiver som han eller hun kan 
vende seg til når som helst for å bli 
styrket i stunder med svakhet, og som kan holde ham eller 
henne personlig ansvarlig overfor sin plan.
E. Holde ut i tro

Personer som har omvendt seg og har blitt velsignet med 
å overvinne ønsket om å bruke pornografi, må fortsatt være 
på vakt, for Satan vil fortsatt forsøke å utnytte deres men-
neskelige svakhet. Utilsiktet eksponering kan fortsatt finne 
sted til tross for alle anstrengelser for å unngå det. Gjennom 
hele livet må vedkommende lære å styre sine gudgitte sek-
suelle følelser og opprettholde sin innsats for å være ren.

IV. Medfølelse med alle
Så litt om hvordan vi behandler dem som har blitt for-

ledet av pornografi. Vi trenger alle Jesu Kristi forsoning. 
De som strever med pornografi, trenger vår medfølelse og 

kjærlighet mens de følger de nødvendige prinsippene og 
trinnene til rehabilitering. Vær så snill å ikke dømme dem. 
De er ikke onde eller uten håp. De er sønner og døtre av 
vår himmelske Fader. Gjennom riktig og fullstendig omven-
delse kan de bli rene og verdige til enhver pakt og tempel-
velsignelse som Gud har lovet.

Når tiden er inne for ekteskap, oppfordrer jeg unge 
kvinner og unge menn til å være nøye med å velge en part-
ner som sin ledsager i all evighet, som er ren for Herren og 
verdig til å komme inn i templet. Personer som omvender 

seg fullstendig fra pornografi, er ver-
dige til disse velsignelsene.

V. Konklusjon
I løpet av livet vil vi alle støte på 

materiale med seksuelt innhold. Med 
veiledning fra vår kjærlige Frelser, 
herunder forsikringen fra nadverdens 
pakter om at vi alltid kan ha hans Ånd 
hos oss (se L&p 20:77), kan vi alltid 
reagere på riktig måte. Jeg vitner om 
at det er dette vi må gjøre for å kunne 

nyte velsignelsene fra ham vi tilber. Når vi gjør det, mottar 
vi Frelserens fred i større grad, og vi vil holde oss på veien 
til vår evige opphøyelse. ◼

NOTER
 1. Se Dallin H. Oaks, “Pornografi,” Liahona, mai 2005, 87–90.
 2. Se Dallin H. Oaks, “Sins and Mistakes,” Ensign, okt. 1996, 62–67.
 3. Se Donald L. Hilton jr., M.D., “Pornography Addiction – a Supranor-

mal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity,”  
Socioaffective Neuroscience and Psychology, årg. 3 (2013), socio 
affectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767;  
se også “Porn Changes the Brain,” fightthenewdrug.org.

 4. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
(1989), “habit.”

 5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide  
(1999), 564.

 6. I tillegg bør unge mennesker og deres foreldre ha ærlige, men pas-
sende samtaler om formeringsevnen. Ungdom som hører om seksua-
litet fra sine jevnaldrende istedenfor fra sine foreldre, har lettere for å 
søke informasjon om det ved hjelp av pornografi.

 7. Gordon B. Hinckley, “Et tragisk onde blant oss,” Liahona, nov.  
2004, 62.

Hver av oss har 
handlefrihetens 

uvurderlige gave, 
som gjør det mulig 
for oss å benytte 

oss av forsoningens 
kraft og styrke.
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Har du noen gang opplevd at 
noen har sagt at noe du har 
gjort eller sagt, var akkurat 

det de trengte? Iblant skjer dette 
fordi vår himmelske Fader sendte 
deg på akkurat riktig tidspunkt for 
å hjelpe. Du var på bølgelengde 
med Ånden, slik at du kunne gjen-
kjenne denne tilskyndelsen fra vår 
himmelske Fader. Hold deg verdig 
og villig til å hjelpe. Du vet aldri 
når han trenger deg til å være en 
annens engel.

Her er to historier om personer 
som gjorde nettopp det:

PARKERINGS
BILLETTEN
Av Fátima Rocha Gutiérrez

Jeg gikk på kino sammen 
med noen venner av meg fra 

Kirken. Da vi kom inn på kjø-
pesenteret, fikk vi en billett til 

parkeringsplassen. Da filmen var 
slutt, innså vi at vi hadde mistet 
parkeringsbilletten. Først tenkte vi 
at vi bare kunne betale for billetten, 
men ingen av oss hadde de 180 
pesosene til boten.

Konsekvensen av å ikke betale 
for parkeringen, var at vi måtte 
forlate bilen på kjøpesenteret og 
la den bli tauet bort, noe som ville 
bli enda mer kostbart. Fortvilelsen 
tok overhånd med vennene mine, 
spesielt han som kjørte bilen, 
ettersom den tilhørte faren. Jeg 
trakk meg unna for å holde en 
bønn. Jeg ba vår himmelske Fader 
med all min tro og ydmykhet om å 
gi oss en måte å løse våre proble-
mer på og komme trygt hjem. Jeg 
vil aldri glemme det som skjedde 
bare sekunder etter at jeg avsluttet 
bønnen.

Da jeg gikk tilbake til bilen, 
begynte noen bak meg å rope 
navnet mitt. Det var Francisco, en 
venn fra skolen. Han spurte hva jeg 
gjorde, og jeg fortalte ham hva som 
hadde skjedd. Uten å nøle, fant han 
frem lommeboken og ga meg nok 
penger til å betale for den mistede 
billetten. Denne gode gjerningen 
var et umiddelbart svar på min 
bønn til vår himmelske Fader.

Francisco vil kanskje aldri vite 
hvor stor hjelp han ga oss, men jeg 
vet at jeg vil være dypt takknemlig 
resten av mitt liv.

Noen ganger besvarer vår him-
melske Fader våre bønner på over-
raskende måter, men tilfeldigheter 
finnes ikke. Vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus kjenner oss full-
komment, og gir oss veiledning.

Jeg vet at når vi lever rettferdig, 

På RETT STED  
    til RETT TID

SØNDAGS

LEKSJONER

Denne månedens tema:

Bli mer lik Kristus

Fátima!
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bekymringer. Han har frelst meg fra 
åndelig fengsel og trelldom og til 
og med død. Han er min Frelser. ◼
Artikkelforfatteren bor i Taichung  
på Taiwan.

nyter vi utallige velsignelser som 
bare vår himmelske Fader kan gi 
oss, herunder hans løfte til oss om 
at “hvis [vi] gjør disse ting, skal [vi] 
bli løftet opp på den siste dag” 
(Alma 37:37). ◼
Artikkelforfatteren bor i Baja California 
i Mexico.

EN TELEFON
SAMTALE I RETT TID
Av Chen Ching Chuan

I oppveksten trodde jeg ikke det 
fantes en Gud. Livet mitt var kao-

tisk, og på mine mørkeste dager var 
jeg så nedfor at jeg ønsket å avslutte 
livet. Det var da misjonærene kom 
og banket på døren min. Evangeliet 
var akkurat det jeg trengte. Jeg ble 
tiltrukket av det som en magnet.

Mine prøvelser forsvant ikke da 
jeg ble medlem av Kirken, men jeg 
ble bedre i stand til å motstå dje-
velens innflytelse. For første gang 
visste jeg hvordan det føltes å være 
lykkelig.

Depresjonen slapp imidlertid 
ikke taket så lett. På ett tidspunkt 
ønsket jeg igjen å gi opp. Akkurat 
da ringte søster Ting, biskopens 
hustru. Hun sa at hun hadde en 
følelse av at hun måtte ringe meg. 
Hun spurte hvordan jeg hadde 
det. Jeg utøste min sjel for henne. 
For meg var hun en engel sendt 
fra Gud.

Denne hendelsen styrket meg. 
Min tro ble styrket. Jeg følte at  
jeg kunne overvinne døden. Jeg 
følte meg befridd, slik det står i 
Alma 36:2- 3:

“De var i trelldom, og ingen 
andre kunne befri dem enn… 
Gud …

Den som setter sin lit til Gud, 
skal bli styrket i sine prøvelser og 
sine vanskeligheter og sine lidel-
ser og skal bli løftet opp på den 
siste dag.”

Jeg har fremdeles prøvelser, 
men jeg blir ikke så lett overvun-
net igjen. Gud har styrket meg 
gjennom alle mine prøvelser og ILL
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GUD VÅKER OVER OSS
“Gud ser oss virkelig og våker over 
oss. Men det er vanligvis gjennom 
et annet menneske han dekker våre 
behov. Derfor er det nødvendig at vi 
tjener hverandre i riket.”
President Spencer W. Kimball (1895- 1985),  
Læresetninger fra Kirkens presidenter:  
Spencer W. Kimball (2006), 82.
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1 Mosebok 1:26- 27

26 Da sa Gud: La oss gjøre mennes-
ker i vårt bilde, etter vår liknelse. De 
skal råde over havets fisker og over 
himmelens fugler, over feet og over 
all jorden, og over hvert kryp som 
rører seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt 
bilde, i Guds bilde skapte han det, 
til mann og kvinne skapte han dem.

Hva betyr det å være skapt i Guds bilde?

L I N J E  P Å  L I N J E

GUDS BILDE
“Å anerkjenne en 

høyere makt enn vår 
egen, forringer ikke på 
noen måte. Det snarere 

opphøyer. Hvis vi bare vil forstå at vi 
er skapt i Guds bilde, vil vi ikke finne 
det vanskelig å komme til ham… 
Denne kunnskapen, ervervet ved tro, 
vil gi indre ro og dyp fred.”
President Thomas S. Monson, “Herrens fyrtårn,” 
Lys over Norge, jan. 1991, 93.

LA OSS
Denne flertallsformen får det til 

å høres ut som Gud snakker til en 
annen – fordi han gjør det. Joseph 
Smith sa: “I begynnelsen sammenkalte 
gudenes overhode et råd av guder, 
og de kom sammen og utarbeidet en 
plan for å skape verden og befolke 
den” (History of the Church, 6:308). 
Dette rådet omfattet vår Herre Jesus 
Kristus og andre (se Moses 2:26–27; 
Abraham 4:26- 27).

ETTER VÅR LIGNELSE
“Gud selv var en gang som vi er 

nå, og er et opphøyet menneske som 
sitter på sin trone i hine himler! Det er 
den store hemmelighet. Dersom sløret 
revnet i dag, og… om dere skulle få 

se ham i dag, ville dere se ham i et 
menneskes skikkelse – slik dere selv 
er i et menneskes person, bilde og 
skikkelse.”
Læresetninger fra Kirkens presidenter –  
Joseph Smith (2007), 40.

“Mennesket er Guds barn, dannet i 
Guds bilde og begavet med guddom-
melige egenskaper, og selv som en 
jordisk far og mors lille sønn, er det 
i stand til, når tiden er inne, å bli et 
menneske, så det uutviklede avkom 
av himmelske foreldre er, ved erfaring 
gjennom tider og evigheter, i stand til 
å utvikle seg til en gud.”
Det første presidentskap, “The Origin of Man,” 
Improvement Era, nov. 1909, 81; Ensign,  
feb. 2002, 30.

HERREDØMME
“Jorden og alle ting på den skulle 

brukes på en ansvarlig måte for å 
livnære den menneskelige familie. Vi 
er imidlertid forvaltere – ikke eiere – 
av jorden og dens rikdom, og vil være 
ansvarlige overfor Gud for hva vi gjør 
med hans skaperverk.”
“Vi skulle forvalte og bevare miljøet,” mormon-
newsroom. org; se også Lære og pakter 104:13–15.

MENN OG KVINNER
“Alle menn og kvinner er i den 

evige Fader og Moders bilde, og er 
i bokstavelig forstand guddommens 
sønner og døtre.”
Det første presidentskap, “The Origin of Man,” 
Improvement Era, nov. 1909, 78; Ensign,  
feb. 2002, 29.

“Kjønn er en grunnleggende del av 
enkeltmenneskets førjordiske, jordiske 
og evige identitet og hensikt.”
“Familien – En erklæring til verden,” Liahona,  
nov. 2010, 129.

Redaktørens anmerkning: Denne siden er ikke 
ment som en altomfattende forklaring av  
de utvalgte Kjenn skriftene- versene, men tar  
isteden sikte på å være et utgangspunkt for ditt  
eget studium.
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Omtrent på den tiden ble jeg god venn med en av mine 
basketball- lagkamerater som het Taylor. En morgen spurte 
jeg om jeg kunne kjøre med ham til skolen. Han sa ja, men 
da måtte jeg stå opp en time tidligere for å gå på Seminar 
sammen med ham. Jeg sa motvillig ja, ettersom jeg ikke 
visste hva det var. Jeg likte Seminar, selv om det var mer  
på grunn av det jeg følte enn det jeg lærte.

Ikke lenge etterpå spurte Taylor meg om jeg ville bli 
med ham i kirken. Først syntes jeg at kirken var litt kjedelig 
og underlig, men etter hvert ble jeg rørt av den varme og 
fredelige følelsen jeg hadde under møtet.

Men jeg var fremdeles ikke overbevist om at den gode 
følelsen hadde noe å gjøre med Gud. Hvordan visste jeg at 
den ikke kom fra meg selv? Hvordan visste jeg at jeg ikke 
fikk meg selv til å føle det slik?

Etter mange samtaler med meg selv, gikk jeg til Taylors 
mor med et ønske om å finne svar. Hun fortalte meg at jeg 
kunne motta svarene mine ved å lese Skriftene og be angå-
ende svarene jeg var ute etter. Jeg ba uten å få noe svar, og 
strevde med å adlyde reglene og budene jeg lærte om. Jeg 
ble ofte frustrert. Jeg forventet at Gud skulle vise seg på 
forbløffende og dramatisk vis eller at det skulle skje et eller 
annet mirakuløst for å bevise at Gud fantes. Jeg ønsket i 
bunn og grunn et urokkelig vitnesbyrd med én gang. Sann-
heten er at jo mer jeg ba, desto mer klarhet følte jeg. Jo mer 
jeg fulgte budene, desto lykkeligere ble jeg. Jo mer jeg leste 
i Skriftene, desto mer åpenbaring mottok jeg. Gradvis vokste 
mitt vitnesbyrd, som den stigende solen om morgenen.

Jeg hadde alltid lært at det ikke fantes noe slikt som Gud,  
men jeg bestemte meg for å finne det ut selv.

Av Peng Hua

Etter å ha vokst opp i et konkurransepreget og ikke- 
religiøst asiatisk land, har jeg alltid hatt et sterkt 
ønske om å bli en fremgangsrik person, men jeg 

hadde ingen evige prinsipper eller sannheter til å veilede 
meg. I mitt land var “fremgangsrik” ensbetydende med rik 
og mektig.

Mor og far lærte meg alltid at det ikke fantes noe slikt 
som Gud. For dem var religion eller Gud bare tull og tøys 
og noe svake mennesker var opptatt av. I lang tid betraktet 
jeg meg som ateist. De lærte meg at jeg ikke skulle stole på 
andre enn meg selv. Så fra ung alder av har jeg brukt mine 
høye ambisjoner som motivasjon til å studere og arbeide 
svært hardt.

Mor og far hadde høye forventninger til meg. De ville at 
jeg alltid skulle ha toppkarakterer. Det gjorde meg trist å se 
skuffelsen deres eller høre dem krangle med hverandre når 
jeg fikk en dårlig karakter. I tillegg til mitt vanlige skolear-
beid, måtte jeg også gjøre ekstralekser i helgene slik at jeg 
kunne beholde det høye karaktersnittet.

Selv etter å ha nådd mål jeg hadde satt meg, følte jeg 
fortsatt at det var noe mer i vente for meg. Innerst inne 
visste jeg at det måtte finnes noe mer.

En dag bestemte jeg meg for at jeg selv ville finne ut 
om det virkelig fantes en Gud. Hvis han fantes, ville jeg 
vite hva han ønsket for meg, eller om religion bare var en 
masse tull og tøys med utspring i menneskers fantasi. Jeg 
var ikke redd for å få noen av disse svarene. Jeg ønsket 
bare å vite sannheten.

SØKEN 
MIN 

 SANNHETetter 
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VI KAN VELGE Å TRO
“Tro og vitnesbyrd er ikke 
passive prinsipper. Det er ikke 
noe som bare skjer med oss. 
Tro er noe vi velger – vi håper 
på det, vi arbeider for det, og 

vi ofrer for det. Vi vil ikke utilsiktet komme til å tro 
på Frelseren og hans evangelium, mer enn vi ved 
et uhell vil be eller betale tiende. Vi velger aktivt å 
tro, akkurat som vi velger å holde andre bud.”
Eldste L. Whitney Clayton i De syttis presidentskap, “Velg å tro,” 
Liahona, mai 2015, 38.

Det tok meg to år å bestemme meg for å bli døpt  
som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 
Selv om jeg hadde etterlevd mange gode moralnormer 
og prinsipper før, kan jeg nå si at jeg har funnet den 
evige og største sannhet: Gud lever. Jesus er Kristus,  
vår Frelser og Forløser. Himlene er åpne. Det finnes en 
Guds profet på jorden i dag. Jesu Kristi forsoning er 
reell. Gud tilgir virkelig alle angrende syndere. Jeg er 
kanskje ikke like smart eller begavet som andre, men 
kunnskapen jeg har, er uvurderlig. ◼
Artikkelforfatteren bor i California, USA.
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Av Gisela Guthier

Herren elsker Kirkens ungdom. 
Han har stor tillit til dere. I 
enhver tidsalder har Herren 

inspirert tapre unge menn og unge 
kvinner til å lede og velsigne sitt folk. 
Han trenger deres kreativitet, mot og 
originalitet. Slik har det alltid vært, og 
slik vil det fortsette å være.

De mange eksemplene på unge 
helter går som en rød tråd gjennom 
Skriftene. Selv om de levde for lenge 
siden, kan du følge deres eksempel 
og kjenne deg igjen i deres liv. De 
hadde familieproblemer, de levde 
blant urettferdige mennesker og de 
møtte “Goliater”, men deres mot, 
lydighet og tro på Jesus Kristus hjalp 
dem gjennom utfordringene – og det 
samme kan disse egenskapene også 
gjøre for deg. ILL
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Abraham
Abrahams besluttsomhet, mot og vil-

lighet til å heve sin røst mot ugudelighet 
var fantastisk – og enda mer fantastisk 
med tanke på at hans far tilba avguder. 
Som ung mann sto han så sterkt for rett-
ferdighet at han nesten ble drept som 
offer. (Se Abraham 1:2–7.)

Josef i Egypt
Han var 17 år gammel da hans 

eldre brødre solgte ham som slave, 
men med Herrens velsignelser var 
Josef i stand til å gjøre noe godt ut  
av denne vanskelige situasjonen.  
Han ble ikke overvunnet, fordi han 
aldri ga opp. Han stolte hele tiden  
på Herren. Josefs indre storhet viste 
seg i den edle måten han tilga den 
urett som var gjort mot ham på. (Se  
1 Mosebok 37; 45.)

David
Som tenåring var David hyrde, 

og han kjempet mot en bjørn og en 
løve for å beskytte farens sauer. Hans 
selvtillit kom ikke av hans evner som 
hyrde. Den kom av hans tro på vår 
himmelske Fader, som vist i hans 
kamp mot Goliat. (Se 1 Samuelsbok 
17:32–54.)

Ester
Hun hadde besluttsomhet nok 

til å sette sitt eget liv i fare for å 
redde folket sitt. Det var ikke Esters 
skjønnhet, men hennes åndelige 
egenskaper som gjorde henne stor. 
(Se Ester 4–5.)

Daniel
Han adlød Herrens helselov til 

tross for at andre rundt ham ikke 

Du kan lære av og følge eksemplene fra de mange gode 
ungdommene hvis historier er bevart i Skriftene.

Fantastiske  
UNGE MENN OG UNGE KVINNER  

I SKRIFTENE
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gjorde det. Han ba, selv om det  
var i strid med kongens befaling  
å be til vår himmelske Fader. På 
grunn av hans rettferdighet og åpen-
het for Åndens inspirasjon, ble Daniel 
velsignet av Herren med gaven å 
kunne tyde drømmer og syner.  
Han fikk styrke og visdom fra vår 
himmelske Fader i den grad at han 
hadde himmelens krefter til sin  
disposisjon i farefulle tider. (Se 
Daniel 1; 6.)

Nephi
Nephi var et fantastisk eksempel 

da han sa: “Jeg vil gå og gjøre det som 
Herren har befalt” (1 Nephi 3:7). Han 
hadde mot til å gjøre det han ble bedt 
om å gjøre. Bodde han i et komforta-
belt hjem? Nei, han bodde i villmarken 
i mange år. Gikk det ham godt? Nei, 
brødrene hans ble ofte sinte på ham, 
og noen ganger forsøkte de å drepe 
ham. Gjennom det hele adlød han 
Herrens bud.

To tusen unge ammonitter
Disse unge mennene ble oppdratt 

av trofaste foreldre, og deres tro på 
sine mødres ord, velsignet dem. De 
lærte å lytte og adlyde med nøyaktig-
het, og i deres kamper tvilte de ikke 
på at deres himmelske Fader ville 
beskytte dem. (Se Alma 56:45- 48.)

Mormon
Da han var 15 år gammel, besøkte 

Herren ham fordi han var ydmyk og 
ren, til tross for all den urenhet som fan-
tes blant menneskene rundt ham. Som 
15-åring ble også Mormon hærfører. 
Han ble senere betrodd å oppbevare 
og føre Skriftene. (Se Mormon 1–2.)

Joseph Smith
I en alder av 14 gransket han 

Skriftene og ba om å få vite hvilken 
kirke han skulle slutte seg til. Herren 
kalte ham til å gjengi evangeliet og 
gjenopprette Jesu Kristi kirke. Joseph 
viet hele sitt liv til å utføre dette 

oppdraget, til tross for mange hindrin-
ger og vanskeligheter. I en alder av 
17 fikk han besøk av engelen Moroni, 
som viste ham gullplatene. Selv i ung 
alder var Joseph Smith en effektiv 
lærer og et godt eksempel for men-
neskene rundt seg. (Se Joseph Smith 
– Historie 1.)

Din tur
Er tiden med fantastiske unge 

menn og kvinner forbi? Nei! Engelen 
Moroni fortalte Joseph Smith at Joels 
profeti snart ville bli oppfylt:

“Jeg [Herren] vil utgyte min Ånd 
over alt kjød. Deres sønner og døtre 
skal tale profetiske ord. Deres gamle 
menn skal ha drømmer, og deres unge 
menn skal se syner.

Ja, også over treller og trellkvinner 
vil jeg utgyte min Ånd i de dager” 
( Joel 2:28–29; se Joseph Smith –  
Historie 1:41). ◼

Artikkelforfatteren, som var Seminar- lærer, 
bodde i Tyskland og døde i 2012.
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“Da min mor var syk, 
fastet og ba vi for henne, 
men hun døde likevel. 
Hvordan kan jeg få fred 
med hensyn til det?”

Dette er en trist periode i ditt liv. Det er normalt å 
ønske visshet og svar på dine mange spørsmål: 
“Hvorfor overlevde hun ikke? Får jeg se henne 
igjen? Hvordan kan jeg fortsette uten henne?”

Jesu Kristi evangelium gir både lindring og svar. 
Herren lovet: “Velsignet er alle de som sørger, for de skal trøstes” 
(3 Nephi 12:4). Søk Den hellige ånd, for han er Trøsteren.

Du lurer på om dine bønner ble hørt. Vær trygg: Vår himmel-
ske Fader hører alltid våre bønner. Skriftene og levende profeter 
lover oss at dette er sant. Det Herren sa til Joseph Smith, gjelder 
også deg: “Dine bønner og dine brødres bønner har steget opp 
for mine ører” (L&p 90:1). Men vi må huske at vår himmelske 
Fader besvarer våre bønner med et evig perspektiv (se Jesaja 
55:8- 9). Det er derfor vi følger Frelserens eksempel og ber om 
velsignelser, men så oppriktig ber om at Faderens vilje må skje 
(se Lukas 22:42).

Selv om det er vanskelig, kan denne prøvelsen hjelpe deg å 
vokse. Du kan lære å ha tro på Guds vilje, selv om det betyr at 
din mor ikke ble helbredet. Naturligvis ønsket du at hun skulle 
leve. Men prøven i dette jordelivet er å stole på Gud til alle tider 
– spesielt når det er vanskelig. Stol på ham, “og alle ting skal 
tjene [deg] til det gode” (L&p 90:24).

Døden er en del av planen
I henhold til vår himmelske Faders 
plan for vår lykke, må vi gjennom død 
og oppstandelse for å vende tilbake 
til hans nærhet, noe som vil hjelpe 
oss å forandre oss fra denne dødelige 
tilstand til en udødelig tilstand. Du 
trenger bare å godta det faktum at 
døden er en del av planen og tro at 
du en dag vil få være sammen med 
din avdøde mor igjen. Vit at din mor 
er i åndeverdenen, og at hun venter 
på deg.
David M., 18 år, Vest- Kasai, Kongo

Hun er i åndeverdenen
Min mor fikk diagnosen kreft for to år 
siden. Jeg likte ikke å se at hun hadde 
det vondt, og jeg ønsket at jeg kunne 
gjøre noe. Og selv om hun ble bedre, 
var det en vanskelig opplevelse. Din 
mor er på et sted hvor hun ikke føler 
smerte eller lidelse. Det er vanskelig å 
ikke kunne se henne lenger, men du 
er aldri alene. Hun vil alltid elske deg, 
og vår himmelske Fader vil alltid være 
der for å løfte deg opp når du er ned-
for. Du vil aldri bli overlatt til deg selv. 
Jesus Kristus gjennomgikk verdens 
smerter. Han vet hva du føler og hva 
du gjennomgår. Gjør slik jeg gjorde  
i mine prøvelser: Gå til ham, og han 
vil gjøre dine byrder lette.
Shiloh W., 18 år, Chihuahua, Mexico

S P Ø R S M Å L  O G  S V A R

Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke å betrakte som 
offisielle uttalelser om Kirkens lære.
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Familien din vil bli gjenforenet
Mor døde da jeg var bare 12 år gam-
mel. Den gangen var jeg ikke medlem 
av Kirken. Da hun var syk, ba jeg 
mye om at mor måtte bli frisk. Jeg 
hadde stor tro, og jeg stolte på Gud, 
i håp om at hennes helse ville vende 
tilbake. Dessverre ble hun ikke frisk. 
Jeg undret meg over hvorfor hun 
måtte dø i så ung alder, og forlate 
meg mens jeg fremdeles var tenåring. 
Jeg ble sint og kom til et punkt hvor 
jeg tvilte på at Gud fantes. Nå som 
jeg er medlem av Kirken, forstår jeg 
frelsesplanen. Jeg vet at hun venter på 
meg og at familien vil bli gjenforenet.
Inaê L., 19 år, Minas Gerais, Brasil

Prøvelser underviser oss
Min mor døde for tre år siden. Ditt 
forhold til din himmelske Fader og 
Frelseren vil vokse hvis du vender deg 
til dem i din nød. Du vil oppdage at 
denne prøvelsen, overveldende som 
den kan være, også kan være en vel-
signelse. Be til din Fader i himmelen 
om fred og forsikring. Stol på Herrens 
plan for deg. Godta at vår himmelske 
Fader vet hvor vi skal hen og hva vi 
trenger for å komme dit. Herren elsker 
deg og ønsker at du skal føle glede. 
Våre prøvelser er ment å undervise oss 
og gjøre oss sterkere.
Meghan B., 18 år, Ontario, Canada

DU GJORDE 
ALT DU KUNNE
“Med hensyn til 
helbredelse av 
syke har [Herren] 
tydelig sagt: ‘Og 

videre, det skal skje at den som har 
tro på meg til å bli helbredet og ikke 
er bestemt til å dø, skal bli helbre-
det’ (L&p 42:48; uthevelse tilføyd). 
Altfor ofte overser vi betingelsen 
‘og ikke er bestemt til å dø’… Bli ikke 
fortvilet når inderlige bønner har 
blitt oppsendt og prestedømsvel-
signelser har blitt utført og deres 
kjære likevel ikke blir bedre eller til 
og med dør. Finn trøst i kunnskapen 
om at du gjorde alt du kunne… Erfa-
ringer i forbindelse med bønn, faste 
og tro kan ha vært mer til vårt gagn.”
Eldste Lance B. Wickman, medlem av De sytti 
fra 1994 til 2010, “Men hvis ikke,” Liahona, 
nov. 2002, 30- 31.

KOMMENDE SP ØRSM ÅL

Du vil få se henne igjen
Min mormor døde da mor var 17. 
Familien fastet og ba for henne i flere 
uker før hun døde. Hun fikk også en 
prestedømsvelsignelse. Det viktigste 
som ga mor fred, var vissheten om at 
hun kunne få se sin mor igjen i neste 
liv. Min mors mål er å leve slik at hun 
vil være verdig til den velsignelsen. 
Det er trist at jeg aldri vil få møte 
henne i dette livet, men jeg ser frem  
til den dagen da vi endelig vil møtes.
Cari R., 15 år, Utah, USA

“Noen sier at jeg 
trenger å ha venner 
som ikke deler mine 
normer, for å styrke 
mine. Er dette sant?”

Send ditt svar og, hvis ønskelig, et høyoppløselig 
bilde innen 15. november 2015, på liahona. lds. org, 
pr. e- post til liahona@ ldschurch. org, eller i posten (se 
adresse på side 3).

Følgende informasjon og tillatelse må vedlegges 
e- post eller brev: (1) fullt navn, (2) fødselsdato, 
(3) menighet eller gren, (4) stav eller distrikt, (5) din 
skriftlige tillatelse og, hvis du er under 18 år, dine 
foreldres skriftlige tillatelse (e- post er i orden) til å 
trykke ditt svar og fotografi.

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller klarhet.
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Av Marissa Widdison
Kirkens tidsskrifter
Basert på en sann historie

“Kom hviledagen i hu, så du holder 
den hellig” (Mosiah 13:16).

Miranda skyndet seg gjennom 
døren, takknemlig for at huset 

var kjøligere enn det varme som-
merværet utenfor. Hun var svett etter 
sin siste fotballkamp for sesongen 
og frustrert fordi Teal Turbos hadde 
tapt. Igjen.

Mor kom inn i rommet med en 
vannflaske og en pose appelsinbåter 

som var til overs etter kampen. “Du 
spilte en god kamp. Å være keeper 
er litt av en oppgave.”

Miranda hadde spilt godt – hun 
hadde reddet mange skudd og 
sparket hardere enn vanlig. Men de 
fleste av de andre jentene på laget 
hennes hadde aldri spilt fotball før, 
og det som skjedde i dag, gjorde det 
offisielt: De hadde tapt hver eneste 
kamp denne sesongen.

“Jeg skulle bare ønske jeg kunne 
være på et lag som vant en gang 
iblant.” Det rant noen få tårer fra 

En vinnende avgjørelse
Mirandas øyekroker og ned på 
hennes blå og grønne trøye. Idet 
hun klemte igjen øynene, ringte 
telefonen.

Mor tok telefonen, og etter en 
stund sa hun: “Det er til deg.”

“Hei, Miranda? Dette er Tom, 
trener for Chili Kickers. Jeg så på 
kampen din i dag. Du så veldig bra 
ut der ute.”

Mirandas hjerte begynte å slå 
fortere. Chili Kickers var det beste 
fotballaget i serien!

“Laget vårt skal til regionsmester-
skapet neste måned. Du spilte så bra 
i dag at jeg vil du skal bli med oss 
som reservekeeper.”

Mirandas hjerte hoppet nesten ut 
av brystet. Dette var hennes mulig-
het til å spille på et vinnerlag!

“Jeg vil gjerne være med!” sa 
Miranda. De snakket i noen minut-
ter om detaljene før hun la på og 
løp inn i naborommet for å si 
det til mor. Sammen begynte 
de å skrive datoene for tre-
ningene og kampene på 
familiekalenderen.

Plutselig sluttet mor  
å skrive, og pennen ble 
hengende over en av 
kalenderrutene.

“Au da. Miranda, disse 
kampene er på sønda-
ger. Se her.” Hun pekte 
på kampprogrammet og 
snudde seg mot Miranda ILL
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Dette var hennes mulighet til å spille på vinnerlaget – hvordan kunne hun si nei?



 O k t o b e r  2 0 1 5  67

BA
RN 

EN GLEDENS DAG
Skriftene lærer oss at sabbaten 

skulle være en gledens dag (se 
Jesaja 58:13). Hvilke gledelige 
ting kan du gjøre på søndager? 

Kan du komme på noen vakre og 
kreative måter å tilbe vår himmel-
ske Fader på?

med en bekymret mine. “Hva syns 
du vi skal gjøre?”

Miranda ble skuffet, og hun bet 
seg i leppen mens hun tenkte på 
alternativene. Mor ville kanskje la 
henne spille hvis hun spurte, men 
når hun tenkte på å spille på søndag 
– og spesielt på å gå glipp av kirken 
– fikk hun en vond følelse i magen. 
Hun visste at søndag var til å gå i 
kirken og tilbe vår himmelske Fader, 
og hun kunne egentlig ikke gjøre 
det mens hun spilte fotball.

“Jeg tror nok jeg bør ringe ham 
tilbake og si at jeg ikke kan spille,” 
sa Miranda. Hun anstrengte seg for 
ikke å gråte. Selv om hun visste at 
det var det rette valget, var det van-
skelig å gi avkall på noe hun ønsket 
så sterkt.

“Og vet du hva jeg syns?” sa mor 
og ga henne en god klem. “Jeg syns 
du er en alle tiders unge.”

Den søndagen, da Miranda satt 
i Primær, tenkte hun på den gode 
avgjørelsen hun hadde tatt. Treneren 
ble overrasket da Miranda ringte og 
sa at hun ikke kunne spille fotball 
på søndager. Han hadde forsøkt 
å få henne til å ombestemme seg, 
men hun hadde stått på sitt. Miranda 
smilte mens hun lyttet til Primær- 
sangene og leksjonene. Den fre-
delige følelsen hun hadde, fortalte 
henne at hun var på rett plass. Hun 
hadde tatt en vinnende avgjørelse 
tross alt. ◼
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Jeg liker å gå i Primær og synge sanger.
Hayden H., 5 år, Utah, USA

Jeg liker å lære at familier kan være sam-
men for evig. (Renee)

Jeg kan få venner, jeg kan lese i 
Skriftene hver dag, og jeg kan lære 
evangeliet. (Ralph)

Renee og Ralph E., i 9 og 10 år,  
Metro Manila, Filippinene

Jeg liker at vi får ta brødet og vannet til minne 
om Jesus Kristus under nadverden. Brødet 
minner oss om hans legeme, og vannet 
minner oss om hans blod. Når vi tar nadver-
den, kan vi lukke øynene og tenke på alt det 

Jesus gjorde for oss.
Ava J., 9 år, North Carolina, USA

Jeg liker at jeg får mange nye venner og at jeg 
kan undervise venner som ikke er medlem, 
om evangeliet. Jeg kan lytte til generalkon-
feransen og høre profeten og apostlene 
tale. Familiens hjemmeaften er også veldig 

morsom fordi vi noen ganger går ut og kjøper 
iskrem. Nam!

Savannah H., 12 år, Washington, USA

Det jeg liker best, er at vi kan lære og leke på 
samme tid, og vi kan lære mer om Jesus 

Kristus. Jeg liker å lære om ham fordi 
han er min Frelser. (Liz)

Jeg liker å lære om Jesus, og jeg vet 
Jesus elsker oss. (Lalo)

Liz og Lalo S., 8 og 6 år, California, USA

Jeg liker å føle Den hellige ånd. Jeg føler ofte 
Den hellige ånd mens jeg lyttet til taler 
og leksjoner. Jeg føler den også når jeg 
hjelper andre.

Kaylee C., 7 år, Virginia, USA

Hva liker du best ved å være 
medlem av Kirken?

NESTE SPØRSMÅL
“Når mamma og pappa krangler, blir jeg veldig bekym-
ret og lei meg. Hva kan jeg gjøre?”

Har du noen råd om dette? Send oss ditt svar og 
foto innen 31. oktober 2015. Finn adressen vår på side 
3 eller send e- post til liahona@ ldschurch. org. (Skriv 
“Question Corner” i emnefeltet.) Husk å ta med mor 
eller fars tillatelse!
Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke 
å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære.

Jeg liker å lære om Jesus Kristus, og jeg liker å 
gå i Primær og få nye venner.

Catherine W., 7 år, North Carolina, USA

S P Ø R S M Å L S H J Ø R N E
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JEG TAKKER DEG, GUD
Jeg takker deg, Gud, for lyset.
Det skinner gjennom dag og natt.
Jeg takker deg, Gud, for trær.
De demper den sterke vinden.
Jeg takker deg, Gud, for mye mer enn 

jeg kan si,
men jeg vet dypt i mitt hjerte at du alltid 

står meg bi.
Selv om livet mitt kanskje ikke er så fint 

og flott,
så lenge jeg lever, har jeg det godt.
Nisha J., 10 år, Palau

VÅR SIDE

Min bror og en venn av familien fikk misjonskallet 
sitt. Vi kjørte åtte timer til templet i Freiberg i  
Tyskland så de kunne motta sin tempelbegavelse.

Vi var der i fem dager så familien min fikk gjort 
mye arbeid i templet. Det er et gjestehjem for 
familier på tempelområdet. Noen andre barn og 
jeg hjalp gartneren, og han ga oss iskrem. Vi hadde 
mye moro.

Jeg gleder meg til neste år når jeg blir 12, og kan 
utføre dåp i templet.
Alicka S., 11 år, Slovakia

Fire gutter fra samme menighet i 
Argentina ble døpt på samme dag. 
Biskopen (i midten) står sammen 

med dem.

Søstermisjonærer, av Abril S., 9 år, Mexico
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Av Erin Sanderson

Etter at Jesus var oppstått og 
hadde vendt tilbake til him-

melen, forkynte Peter og de andre 
apostlene mange steder, men bare 
for jøder.

Kornelius var offiser i den romer-
ske hæren. Han trodde på Gud, men 
han var ikke jøde. En engel viste seg 

for ham og ba ham sende bud etter 
Peter. Kornelius sendte sine menn for 
å finne Peter, og Den hellige ånd for-
talte Peter at han skulle bli med dem.

Hjemme hos Kornelius underviste 
Peter de mange som var forsamlet 
der. Han fortalte dem om Jesu Kristi 
evangelium, og de følte Den hellige 

ånd og visste at det var sant. Da 
Peters venner fant ut at han hadde 
forkynt for noen som ikke var jøder, 
ble de sjokkert. Men Peter sa til dem 
at han hadde funnet ut at Jesu Kristi 
evangelium er for alle. (Se Apostle-
nes gjerninger 10:1–48; 11:1–18.) ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

Peter, Kornelius 
og engelen
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Lær om Det nye testamente sammen i år!
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Sang: Velg en sang om misjonærarbeid, for eksempel “Vi vil 
bringe sannhet til jord” (Barnas sangbok, 92).

Skriftsted: Matteus 28:19–20

Video: Gå til Biblevideos. org for å se “Peter’s Revelation to Take 
the Gospel to the Gentiles” [Peters åpenbaring om å bringe 

evangeliet til hedningefolkene].

GJØR DEG KLAR 
TIL Å DELE!
Én måte å bli en god misjonær  
på er å prøve å bli mer lik Jesus. 
Klipp ut skiltene, og sett inn en 
egenskap du ønsker å øve på.  
Kanskje du kan jobbe med å være 
“Eldste Snill” eller “Søster Takk-
nemlig”. Ha skiltet ditt hvor det 
kan minne deg om målene dine.

FAMILIESAMTALE
Les Matteus 28:19- 20. Snakk om hvordan vi kan dele evangeliet 
med alle. Tenk på spørsmål dine venner eller naboer kan ha om 
evangeliet. Du kan øve på å stille og svare på spørsmålene ved å 
rollespille sammen med familien din.

SøsterEldste

EldsteSøster

TIPS OM SKRIFTSTUDIUM
Vi kan forstå Skriftene bedre når vi deler det vi lærer med andre. 
Les et skriftsted sammen med familien, og snakk om hva vanskelige 
ord eller uttrykk betyr, hva skriftstedet betyr for dere, og hvordan 
dere kan anvende det på dere selv.

LÆR MER
Før Peter ble kalt som disippel, var han fisker og kjent som 

Simon. Jesus ga ham navnet Peter, som betyr “stein” eller “klippe”. 
Etter at Jesus forlot jorden, var Peter den ledende apostelen og ledet 
Kirken. Han hadde prestedømmets nøkler, eller myndighet.
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 Finn hjelp

Det var over midnatt, 
men Tate visste det var 

på tide å snakke.
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“Himmelske Fader, jeg deg ber, hjelp 
meg, led meg så jeg ser” (Children’s 
Songbook, 19).

Av Kimberly Reid
Basert på en sann historie

Tate lå våken i mørket og blunket 
bort tårer. Han hadde bedt om 

hjelp, men det virket som om en 
tung, svart sky hang over ham og 
stengte Ånden ute.

“Hva om jeg aldri glemmer  
det fryktelige TV- programmet?” 
tenkte han.

For noen dager siden hadde han 
bitt tidlig ferdig med leksene og 
slått på TV- en. Men han hadde ikke 
forventet å se noe sånt på skjermen. 

Tate ble så sjokkert at han glemte å 
slå av TV- en så fort som han skulle 
ha gjort.

Det var et uhell. Han hadde ikke 
ment å se en sånn scene, men nå 
kunne han ikke glemme den. Noen 
ganger dukket den opp i tankene 
hans, på skolen, ved middagsbordet 
– og til og med i kirken. Da var han 
glad for at mor og far ikke kunne 
lese tankene hans. Tates foreldre 
hadde lært ham at han ikke skulle 
se på bilder av personer uten klær. 
Han visste at de også forventet at 
han skulle unngå voldelige TV- serier, 
filmer og videospill.

“Nå vet jeg hvorfor,” mumlet Tate 
for seg selv.

Tate gikk ut av sengen og ned på 
kne igjen. Hva kunne han gjøre?

“Himmelske Fader,” hvisket Tate. 
“Kan du hjelpe meg å slutte å tenke 
på det jeg så?” Han tørket bort tårene 
som hadde bygget seg opp i øynene, 
og lyttet. Hjertet hans slo fortere. 
Han syntes han følte Den hellige ånd 
tilskynde ham, men det var ikke det 
svaret han ønsket.

Han måtte si det til mor og far.
“Hvorfor?” undret Tate. Han ville 

føle seg som en baby om han gikk 
inn på mor og fars rom midt på nat-
ten. Og å si det til dem? Han ble flau 
og kvalm om igjen.

Så fikk han en tydelig tanke: Vår 
himmelske Fader ønsket at han 
skulle være lykkelig. Vår himmelske 
Fader ønsket han skulle føle Ånden 
igjen, tenke på gode ting og være 
ærlig overfor familien. Han ønsket 
ikke minst at Tate skulle bli en 
verdig bærer av Det aronske pres-
tedømme når han ble 12 om noen 
måneder. Tate skjønte at hvis han 
holdt inne det han hadde sett, og 
holdt det hemmelig, ville det fort-
sette å gjøre ham ulykkelig.

Tate visste at han trengte hjelp – og 
Den hellige ånd hadde nettopp fortalt 
ham hvor han kunne finne den.

Tate så på den digitale klokkens 
glødende tall ved siden av sengen. 
Klokken var nesten ett. Han reiste 
seg og gikk inn i den mørke gangen 
mot mor og fars rom. Han svelget 
nervøst da han banket på døren.

“Mamma? Pappa?”
“Tate, er det deg?” sa mammas 

søvnige stemme.
“Er det noe galt?” spurte pappa.
“Ja,” sa Tate. “Kan vi snakke 

sammen? Og kan jeg kanskje få en 
velsignelse?”

Pappa slo på nattbordlampen sin 
og inviterte Tate opp i sengen. For 
første gang på mange dager følte 
Tate varme, håp og lys. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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Å nei! Hva nå?
Det kan skje hvor som helst – hjemme, på skolen eller hjemme 

hos en venn. Plutselig ser du noe du vet ikke er bra – på en 
telefon, TV, datamaskin eller spillenhet, eller i en bok eller et tids-
skrift. Hva kan du da gjøre for å føle deg bedre?

Kom deg bort fra det. Slå det av. Legg det 
fra deg. Behandle det som om det er gift for 
hjernen – for det er det.

Si det til mamma eller pappa. Mamma og pappa kjenner deg best, 
og de vil hjelpe deg å være trygg og lykkelig. Ikke vær flau. Det som 
skjedde med deg, skjer med nesten alle en eller annen gang.

Snakk videre. Det kan hjelpe deg å 
fortelle det til mor eller far når noe 
du så i løpet av dagen, gjorde at 
du følte deg utilpass. Foreldre kan 
hjelpe deg å legge en plan for å 
beskytte deg mot å se upassende 
ting. Hvis du føler deg fanget, 
bekymret eller får lyst til å se noe 
upassende igjen, må du fortelle 
dem om det også.

Ikke bare sitt der. Se på eller les noe 
godt. Gjør noe aktivt. Gjør en god gjer-
ning. Gå og vær sammen med familie 
eller venner.

Husk hvem du er. Du er ikke et dårlig 
menneske på grunn av det du så. Du er  
et Guds barn, han er glad i deg og ønsker 
å hjelpe deg å være trygg og lykkelig.

Slipp taket i det. Forestill deg at du slipper en ballong og ser den sveve av 
sted. Prøv å slappe av og la det du så, sveve ut av tankene dine. Forestill 
deg så templet, familien din eller noe annet du liker å se.
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Pauls gresskar
Av Ray Goldrup
Basert på en sann historie

Paul hjalp pappa å anlegge kjøkkenhage. Han ønsket at broren Eric var der 
for å hjelpe. Men Eric var langt borte på misjon.

“Jeg kommer aldri til å bli stor som Eric,” sa Paul. “Hvordan kan jeg dra på 
misjon som ham?”

“Ikke vær redd,” sa pappa. “Du kommer til å vokse.”

F O R  S M Å  B A R N
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Pappa ga Paul noen gresskarfrø. 
Han hjalp Paul å så dem.

“Vil disse små frøene vokse til store 
gresskar?” spurte Paul.

“Hvis du tar godt vare på dem,”  
sa pappa.

Paul kom ut for å se på hagen 
hver dag. Han vannet den, og snart 
dukket det opp små spirer. Bladene 
ble større. Paul luket omhyggelig 
bort ugresset.
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Da høsten kom, hadde gresskarplantene hans vokst. Og det var store, oransje gresskar!
Paul hentet pappa for å vise ham det. “Du har tatt godt vare på gresskarplantene dine!” 

sa pappa.
“Jepp! Og jeg skal ta godt vare på meg selv, så jeg også kan bli stor.” gliste Paul. “Og når 

jeg blir stor, kan jeg dra på misjon akkurat som Eric!” ◼

Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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Hvor mange gresskar dyrket Paul?  
Kan du finne de andre skjulte tingene? ◼

Gresskar- åkeren
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Det synes ikke å være noen ende 
på Frelserens ønske om å lede oss 

i sikkerhet. Og han er konsekvent i 
måten å vise oss veien på. Han kaller 
på mer enn én måte så det skal nå 
frem til dem som er villige til å ta imot. 
Og disse metodene inkluderer alltid 
at han sender budskapet ved sine 
profeters munn, når som helst folket 
er verdig til å ha Guds profeter iblant 
seg. Disse bemyndigede tjenere er 
alltid pålagt å advare folket, å fortelle 
hvordan de skal finne sikkerhet.

Da situasjonen var meget spent i 
det nordlige Missouri høsten 1838, 
ba profeten Joseph Smith alle de 
hellige samle seg i Far West for å få 
beskyttelse. Mange befant seg på 
avsidesliggende gårder eller i spredte 
bosetninger. Han rådet spesielt Jacob 
Haun, grunnleggeren av en liten 
bosetning kalt Haun’s Mill, til å dra. 
En opptegnelse fra denne tiden inne-
holder følgende: “Bror Joseph hadde 
sendt beskjed med Haun, som eide 

møllen, og bedt ham si til brødrene 
som bodde der, at de skulle forlate 
stedet og komme til Far West, men 
Haun overbragte ikke budskapet” 
(Philo Dibble, i “Early Scenes in 
Church History,” i Four Faith Promo-
ting Classics [1968], 90). Senere skrev 
profeten Joseph i sin historie: “Helt 
til denne dag hadde Gud gitt meg 
visdom til å redde dem som tok imot 
råd. Ingen har noen gang blitt drept 
som har fulgt mine råd” (History of 
the Church 5:137). Deretter nedteg-
net profeter den sørgelige sannhet at 
uskyldige liv kunne ha blitt spart ved 
Haun’s Mill hvis hans rettledning var 
blitt mottatt og fulgt.

I vår egen tid har vi blitt varslet ved 
råd med hensyn til hvor vi kan være 

VEIEN TIL 
SIKKERHET

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

trygge for synd og sorg. En av nøk-
lene når det gjelder å gjenkjenne disse 
advarslene, er at de alltid blir gjentatt. 
Dere har f.eks. mer enn én gang på 
disse generalkonferansene hørt vår 
profet si at han ville sitere en foregå-
ende profet, og derfor være et annet 
vitne og noen ganger til og med et 
tredje… Apostelen Paulus skrev: “På 
to eller tre vitners ord skal enhver sak 
stå fast” (2 Korinterbrev 13:1). En måte 
å vite at advarselen er fra Herren på, 
er at loven om vitner, bemyndigede 
vitner, er blitt påberopt. Når profeters 
ord synes å bli gjentatt, skulle det 
vekke vår oppmerksomhet og fylle 
vårt hjerte med takknemlighet over å 
få leve i en så velsignet tid …

Vår himmelske Fader elsker oss. 
Han sendte sin enbårne Sønn som 
vår Frelser. Han visste at vi i jordeli-
vet ville være i alvorlig fare, og den 
verste fare ville være fristelsene fra 
en fryktelig motstander. Det er en av 
grunnene til at Frelseren har sørget for 
prestedømsnøkler så de som har ører 
å høre med og tro til å adlyde, kan dra 
til sikre steder. ◼

Fra “Finn sikkerhet i råd,” Lys over Norge,  
juli 1997, 23–25.

Av president 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver 
i Det første 
presidentskap

En måte å vite at advarselen er fra Herren 
på, er at loven om vitner, bemyndigede 
vitner, er blitt påberopt.



“Vi kan prøve oss selv ved å stille noen spørsmål… 1. Når var siste gang jeg ga min ledsager oppriktig ros, enten alene eller sam-
men med våre barn? 2. Når var siste gang jeg takket, ga uttrykk for kjærlighet til eller tryglet oppriktig i tro for ham eller henne 
i bønn? 3. Når var siste gang jeg lot være å si noe jeg visste kunne være sårende? 4. Når var siste gang jeg beklaget og ydmykt 
ba om tilgivelse – uten å legge til ordene ‘men om bare du hadde’ eller ‘men om du bare ikke hadde’? 5. Når var siste gang jeg 
valgte å være lykkelig istedenfor forlange å ha ‘rett’?

INNSIKT

Linda K. Burton, Hjelpeforeningens president, “Vi vil stige opp sammen,” Liahona, mai 2015, 31.

Hvor ofte sier vi hyggelige ting til hverandre?



FOR BARN

FOR UNGDOM

Også i dette nummeret

s. 72

s. 62

s. 44

Å forstå “hvorfor” du tar avgjørelsene du tar, vil 
hjelpe deg å gjøre det rette av de rette grunnene. 
Lær å leve målbevisst!

Kampene som ungdommene i Skriftene sto overfor, var 
annerledes enn dine, men likevel kan du følge deres 
eksempler på mot, tro og lydighet for å overvinne dine 
egne utfordringer.

Tate kunne ikke la vær å tenke på det han 
hadde sett på TV, så han ba til vår himmelske 
Fader for å få vite hva han skulle gjøre.

FOR UNGE VOKSNE

LEV MED  
ærlig hensikt

FANTASTISKE  
UNGDOMMER  
I SKRIFTENE

Finn hjelp
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