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Taler fra 
generalkonferansen
Eldste Ronald A. Rasband,  
eldste Gary E. Stevenson og  
eldste Dale G. Renlund oppholdt  
til De tolv apostlers quorum
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Generalkonferansens 
prestedømsmøte
 65 Tro kommer ikke ved en tilfeldighet, 

men ved valg
Eldste Neil L. Andersen

 69 Ditt neste skritt
Eldste Randall K. Bennett

 76 Frykt ikke, bare tro
President Dieter F. Uchtdorf

 80 Dere er ikke alene om arbeidet
President Henry B. Eyring

 83 Hold budene
President Thomas S. Monson

Møtet søndag formiddag
 86 Vær et forbilde og et lys

President Thomas S. Monson
 89 Jeg står helt forundret

Eldste Ronald A. Rasband
 91 Tydelige og viktige sannheter

Eldste Gary E. Stevenson
 93 Med Guds øyne

Eldste Dale G. Renlund
 95 En oppfordring til mine søstre

President Russell M. Nelson
 98 La den klare basun lyde

Eldste Gregory A. Schwitzer
 101 At de alltid minnes ham

Eldste Claudio R. M. Costa
 104 Den hellige ånd som din ledsager

President Henry B. Eyring

Møtet søndag ettermiddag
 108 Hvorfor Kirken?

Eldste D. Todd Christofferson
 112 Mitt hjerte fordyper seg stadig i dem

Devin G. Durrant

 115 Velsignet og lykkelige er de som 
holder Guds bud
Eldste Von G. Keetch

 118 “Dersom dere elsker meg, da 
holder dere mine bud”
Carole M. Stephens

 121 Vi må huske hvem vi har satt vår lit til
Eldste Allen D. Haynie

 124 Øyne til å se eller ører til å høre med
Eldste Kim B. Clark

 126 Hold stø kurs
Eldste Koichi Aoyagi

 128 “Utvalgt til å bære vitnesbyrd om 
mitt navn”
Eldste David A. Bednar

 72 Generalautoriteter og funksjonærer 
på generalplan i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige

 132 De talte til oss: Gjør konferansen til 
en del av livet

 134 Fortegnelse over historier
 135 Nytt fra Kirken

Innhold november 2015
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Kvinnenes fellesmøte
 6 La oss oppdage det guddommelige  

i oss
Rosemary M. Wixom

 9 Verdig til våre lovede velsignelser
Linda S. Reeves

 12 Her for å hjelpe en god sak
Carol F. McConkie

 15 En sommer med grandtante Rose
President Dieter F. Uchtdorf

Møtet lørdag formiddag
 20 Det virker helt fantastisk!

President Dieter F. Uchtdorf
 24 Gud står ved roret

Eldste M. Russell Ballard
 27 Gleden ved å leve et 

Kristus- sentrert liv
Eldste Richard J. Maynes

 30 Vi må gi oss hen til Gud
Neill F. Marriott

 33 Hva er det så jeg mangler?
Eldste Larry R. Lawrence

 36 Guds behagelige ord
Eldste Francisco J. Viñas

 39 Strøken og rede for Bristol:  
Vær tempelverdig – i gode og 
dårlige tider
Eldste Quentin L. Cook

Møtet lørdag ettermiddag
 43 Oppholdelse av Kirkens 

funksjonærer
President Henry B. Eyring

 44 Hvordan møte utfordringene i 
dagens samfunn
Eldste Robert D. Hales

 47 Se, det er din mor!
Eldste Jeffrey R. Holland

 50 Det er aldri for tidlig, og det er  
aldri for sent
Eldste Bradley D. Foster

 53 Prøvet og fristet – men hjulpet
Eldste Hugo Montoya

 55 Velg lyset
Eldste Vern P. Stanfill

 58 Vend deg til ham, og svarene vil 
komme
Eldste James B. Martino

 61 Styrket ved Jesu Kristi forsoning
Eldste Dallin H. Oaks
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Lørdag kveld, 26. september 2015, 
kvinnenes fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Leder: Bonnie L. Oscarson.
Åpningsbønn: Abby Morgan.
Avslutningsbønn: Grace Teh.
Musikk ved et blandet kor fra Primær, Unge 
kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i det 
sydlige Cache Valley, Utah; Claudia Bigler, 
dirigent; Bonnie Goodliffe, organist; Sarah 
Johnson, fløytist: “La oss stemme i et kor,” 
Salmer, nr. 24; potpurri, arr. Mohlman, ikke 
utgitt: “Jeg vil følge Guds plan,” Barnas sang-
bok, 86, og “Faith in Every Footstep,” Dayley, 
akkompagnert på fløyte og orgel; “Som Sions 
ungdom står vi frem,” Liahona, april 2000, 24, 
arr. Kasen, utg. av Jackman; “Kjære barn, din 
Gud er nær deg,” Salmer, nr. 49, arr. Watkins, 
ikke utgitt; “Gå frem med tro,” Salmer, nr. 166, 
flerstemmig arr. Bigler, ikke utgitt.

Lørdag formiddag, 3. oktober 2015, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Leder: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Mary R. Durham.
Avslutningsbønn: Eldste Adrián Ochoa.
Sang og musikk ved Tabernakelkoret; Mack 
Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Clay 
Christiansen, organist: “Press Forward, Saints,” 
Hymns, nr. 81; “Led oss, o du store Jehova,” 
Salmer, nr. 48; “I Know That My Savior Loves 
Me,” Creamer, arr. Murphy, pub. av Jackman; 
“Ha takk for profeten du sendte,” Salmer, 
nr. 17; “Precious Savior, Dear Redeemer,” 
Hymns, nr. 103, arr. Manookin, pub. av 
Jackman; “Kom, hellige,” Salmer, nr. 26, 
arr. Wilberg, pub. av Oxford.

Lørdag ettermiddag, 3. oktober 2015, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Leder: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste Terence M. Vinson.
Avslutningsbønn: Eldste Kazuhiko Yamashita.
Musikk ved et Primær- kor fra staver i 

Riverton, Utah; Emily Wadley, dirigent; Linda 
Margetts og Bonnie Goodliffe, organister: 
“Beautiful Savior,” Children’s Songbook, 62, 
arr. Kasen, pub. av Jackman; potpurri, arr. 
DeFord, ikke utgitt: “Søk, overvei og be,” 
Barnas sangbok, 66, og “Hver gang når jeg 
leser i Bibelen min,” Barnas sangbok, 35; 
“Kom, følg med meg,” Salmer, nr. 94; “Min 
Frelsers kjærlighet,” Barnas sangbok, 42, 
arr. Cardon, pub. av Jackman.

Lørdag kveld, 3. oktober 2015, 
prestedømsmøtet
Presidium: President Thomas S. Monson.
Leder: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Eldste Larry S. Kacher.
Avslutningsbønn: Stephen W. Owen.
Musikk ved et kor av fedre og sønner fra sta-
ver i Orem, Utah; Cory Mendenhall, dirigent; 
Andrew Unsworth og Clay Christiansen, orga-
nister: “Let Zion in Her Beauty Rise,” Hymns, 
nr. 41, arr. McDavitt, pub. av McDavitt; “Ved 
tanken på min Frelser kjær,” Hymns, nr. 
141, arr. McDavitt, pub. av McDavitt; “Lover 
den Herre,” Salmer, nr. 34; “O, må jeg følge 
deg,” Salmer, nr. 201; “Vi vil bringe sannhet 
til jord,” Barnas sangbok, 92, arr. McDavitt, 
pub. av McDavitt.

Søndag formiddag, 4. oktober 2015, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Leder: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste Chi Hong (Sam) Wong.
Avslutningsbønn: Cheryl A. Esplin.
Sang og musikk ved Tabernakelkoret; 
Mack Wilberg, dirigent; Richard Elliott og 
Andrew Unsworth, organister: “Arise, O God, 
and Shine,” Hymns, nr. 265; “Snart Israels 
Forløser,” Salmer, nr. 5, arr. Wilberg, pub. av 
Hinshaw; “Hvis min Frelser sto hos meg,” 
DeFord, arr. Cardon/Elliott, ikke utgitt; “Så 
sikker en grunnvoll,” Salmer, nr. 42; “Det er 
solskinn i min sjel i dag,” Salmer, nr. 177, arr. 
Wilberg, ikke utgitt; “Guds ånd som en ild,” 
Salmer, nr. 2, arr. Wilberg, pub. av Jackman.

Søndag ettermiddag, 4. oktober 2015, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Leder: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Eldste Jörg Klebingat.
Avslutningsbønn: Eldste Scott D. Whiting.
Musikk ved Tabernakelkoret; Mack Wilberg 
og Ryan Murphy, dirigenter; Bonnie Good-
liffe og Linda Margetts, organister: “Pris vår 
Gud med hjerte, munn,” Salmer, nr. 35, arr. 
Murphy, ikke utgitt; “Our God Is a God of 
Love,” Cundick, pub. av Jackman; “Se, Herren 
konge er,” Salmer, nr. 43; “I verden trenges 
tapre menn,” Salmer, nr. 174, arr. Wilberg, 
ikke utgitt; “Elsk du din neste,” Salmer, nr. 
190, arr. Wilberg, ikke utgitt.

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

Omslaget
Forsiden: Foto: Welden C. Andersen.
Siste omslagsside: Foto: Christina Smith.

Foto fra konferansen
Bilder fra generalkonferansen i Salt Lake City ble tatt av 
Welden C. Andersen, Carli Bell, Cody Bell, Janae Bingham, 
Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, Nate Edwards, 
Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, Bradley Slade 
og Christina Smith; av familien Cavalcante, gjengitt med 
tillatelse fra Aroldo Cavalcante; i Athens, Georgia, USA, av 
Whitney Gossling; i Orange County, California, USA, av 
Erik Isakson; medlemmer av familien Openshaw, gjengitt 
med tillatelse fra familien Openshaw; i Mumbai, India, av 
Wendy Gibbs Keeler; i Drammen og Oslo, Norge, av Ash-
lee Larsen; i Kiev, Ukraina av Marina Lukach; i San Pedro, 
Belize av Josué Peña; i Arica, Chile, av Shelby Jeanne 
Randall; i Bermejillo, Durango, Mexico, av Angélica 
Castañeda; i Cavite, Filippinene, av Danny Soleta.

Den 185. halvårlige generalkonferanse

Taler fra konferansen
For å få tilgang til konferansetaler på Internett på mange språk, kan du gå inn på conference. lds. org og velge et 
språk. Talene er også tilgjengelige på mobil- appen Gospel Library. 
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•  Talene av president Russell M. 
Nelson og eldste Jeffrey R. Holland  
i De tolv apostlers quorum for-
klarte kvinners viktige oppgaver. 
President Nelson sa: “Guds rike er 
ikke og kan ikke være komplett 
uten kvinner som inngår hellige 
pakter og deretter holder dem, og 
kvinner som kan tale med Guds 
kraft og myndighet!” (side 96). 

•  Eldste Dallin H. Oaks i De tolv 
apostlers quorum bekreftet at “Frel-
seren opplevde og led fylden av 
alle jordiske utfordringer… Og på 
grunn av dette, gjør hans forsoning 
ham i stand til å hjelpe oss – til å gi 
oss styrke til å tåle alt” (side 61– 62).

“Dere er en sønn eller datter av  
vår himmelske Fader,” sa pre-
sident Thomas S. Monson på 

generalkonferansens møte søndag 
formiddag. “Dere har kommet fra 
hans nærhet for å leve på denne jord 
en stund, for å gjenspeile Frelserens 
kjærlighet og læresetninger, og tappert 
la deres lys skinne så alle kan se det. 
Når denne tid på jorden er avsluttet, 
hvis dere har gjort deres del, vil dere 
få den strålende velsignelsen å få 
vende tilbake for å bo hos ham for 
evig” (side 88).

På denne generalkonferansen 
ble det markert at president Boyd K. 
Packer, eldste L. Tom Perry og eldste 

Richard G. Scott i De tolv apostlers 
quorum nylig gikk bort. Kirkens 
medlemmer oppholdt tre nye med-
lemmer av quorumet: Eldste Ronald A. 
Rasband, eldste Gary E. Stevenson og 
eldste Dale G. Renlund.

Andre høydepunkter:
•  Talene av eldste M. Russell Ballard, 

eldste David A. Bednar og eldste 
D. Todd Christofferson i De tolv 
apostlers quorum understreket 
hvorfor Herren opprettet sin kirke, 
med profeter og apostler som sin 
grunnvoll, for å utføre sitt arbeid 
og gjøre oss i stand til å vende 
tilbake til ham (se side 24, 128  
og 108).

Høydepunkter fra den 185. halvårlige 
generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige
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prestasjoner, hvilken status vi oppnår, 
antall maraton vi løper, eller vår popu-
laritet og selvtillit. Vår guddommelige 
natur kommer fra Gud. Den ble til i en 
tilværelse før vår fødsel, og vil fortsette 
i all evighet.

Vi er elsket
Vi identifiserer oss med vår gud-

dommelige natur når vi føler og gir vår 
himmelske Faders kjærlighet. Vi har 
handlefrihet til å gi den næring, la den 

blomstre og hjelpe den å vokse. Peter 
sa at vi er gitt “dyrebare løfter” om at 
vi “skulle få del i den guddommelige 
natur”.5 Når vi forstår hvem vi er – 
Guds døtre – begynner vi å føle disse 
dyrebare løftene.

Når vi ser ut gjennom et vindu, 
ikke bare i et speil, kan vi se oss selv 
som hans. Vi vender oss naturlig til 
ham i bønn, og vi er ivrige etter å 
lese hans ord og gjøre hans vilje. Vi 
kan motta bekreftelse på vår verdi 
vertikalt fra ham, ikke horisontalt fra 
verden omkring oss eller fra andre på 
Facebook eller Instagram.

Hvis dere noensinne tviler på den 
guddommelige gnisten i dere, kan dere 

erklæring til verden” lærer oss at vi 
“er en elsket ånd, sønn eller datter 
av himmelske foreldre, og har … en 
guddommelig natur og et guddommelig 
potensial”.3 Vår himmelske Fader deler 
generøst en del av sin guddommelighet 
med oss. Denne guddommelige naturen 
kommer som en gave fra ham med en 
kjærlighet som bare foreldre kan føle.

Vi kommer til jorden for å vise 
omsorg og oppdage frø av guddom-
melige egenskaper i oss.

Vi vet hvorfor
Elaine Cannon, tidligere Unge kvin-

ners president, sa: “Det er to viktige 
dager i en kvinnes liv: Den dagen hun 
blir født, og den dagen hun finner ut 
hvorfor.” 4

Vi vet hvorfor. Vi har kommet til 
denne jorden for å bygge opp hans 
rike og forberede hans Sønn Jesu Kristi 
annet komme. For hvert åndedrag vi 
tar, prøver vi å følge ham. Den gud-
dommelige natur i hver enkelt av oss 
blir foredlet og styrket ved den innsats 
vi gjør for å komme nærmere vår Fader 
og hans Sønn.

Vår guddommelige natur har 
ingenting å gjøre med våre personlige 

Av Rosemary M. Wixom
Primærs øverste president

Søstre, vi er glad i dere! Jeg vitner 
om at livet er en gave. Gud har en 
plan for hver enkelt av oss, og vår 

personlige hensikt begynte lenge før vi 
kom til jorden.

I det siste har jeg forstått mer av 
det mirakel som et barns fødsel inn 
i jordelivet er som en del av Herrens 
plan. Hver enkelt av oss utviklet oss 
fysisk i vår mors livmor, og var i mange 
måneder avhengig av hennes kropp for 
å kunne leve. Til slutt ble vi imidlertid 
adskilt ved fødselen – en dramatisk 
hendelse for både mor og barn.

Når et barn kommer inn i denne 
verden, gjør endringen i temperatur 
og lys og det drastisk reduserte trykket 
mot brystet at barnet tar sitt første 
gispende åndedrag. De små lungene 
fylles plutselig med luft for første gang, 
organene begynner brått å virke, og 
barnet begynner å puste. Idet navle-
strengen klemmes over, kuttes denne 
livlinen mellom mor og barn for alltid, 
og barnets liv på jorden begynner.

Job sa: “Guds Ånd har skapt meg, 
og Den Allmektiges ånde holder 
meg i live.” 1

Vi kommer inn i denne verden “på 
skyer av herlighet”.2 “Familien – En 
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La oss oppdage det 
guddommelige i oss
Vi kommer til jorden for å vise omsorg og oppdage frø av 
guddommelige egenskaper i oss.

Cavite City, Cavite, Filippinene
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knele i bønn og spørre vår himmel-
ske Fader: “Er jeg virkelig din datter, 
og elsker du meg?” Eldste M. Russell 
Ballard har sagt: “Et av de mest gri-
pende budskapene Ånden vil formidle, 
er det Herren føler for dere.” 6

Vi er hans. Paulus sa: “Ånden selv 
vitner sammen med vår ånd at vi er 
Guds barn.” 7 Den første Primær- sangen 
vi lærer, er ofte “Jeg er Guds kjære 
barn”.8 Det er på tide å ta de avholdte 
ordene “Jeg er Guds kjære barn” og 
legge til ordene: “Derfor hva?” Vi kan 
også stille spørsmål som disse: “Hva 
skal jeg gjøre for å leve som et Guds 
barn?” “Hvordan kan jeg utvikle de 
guddommelige egenskapene i meg?”

President Dieter F. Uchtdorf har sagt: 
“Gud sendte dere hit for å forberede 
dere til en fremtid som er større enn 
noe dere kan forestille dere.” 9 Denne 
fremtiden, en dag om gangen, vekkes 

til live når dere gjør mer enn bare å 
eksistere. Den vekkes til live når dere 
lever for å oppfylle deres skapelses mål. 
Dette inviterer Herren inn i deres liv, og 
dere begynner å la hans vilje bli deres.

Vi lærer på grunn av vår 
guddommelige natur

Guddommelig natur gir oss et ønske 
om å vite disse evige sannhetene selv.

En ung kvinne som heter Amy, lærte 
meg nylig dette da hun skrev: “Det er 
vanskelig å være tenåring nå til dags. 
Veien blir stadig smalere. Satan prøver 
virkelig hardt. Det er enten riktig eller 
galt. Det finnes ingen mellomting.”

Hun fortsatte: “Gode venner er noen 
ganger vanskelige å finne. Selv om du 
tror du har bestevenner som aldri vil 
forlate deg, kan det forandre seg av 
en hvilken som helst grunn. Derfor er 
jeg så glad for at jeg har en familie, vår 

himmelske Fader, Jesus Kristus og Den 
hellige ånd, som kan være hos meg når 
det skjærer seg med venner.”

Amy sa videre: “En kveld var jeg 
urolig. Jeg fortalte søsteren min at jeg 
ikke visste hva jeg skulle gjøre.”

Senere den kvelden sendte søs-
teren henne en SMS og siterte eldste 
Jeffrey R. Holland da han sa: “Ikke gi 
opp… Ikke stopp. Fortsett å gå. Fortsett 
å prøve. Det finnes hjelp og lykke 
foran deg… Det vil gå bra til slutt. Stol 
på Gud og tro på det gode som skal 
komme.” 10

Amy forklarte: “Jeg leste det og ba 
om at jeg måtte føle kjærlighet fra Gud 
hvis han virkelig var der for meg.”

Hun sa: “Straks jeg ba og trodde 
at han var der, fikk jeg en fantastisk 
lykkelig og varm følelse. Den kan ikke 
beskrives med ord. Jeg visste at han var 
der, og at han er glad i meg.”
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Fordi dere er hans barn, vet han 
hvem dere kan bli. Han kjenner deres 
frykt og deres drømmer. Han verdset-
ter deres muligheter. Han venter på at 
dere skal komme til ham i bønn. Fordi 
dere er hans barn, er det ikke bare dere 
som trenger ham. Han trenger også 
dere. De som sitter rundt dere på dette 
møtet, trenger dere. Verden trenger 
dere, og deres guddommelige natur 
gjør det mulig for dere å være hans 
betrodde disippel for alle hans barn. 
Når vi begynner å se det guddomme-
lige i oss, ser vi det også i andre.

Vi utfører tjeneste på grunn av 
vår guddommelige natur

Guddommelig natur gir oss et ønske 
om å tjene andre.

Sharon Eubank, leder for Kirkens 
humanitærtjeneste, fortalte nylig 
om noe eldste Glenn L. Pace hadde 
opplevd. Det var omfattende tørke og 
ekstrem hungersnød i Etiopia på mid-
ten av 1980- tallet. For å gi lindring, ble 
det opprettet poster med mat og vann 
til dem som kunne komme til dem. En 
gammel mann som var utsultet, gikk 
langt for å komme til en matpost. Han 
gikk forbi en landsby, da han hørte et 
lite barn gråte. Han lette til han fant 
barnet sittende på bakken ved siden sin 
døde mor. Mannen løftet opp barnet, 
og fortsatte å gå ytterligere 40 km til 
matposten. Da han kom frem, var ikke 
hans første ord: “Jeg er sulten”, eller 
“Hjelp meg.” De var: “Hva kan gjøres 
for dette barnet?” 11

Guddommelige egenskaper i oss 
vekker vårt ønske om å strekke oss ut 
til andre, og tilskynder oss til å handle. 
Vår himmelske Fader og Jesus Kristus 
kan hjelpe oss å finne styrke til å gjøre 
dette. Er det mulig at Herren spør oss: 
“Hva kan gjøres for denne datteren, 
denne broren, denne faren eller denne 
vennen?”

Det er ved Åndens hvisken at den 
tvilendes guddommelige natur, etter 
å ha gispet etter luft, finner fred til å 
puste igjen.

Når profeten taler, gir hans ord gjen-
klang i vår guddommelige natur og gir 
oss styrke til å følge.

Deltagelse i nadverden hver uke 
vekker håpet i det guddommelige i 
oss, og vi minnes vår Frelser Jesus 
Kristus.

Jeg lover at når dere prøver å opp-
dage dybden av den guddommelige 
naturen som finnes i dere, vil dere 
begynne å foredle deres dyrebare 
gave ytterligere. La den lede dere til å 
bli hans datter, som vandrer på veien 
tilbake til ham – hvor vi “føres tilbake 
til den Gud som ga [oss] livsånde”.12 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Job 33:4.
 2. “Ode: Intimations of Immortality from 

Recollections of Early Childhood,” The 
Complete Poetical Works of William 
Wordsworth (1924), 359.

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

 4. Elaine Cannon, i “ ‘Let Me Soar,’ Women 
Counseled,” Church News, 17. okt. 1981, 3.

 5. 2 Peter 1:4.
 6. M. Russell Ballard, “Rettferdige kvinner,” 

Liahona, des. 2002, 42.
 7. Romerne 8:16.
 8. Se “Jeg er Guds kjære barn,” Salmer, nr. 187.
 9. Dieter F. Uchtdorf, “Gledesfylt etterlevelse 

av evangeliet,” Liahona, nov. 2014, 121.
 10. Jeffrey R. Holland, “En yppersteprest for 

de goder som skulle komme,” Liahona, 
jan. 2000, 45.

 11. Se Glenn L. Pace, “Infinite Needs and Finite 
Resources,” Tambuli, mars 1995, 18-19.

 12. 2 Nephi 9:26.
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oppleve en fylde av glede, til og med 
guderang. Forplantningsevnen er ikke 
en underordnet del av planen. Den er 
planen.”

Han fortsatte:
“Sann kjærlighet krever at paret 

venter til etter vielsen med å dele den 
hengivenhet som åpner for de hellige 
krefter … [ved å] unngå situasjoner der 
fysisk begjær kan ta overhånd…

Vår lykke i jordelivet, vår glede og 
opphøyelse, er avhengig av hvordan 
vi reagerer på disse vedvarende, sterke 
fysiske ønskene.” 1

Mine kjære søstre, både unge og 
ikke så unge, jeg har hatt et sterkt 
ønske mens jeg har forberedt denne 
talen. Som Alma den yngre uttrykte det: 
“[ Jeg] ønsker … fra dypet av mitt hjerte 
… at dere ville … påkalle hans hellige 
navn og alltid våke og be, så dere ikke 
blir fristet mer enn dere kan tåle … 
så dere kan bli løftet opp på den siste 
dag.” 2

Senere vitnet også Mormon om 
at på Almas tid forkynte antikristen 
Korihor, og “villedet mange kvinner.” 3

Søstre, Satan har heiset et Korihor- 
lignende banner i vår tid med stadig 
større hell. Hva er noen av redskapene 
hans? Forførende romantikkromaner, 

av denne [skaper]evnen kan vi komme 
nærmere vår himmelske Fader og 

Av Linda S. Reeves
Annenrådgiver i Hjelpeforeningens øverste presidentskap

Er ikke søsteren i denne videoen 
herlig? Vi vet at mange av dere 
som ikke har fått anledning til å 

føde egne barn, har elsket, undervist 
og velsignet barn hele deres liv. Og 
som vår himmelske Fader og vi, deres 
søstre, elsker dere for det!

Har vi alle, også dere kjære søstre 
i Primær og Unge kvinner, hatt anled-
ning til å holde et nyfødt barn i armene 
og latt ham eller henne se oss i øynene? 
Har vi kjent den hellige følelsen som 
omgir denne celestiale ånden, som så 
nylig ble sendt av vår Fader i himmelen 
til dens nylig skapte, rene lille kropp? 
Jeg har sjelden hatt så gode, kjærlige  
og åndelige følelser.

Vår kropp er en hellig gave fra vår 
himmelske Fader. Den er et personlig 
tempel. Når vi holder den ren og ube-
smittet, kan vi være verdige til å hjelpe 
vår himmelske Fader å skape en kropp 
til hans elskede åndebarn.

I president Boyd K. Packers siste 
generalkonferansetale, som dere 
kanskje husker som “en kjeks og et 
kyss”, vitnet han om at “budet om å bli 
mange og fylle jorden … er absolutt 
nødvendig … og er kilden til mennesk-
ets lykke. Gjennom rettferdig utøvelse 

Verdig til våre  
lovede velsignelser
Vi trenger å se for oss og bevisst fokusere på vår himmelske  
Faders fantastiske lovede velsignelser hver dag.
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såpeoperaer på TV, gifte kvinner og 
gamle kjærester som kontakter hveran-
dre på sosiale medier, og pornografi. Vi 
må være så påpasselige, kjære søstre! 
Vi kan ikke leke med Satans brennende 
piler uten å bli brent. Jeg vet ikke om 
noe som i like stor grad vil kvalifisere 
oss til Den hellige ånds konstante vei-
ledning, som dyd.

Mange i dagens samfunn er på 
utkikk etter øyeblikkelig tilfredsstillelse 
og umiddelbar kunnskap på Internett. 
Til sammenligning vil vi bli umåtelig 
velsignet hvis vi utøver tro og tålmo-
dighet og kommer til vår himmelske 
Fader, kilden til all sannhet, med våre 
bekymringer. Så mange svar og forsik-
ringer kan komme ved daglig å granske 

og studere Skriftene, og ved oppriktig 
og inderlig bønn, men det er ingen 
slike løfter på Internett. Profeten Jakob 
vitner: “For Ånden taler sannheten og 
lyver ikke. Derfor taler den om tingene 
som de virkelig er og om tingene som 
de virkelig vil bli.” 4

Når vi ser på, leser eller opplever 
noe som er under vår himmelske Faders 
normer, svekker det oss. Uavhengig av 
alder, hvis det vi ser på, leser, lytter til 
eller velger å gjøre, ikke harmonerer 
med Herrens normer i Til styrke for ung-
dom, slå det av, riv det i stykker, kast det 
ut og smell igjen døren.

Ingen av oss er fullkommen, men 
når vi har syndet, har president Packer 
minnet oss på følgende:

“Løftet er: ‘Se, den som har omvendt 
seg fra sine synder er tilgitt, for jeg 
Herren, kommer dem ikke mer i hu’ 
(L&p 58:42)…

Forsoningen, som kan gjenvinne 
hver enkelt av oss, etterlater ingen arr. 
Det betyr at uansett hva vi har gjort 
eller hvor vi har vært eller hvordan 
noe skjedde, hvis vi virkelig omvender 
oss, har han lovet at han vil sone for 
oss. Og da han sonet, ble det oppgjort. 
Det er så mange av oss som blir kastet 
rundt av skyldfølelse, og ikke vet 
helt hvordan vi skal unnslippe. Dere 
unnslipper ved å ta imot Jesu Kristi 
forsoning, og alt som var hjertesorg, 
kan bli til skjønnhet og kjærlighet 
og evighet.” 5
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I tillegg til omvendelse, hvilke hjel-
pemidler eller verktøy har vi fått til å 
hjelpe oss å holde oss rene og dydige? I 
Primær og Unge kvinner synges sangen 
“Kraft fra skriften”.6 Kan vi utvide det 
til “Kraft fra bønn”, “Kraft fra templet”, 
“Kraft fra pakter”, “Kraft fra sabbats-
dagen”, “Kraft fra profeten” og “Kraft 
fra dyd”?

Det er også store velsignelser og 
beskyttende løfter knyttet til riktig bruk 
av tempelkledningen. Jeg føler at jeg 
symbolsk tar på meg de kongelige 
kapper som er gitt meg av min himmel-
ske Fader. Jeg vitner, søstre, om at når 
vi gjør vårt beste for å bruke tempel-
kledningen riktig, regner Faderen det 
som et viktig tegn på vår kjærlighet og 
hengivenhet til ham. Det er et tegn på 
paktene vi har inngått med ham, og 
han har lovet: “Jeg, Herren, er forplik-
tet når dere gjør som jeg sier, men når 
dere ikke gjør som jeg sier, har dere 
intet løfte.” 7

Jeg snakket nylig med en gammel 
venn som har vært gjennom to skils-
misser på grunn av sine ektemenns 
avhengighet og utroskap. Hun og hen-
nes tre barn har lidd mye. Hun sa: “Jeg 
har prøvd så hardt å leve rettskaffent. 
Hvorfor har jeg hatt så mange prøvel-
ser? Hva galt har jeg gjort? Hva vil min 
himmelske Fader at jeg skal gjøre? Jeg 
ber og leser Skriftene, hjelper barna 
mine og drar til templet ofte.”

Da jeg lyttet til denne søsteren, 
fikk jeg lyst til å rope ut: “Du gjør det! 
Du gjør alt som vår himmelske Fader 
ønsker og håper at du vil gjøre!”

Forståelig nok har mange gitt 
uttrykk for at vår himmelske Faders 
lovede velsignelser er “altfor langt 
unna”, spesielt når livet er overfylt 
med utfordringer. Men Amulek for-
kynte at “dette liv er tiden for å forbe-
rede seg til å møte Gud”.8 Det er ikke 
tiden for å motta alle våre velsignelser. 

President Packer forklarte: “‘Og de 
levde lykkelig alle sine dager’ skrives 
aldri inn i andre akt. Dette uttrykket 
hører hjemme i tredje akt, når myste-
riene er løst og alt er satt i orden.” 9 
Vi trenger imidlertid å se for oss og 
bevisst fokusere på vår himmelske 
Faders fantastiske lovede velsignelser 
hver dag – samtidig som vi er klar over 
“den store og milde barmhjertighet” 10 
vi opplever daglig.

Søstre, jeg vet ikke hvorfor vi har 
så mange prøvelser, men det er min 
personlige oppfatning at belønningen 
er så stor, så evig og evigvarende, så 
gledelig og utenfor vår fatteevne at på 
den dagen vi mottar vår lønn, vil vi 
kanskje si til vår barmhjertige, kjærlige 
Fader: “Var det alt som var nødvendig?” 
Jeg tror at hvis vi daglig kunne minnes 
og forstå dybden av den kjærlighet vår 
himmelske Fader og vår Frelser har til 
oss, ville vi være villige til å gjøre hva 
som helst for å komme tilbake i deres 
nærhet igjen, evig omgitt av deres kjær-
lighet. Hvilken rolle spiller det vi led 

her, kjære søstre, hvis disse prøvelsene 
til slutt er nettopp det som gjør oss 
kvalifisert til evig liv og opphøyelse i 
Guds rike sammen med vår Fader og 
Frelseren?

Jeg vitner om at kroppen er en 
hellig gave fra vår himmelske Fader, 
og at når vi holder oss rene og verdige 
gjennom vår Frelsers sonoffer, og har 
Faderens lovede velsignelser klart for 
oss, vil vi en dag motta “alt som [vår] 
Fader har”.11 I Jesu Kristi hellige navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Boyd K. Packer, “Planen for lykke,” 

Liahona, mai 2015, 26-27.
 2. Alma 13:27-29.
 3. Alma 30:18.
 4. Jakobs bok 4:13.
 5. Boyd K. Packer, Liahona, mai 2015, 28.
 6. Clive Romney, “Kraft fra Skriften,” lds. org/ 

callings/ primary/ sharing - time - music. 
 7. Lære og pakter 82:10; uthevelse tilføyd.
 8. Alma 34:32.
 9. Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” 

(Kirkens skoleverks temakveld for unge 
voksne, 7. mai 1995), 2, si. lds. org.

 10. Ether 6:12.
 11. Lære og pakter 84:38.
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verdens synder og for å helliggjøre 
verden og rense den fra all urettferdig-
het, for at gjennom ham kunne alle bli 
frelst.” 6 Vår frelser har “merket stien og 
ledet veien”.7 Jeg vitner om at når vi 
følger hans eksempel, elsker Gud og 
tjener hverandre med vennlighet og 
medlidenhet, kan vi stå i renhet, “ulas-
telige for Gud på den ytterste dag.” 8 Vi 
velger å tjene Herren i hans gode sak 
for at vi kan bli ett med Faderen og 
med Sønnen.9

Profeten Mormon erklærte frimodig: 
“For vi har et arbeide å utføre mens vi 
er i dette jordiske tabernakel, så vi kan 
seire over fienden av all rettferdighet og 
hvile våre sjeler i Guds rike.” 10 Tidlige 
ledere i Kirken og fortidens pionerer 
strevde fremover med heroisk mot og 
målrettet trofasthet for å grunnfeste det 
gjengitte evangelium og bygge templer 
hvor opphøyelsens ordinanser kunne 
utføres. Pionerer i dag, med andre ord 
dere og jeg, strever også fremover i 
tro, “for å arbeide i [Herrens] vingård 
med å frelse menneskenes sjeler.” 11 Og 
som president Gordon B. Hinckley sa: 
“Hvor fantastisk fremtiden vil bli, idet 

Den gode sak vi hjelper, er Kristi 
sak. Det er arbeidet med å frelse sjeler.4 
Herren sa: “Dette er min gjerning og 
min herlighet – å tilveiebringe men-
nesket udødelighet og evig liv.” 5 Vi er 
den sak Jesus Kristus led for, idet han 
blødde fra hver pore og ga sitt liv av 
fullkommen kjærlighet. Hans sak er 
den gode nyheten, “det glade budskap 
… at han kom til verden, ja, Jesus, for å 
bli korsfestet for verden, og for å bære 

Av Carol F. McConkie
Førsterådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap

Jeg er takknemlig for at vi kan 
komme sammen med trofaste 
kvinner som Lisa – søsteren i 

videoen – som er rene av hjertet, som 
elsker Herren og tjener ham midt i sine 
egne prøvelser. Lisas historie minner 
meg om at vi må elske hverandre og 
se andres indre skjønnhet. Frelseren sa: 
“Husk at sjeler er av stor verdi i Guds 
øyne.” 1 Enten vi er 8 eller 108, er hver 
enkelt av oss “dyrebar i [hans] øyne”.2 
Han elsker oss. Vi er Guds døtre. Vi er 
søstre i Sion. Vi har en guddommelig 
natur, og vi har alle et strålende arbeid 
å utføre.

I sommer besøkte jeg en vakker 
ung kvinne som var mor til døtre. Hun 
følte at våre unge kvinner trenger en 
sak, noe som kan hjelpe dem å føle seg 
verdsatt. Hun visste at vi kan oppdage 
vår personlige og evige verdi ved å 
handle i samsvar med vår guddomme-
lige hensikt i jordelivet. I kveld sang 
dette nydelige og bemerkelsesverdige 
koret ord som forklarer vår hensikt. 
Gjennom prøvelser, og til og med i frykt 
og fortvilelse, har vi et tappert hjerte. Vi 
er innstilt på å gjøre vår del. Vi er her 
for å hjelpe en god sak.3 Søstre, i denne 
sak er vi alle verdsatt. Alle trenges.

Her for å hjelpe  
en god sak
Måtte vi velge å hjelpe en god sak som tapre utsendinger  
for vår Herre Jesus Kristus.
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Den allmektige lar sitt strålende verk 
rulle frem … ved hjelp av uselvisk 
[tjeneste] fra dem hvis hjerte er fylt med 
kjærlighet til verdens Forløser.” 12 Vi 
slutter oss til trofaste søstre fra fortiden, 
nåtiden og i den oppvoksende genera-
sjon og står sammen i arbeidet med å 
frelse sjeler!

Før vi ble født, aksepterte vi vår 
himmelske Faders plan “hvorved [vi] 
kunne få et fysisk legeme og høste 
jordisk erfaring for å utvikle [oss] mot 
fullkommenhet og til sist virkeliggjøre 
[vårt] guddommelige potensial som 
arvinger til evig liv.” 13 Om denne før-
jordiske pakt forklarte eldste John A. 
Widtsoe: “Vi samtykket der og da i 
at vi ikke bare skulle være frelsere 
for oss selv, men også … frelsere for 
hele den menneskelige familie. Vi 
inngikk et samarbeid med Herren. 
Gjennomføringen av planen ble følge-
lig ikke bare Faderens og Frelserens 
arbeid, men også vårt. Den minste av 
oss, den mest beskjedne, er i kom-
paniskap med Den allmektige om å 
gjennomføre formålet med den evige 
frelsesplanen.” 14

Her i jordelivet har vi igjen inn-
gått pakt om å hjelpe Frelseren med 
arbeidet med å frelse sjeler. Ved å delta 
i hellige prestedømsordinanser, lover 
vi at vi vil tre inn i Guds tjeneste av 
hele vårt hjerte, og av all makt, sinn og 
styrke.15 Vi mottar den hellige ånd og 
søker hans tilskyndelser for å veilede 
vår innsats. Rettskaffenhet stråler ut til 
verden når vi forstår hva Gud ønsker 
at vi skal gjøre, og så gjør det.

Jeg kjenner et Primær- barn som sa 
til en venn da de sto på bussholde-
plassen: “Hei! Du burde bli med meg 
i kirken og lære om Jesus!”

Jeg så jentene i en Unge  kvinner- 
klasse lenke armene sammen og 
forplikte seg til å tjene hverandre, og 
deretter planlegge hvordan de kunne 

hjelpe en ung kvinne som strevde med 
avhengighet.

Jeg har sett unge mødre gi hele 
sin tid, sine talenter og sin energi til å 
undervise og vise eksempler på evan-
geliets prinsipper, slik at deres barn, i 
likhet med Helamans sønner, kan stå 
tappert og trofast gjennom prøvelser, 
fristelser og motgang.

Men kanskje det som gjorde størst 
inntrykk, var å høre en enslig voksen 
søster erklære med sitt sterke og rene 
vitnesbyrd at det viktigste arbeidet vi 
kan gjøre, er å forberede oss til ekte-
skap og familie. Selv om hun ikke har 
erfaring med dette, vet hun at familien 
står sentralt i frelsesarbeidet. “Den gud-
dommelige plan for lykke muliggjør en 
fortsettelse av familieforholdet på den 
andre siden av graven.” 16 Vi respekterer 
Faderens plan og forherliger Gud når 
vi styrker og foredler disse forholdene 
i den nye og evige ekteskapspakt. Vi 
velger å leve rent og dydig slik at når 
anledningen byr seg, er vi forberedt til 
å inngå denne hellige pakt i Herrens 
hus og holde den for evig.

Vi opplever alle forskjellige perioder 
i vårt liv. Men enten vi er på skolen, på 

jobben, i lokalsamfunnet, eller spesielt 
i hjemmet, er vi Herrens representanter, 
og vi går hans ærend.

I arbeidet med å frelse sjeler finnes 
det ikke rom for sammenligning, 
kritikk eller fordømmelse. Det handler 
ikke om alder, erfaring eller offentlig 
anerkjennelse. Dette hellige arbeidet 
handler om å utvikle et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd, og villighet 
til å bruke våre gudgitte gaver og unike 
talenter til å utføre Herrens arbeid på 
hans måte. Det er å ha ydmykhet til å 

Søster Ella Hoskins sammen med to unge 
kvinner fra menigheten sin. 
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falle ned på våre knær og si: “Far … 
ikke som jeg vil, bare som du vil.” 17

I Herrens styrke kan vi “gjøre alle 
ting”.18 Vi kan stadig søke hans veiled-
ning i bønn, i Skriftene og gjennom 
Den hellige ånds hvisken. En søster 
som sto overfor en overveldende opp-
gave, skrev: “Noen ganger lurer jeg på 
om ikke søstrene i Kirkens tidlige 
historie, i likhet med oss, la sitt hode 
på puten om kvelden og ba: ‘Vil du 
hjelpe meg gjennom det morgendagen 
måtte bringe?’” Så skrev hun: “Én av 
velsignelsene er [at] vi har hverandre, 
og vi står sammen om dette!” 19 Uansett 
hva våre omstendigheter er, uansett 
hvor vi er på veien til frelse, står vi 
sammen som ett i vår forpliktelse 
overfor Frelseren. Vi støtter hverandre 
i tjeneste for ham.

Dere har kanskje nylig lest om 
søster Ella Hoskins, som ble kalt som 
100- åring til å hjelpe de unge kvinnene 
i menigheten med personlig frem-
gang.20 Ca to år senere, 102 år gammel, 
gjorde søster Hoskins seg fortjent til 
sin unge kvinners anerkjennelse. De 
unge kvinnene, Unge kvinners og 

Hjelpeforeningens presidentskaper i 
menigheten og staven, og familiemed-
lemmer kom sammen for å feire presta-
sjonen hennes. Grenser i form av alder, 
organisasjon og sivilstand falmet bort i 
trofast tjeneste. Unge kvinner uttrykte 
takknemlighet for søster Hoskins, 
hennes undervisning og hennes gode 
eksempel. De ønsker å bli som henne. 
Etterpå spurte jeg søster Hoskins: 
“Hvordan klarte du det?”

Hun svarte straks: “Jeg omvender 
meg hver dag.”

Av en vennlig dame, så full av 
Ånden at hun glødet av rent lys, ble 
jeg påminnet om at hvis vi skal la vårt 
lys skinne med hellighets skjønnhet og 
stå sammen med Frelseren og vel-
signe andre, må vi være rene. Renhet 
er mulig ved hjelp av Kristi nåde når 
vi nekter oss ugudelighet og velger å 
elske Gud av all makt, sinn og styrke.21 
Apostelen Paulus forkynte: “Fly fra 
ungdommens lyster! … Jag etter 
rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med 
dem som påkaller Herren av et rent 
hjerte!” 22 Ingen av oss er fullkommen. 
Vi har alle gjort feil. Men vi omvender 

oss slik at vi kan bli bedre og alltid la 
Kristi navn “stå skrevet” i vårt hjerte.23 
Når vi utfører tjeneste i Herrens navn, 
med et rent hjerte, gjenspeiler vi 
Frelserens kjærlighet og gir andre et 
glimt av himmelen.

Måtte vi velge å hjelpe en god sak 
som tapre utsendinger for vår Herre 
Jesus Kristus. La oss stå sammen og 
“med en sang i hjertet bevege [oss] 
fremover, etterleve evangeliet, elske 
Herren og bygge opp riket”.24 Jeg vitner 
om at i dette strålende arbeidet kan vi 
få kjenne Guds rene kjærlighet. Vi kan 
motta sann glede og oppnå alle evig-
hetens herligheter. I Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼
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Grandtante Rose
Historien handler om en jente som 

heter Eva. Det er to viktige ting dere 
bør vite om Eva. Den ene er at hun var 
11 år gammel i denne historien. Og den 
andre er at hun absolutt ikke ønsket å 
bo hos sin grandtante Rose. Ikke i det 
hele tatt. Ikke snakk om.

Men Evas mor skulle gjennom en 
operasjonen som krevde lang rekon-
valesenstid. Så Evas foreldre sendte 
henne for å tilbringe sommeren hos 
grandtante Rose.

Slik Eva så det, var det tusen grun-
ner til at dette var en dårlig idé. For 
det første innebar det at hun måtte 
være borte fra sin mor. Det ville også 
innebære å forlate familie og venner. 
Og dessuten kjente hun ikke engang 
grandtante Rose. Hun hadde det helt 
fint der hun var, ellers takk.

Men all verdens himling med 
øynene kunne ikke forandre avgjørel-
sen. Så Eva pakket en koffert og ble 
med på den lange kjøreturen til grand-
tante Rose sammen med sin far.

Fra det øyeblikk Eva kom inn i huset, 
kunne hun ikke fordra det.

Alt var så gammelt! Overalt var det 
gamle bøker, merkelige fargede flasker 
og plastbokser proppfulle av glassper-
ler, sløyfer og knapper.

Grandtante Rose bodde der alene. 
Hun hadde aldri giftet seg. Den eneste 
andre beboeren var en grå katt som 
likte å finne det høyeste punktet i hvert 
rom og sitte der og stirre på alt neden-
for som en sulten tiger.

Til og med huset virket ensomt. Det 
var ute på landsbygden, hvor husene 
er langt fra hverandre. Ingen på Evas 
alder bodde mindre enn en kilome-
ter unna. Det fikk også Eva til å føle 
seg ensom.

Til å begynne med brydde hun seg 
ikke noe særlig om grandtante Rose. 
Hun tenkte mest på moren sin. Noen 

I dag vil jeg også gi mitt budskap 
ved å uttrykke mine tanker og følelser i 
form av en historie. Jeg oppfordrer dere 
til å lytte med Ånden. Den hellige ånd 
vil hjelpe dere å finne budskapet til 
dere i denne lignelsen.

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Mine kjære søstre og kjære ven-
ner, det er en glede å være sam-
men med dere i dag, og jeg er 

takknemlig for å få være sammen med 
vår kjære profet, president Thomas S. 
Monson. President, vi er glad i deg. Vi 
er bedrøvet over tapet av våre tre dyre-
bare venner og Herrens sanne apostler. 
Vi savner president Packer, eldste Perry 
og eldste Scott. Vi er glad i dem. Vi ber 
for deres familier og venner.

Jeg gleder meg alltid til dette møtet 
av konferansen – den vakre musikken 
og rådene fra våre inspirerte søstre 
innbyr Ånden i rikelig monn. Jeg er et 
bedre menneske etter å ha vært sam-
men med dere.

Mens jeg grunnet på hva jeg skulle 
si til dere i dag, gikk tankene til 
hvordan Frelseren underviste. Det er 
interessant hvordan han var i stand til å 
undervise de mest opphøyde sannheter 
ved hjelp av enkle historier. Lignelsene 
hans oppmuntret disiplene til å motta 
sannheter ikke bare med forstanden, 
men også med hjertet, og til å forbinde 
evige prinsipper med sitt daglige liv.1 
Vår kjære president Monson er også en 
mester i å undervise med egne erfarin-
ger som beveger oss.2

En sommer med 
grandtante Rose
Når dere går på deres egen lyse vei til disippelskap, ber jeg om at tro vil 
styrke hvert eneste skritt på veien.
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ganger var hun våken om natten, og ba 
av hele sin sjel om at mor måtte bli bra. 
Og selv om det ikke skjedde med en 
gang, begynte Eva å føle at Gud våket 
over moren hennes.

Til slutt kom beskjeden om at 
operasjonen var vellykket, og nå gjaldt 
det bare for Eva å holde ut til slutten 
av sommeren. Men som hun hatet å 
holde ut!

Nå som hun var rolig med hensyn 
til sin mor, begynte Eva å legge litt 
mer merke til grandtante Rose. Hun 
var en stor kvinne – alt ved henne var 
stort – stemmen, smilet og person-
ligheten. Det var ikke lett for henne 
å komme seg rundt, men hun sang 
og lo alltid mens hun arbeidet, og 
lyden av latter fylte huset. Hver kveld 
satte hun seg på sin overfylte sofa, 

fant frem Skriftene og leste høyt. Og 
når hun leste, kom hun noen ganger 
med kommentarer som: “Å, det skulle 
han ikke ha gjort!” eller “Tenk om jeg 
kunne ha vært der!” eller “Er ikke det 
det vakreste du noen gang har hørt?” 
Og hver kveld når de to knelte ved 
Evas seng for å be, holdt grandtante 
Rose de vakreste bønner og takket sin 
himmelske Fader for blånøtteskrikene 
og grantrærne, solnedgangene og stjer-
nene, og “det vidunderlige livet”. For 
Eva hørtes det ut som Rose kjente Gud 
som en venn.

Med tiden oppdaget Eva noe over-
raskende: Grandtante Rose var kanskje 
den lykkeligste person hun noensinne 
hadde kjent!

Men hvordan kunne det ha seg?
Hva hadde hun å være lykkelig for?
Hun hadde aldri giftet seg, hun 

hadde ingen barn, hun hadde ingen 
til å holde seg med selskap bortsett 
fra den skumle katten, og hun hadde 
vanskelig for å gjøre enkle ting som å 
knytte skoene og gå opp trappen.

Når hun dro til byen, gikk hun med 
pinlig store, fargerike hatter. Men det 
var ingen som lo av henne. I stedet 
samlet de seg rundt henne og ønsket 
å snakke med henne. Rose hadde vært 
skolelærer, og det var ikke uvanlig at 
tidligere elever – som nå var voksne og 
hadde egne barn – stoppet for å slå av 
en prat. De takket henne for den gode 
innflytelsen hun hadde hatt på dem. De 
lo ofte. Noen ganger gråt de.

Etter hvert som sommeren gikk, 
tilbragte Eva mer og mer tid sammen 
med Rose. De gikk lange turer, og Eva 
lærte forskjellen på spurver og finker. 
Hun plukket ville hyllebær og laget 
marmelade av appelsiner. Hun fikk 
høre om sin tipp- oldemor som forlot 
sitt elskede hjemland, seilte over havet, 
og gikk over slettene for å være sam-
men med de hellige.
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Snart gjorde Eva en annen oppsikts-
vekkende oppdagelse: Ikke bare var 
grandtante Rose en av de lykkeligste 
personene hun kjente, men Eva var 
også lykkeligere når hun var sammen 
med henne.

Sommerdagene gikk fortere nå. 
Før Eva visste ordet av det, sa grand-
tante Rose at tiden snart var inne for 
Eva til å dra hjem. Selv om Eva hadde 
gledet seg til dette øyeblikket siden 
hun kom, var hun ikke helt sikker på 
hva hun syntes om det nå. Hun innså 
at hun faktisk ville savne dette under-
lige gamle huset med forfølger- katten 
og hennes kjære grandtante Rose.

Dagen før hennes far kom for å 
hente henne, stilte Eva spørsmålet hun 
hadde lurt på i flere uker: “Tante Rose, 
hvorfor er du så lykkelig?”

Tante Rose så nøye på henne, og 
ledet henne så til et maleri som hang 
i dagligstuen. Det hadde vært en gave 
fra en begavet og kjær venn.

“Hva ser du der?” spurte hun.
Eva hadde lagt merke til maleriet 

før, men hun hadde ikke egentlig sett 
så nøye på det. En jente i pionerkjole 
hoppet og spratt langs en lyseblå sti. 
Gresset og trærne hadde en sterk 
grønnfarge. Eva sa: “Det er et maleri av 
en jente. Det ser ut som hun hopper.”

“Ja, det er en pionerjente som 
hopper lykkelig i vei,” sa tante Rose. 
“Jeg antar at det var mange mørke og 
dystre dager for pionerene. Livet var så 
vanskelig. Vi kan ikke engang forestille 
oss det. Men på dette maleriet er alt lyst 
og håpefullt. Denne jenta har spenst i 
stegene, og hun beveger seg fremover 
og oppover.”

Eva var taus, så grandtante Rose 
fortsatte: “Det finnes nok av ting som 

ikke går bra i livet, så enhver kan grave 
seg ned i pessimisme og melankoli. 
Men jeg kjenner mange som har valgt å 
fokusere på livets undere og mirakler, 
selv om ting ikke har gått bra. Dette er 
de lykkeligste menneskene jeg vet om.”

“Men,” sa Eva, “man kan ikke bare 
skru på en bryter og gå fra trist til 
lykkelig.”

“Nei, kanskje ikke,” smilte tante Rose 
mildt, “men Gud ville ikke at vi skulle 
være triste. Han skapte oss for å ha 
glede! 3 Så hvis vi stoler på ham, vil han 
hjelpe oss å legge merke til de gode, 
lyse og håpefulle tingene i livet. Og da 
vil verden bli lysere. Nei, det skjer ikke 
umiddelbart, men hvor mange gode 
ting gjør egentlig det? Jeg tror at de 
beste tingene, som hjemmebakt brød 
eller appelsinmarmelade, krever tålmo-
dighet og arbeid.”

Eva tenkte på det et øyeblikk og sa: 
“Kanskje det ikke er så enkelt for dem 
som ikke alt er perfekt for.”

“Kjære Eva, tror du virkelig at livet 
mitt er perfekt?” Tante Rose satte seg 
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ned med Eva på den overfylte sofaen. 
“Det var en periode da jeg var så mot-
løs at jeg ikke ønsket å fortsette.”

“Du?” spurte Eva.
Tante Rose nikket. “Det var så 

mange ting jeg ønsket i livet mitt.” 
Mens hun snakket, kom det en sorg i 
stemmen hennes som Eva aldri hadde 
hørt før. “De fleste av dem ble aldri noe 
av. Det var den ene hjertesorgen etter 
den andre. En dag innså jeg at det aldri 
ville bli slik jeg hadde håpet. Det var en 
deprimerende dag. Jeg var klar for å gi 
opp og være ulykkelig.”

“Hva gjorde du da?”
“En stund gjorde jeg ingenting. Jeg 

var bare sint. Jeg var grusom å være 
sammen med.” Så lo hun litt, men det 
var ikke den vanlige store latteren som 
fylte rommet. “‘Det er ikke rettferdig,’ 
var refrenget som gikk om og om 
igjen i hodet mitt. Men til slutt oppda-
get jeg noe som snudde opp ned på 
livet mitt.”

Hva var det?”
“Tro,” smilte tante Rose. “Jeg opp-

daget tro. Og troen førte til håp. Og 
troen og håpet ga meg tillit til at alt 
sammen en dag ville gi mening, at på 

grunn av Frelseren ville all urett bli 
rettet. Etter det så jeg at veien foran 
meg ikke var så dyster og støvete som 
jeg hadde trodd. Jeg begynte å se de 
sterke blåfargene, de levende grønn-
fargene og de glødende rødfargene, 
og jeg skjønte at jeg hadde et valg. Jeg 
kunne henge med hodet og subbe 
med føttene langs den støvete veien til 
selvmedlidenhet, eller jeg kunne ha litt 
tro, ta på en lys kjole og dansesko, og 
hoppe og sprette langs livets vei, og 
synge underveis.” Nå hoppet og spratt 
stemmen hennes akkurat som jenta på 
maleriet.

Tante Rose strakte seg over til hjør-
nebordet, tok de velbrukte Skriftene 
og la dem på fanget. “Jeg tror ikke jeg 
var klinisk deprimert. Det vet jeg ikke 
om man kan snakke seg ut av. Men 
jeg hadde i hvert fall snakket meg til å 
bli ulykkelig! Ja, jeg hadde hatt noen 
mørke dager, men all min grubling og 
bekymring kunne ikke gjøre noe med 
det – det gjorde det bare enda verre. 
Tro på Frelseren lærte meg at uansett 
hva som hadde skjedd før, kunne histo-
rien min få en lykkelig slutt.”

“Hvordan vet du det?” spurte Eva.

Tante Rose bladde om i Bibelen og 
sa: “Det står her:

“‘Gud … skal bo hos dem, og de 
skal være hans folk, og Gud selv skal 
være hos dem og være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra 
deres øyne. Og døden skal ikke være 
mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og 
ikke pine skal være mer. For de første 
ting er veket bort.’” 4

Grandtante Rose så på Eva. Hun 
smilte bredt mens hun hvisket med litt 
skjelvende stemme: “Er ikke det det 
fineste du noen gang har hørt?”

Det var virkelig fint, syntes Eva.
Tante Rose bladde litt, og pekte 

på et vers hun ville at Eva skulle lese: 
“Det som intet øye har sett og intet øre 
hørt, og det som ikke oppkom i noe 

Når dere, i likhet med pionerjenta på maleriet, 
går langs deres egen lyse vei til disippelskap, 
ber jeg om at tro vil styrke hvert eneste steg 
på veien.
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menneskes hjerte, det har Gud beredt 
for dem som elsker ham.” 5

“Med slik en strålende fremtid,” sa 
tante Rose, “hvorfor skulle vi bli opp-
slukt i tidligere eller nåværende ting 
som ikke går akkurat slik vi planla?”

Eva rynket pannen. “Men vent nå 
litt,” sa hun. “Mener du at det å være 
lykkelig bare betyr å se frem til lykke i 
fremtiden? Er all vår lykke i evigheten? 
Kan ikke noe av den finne sted nå?”

“Klart den kan!” utbrøt tante Rose. 
“Kjære barn, nå er en del av evigheten. 
Den begynner ikke bare etter døden! 
Tro og håp vil åpne øynene dine for 
den lykke som er lagt foran deg.

“Jeg vet et dikt som lyder: 
‘Evigheten består av mange nå.’ 6 Jeg 
ønsket ikke at min evighet skulle bestå 
av mørke og engstelige ‘nå’. Og jeg 
ønsket ikke å leve i en dyster bunker, 
bite tennene sammen, lukke øynene 
og bittert holde ut til enden. Tro ga 
meg det håp jeg trengte for å leve 
lykkelig nå!”

“Hva gjorde du da?” spurte Eva.
“Jeg utøvde tro på Guds løfter ved 

å fylle livet med det som betyr noe. 
Jeg gikk på skole. Jeg skaffet meg 
utdannelse. Det førte til en karriere 
jeg elsket.”

Eva tenkte over dette et øyeblikk og 
sa: “Men du ble vel ikke lykkelig av å 
ha det travelt? Det er massevis av travle 
mennesker som ikke er lykkelige.”

“Hvordan kan du som er så ung, 
være så klok?” spurte tante Rose. “Du 
har helt rett. Og de fleste av disse 
travle, ulykkelige menneskene har 
glemt den ene tingen som betyr mest 
i hele verden – det Jesus sa er det sen-
trale i hans evangelium.”

“Og hva er det?” spurte Eva.
“Det er kjærlighet – Kristi rene 

kjærlighet,” sa Rose. “Du skjønner, alt 
annet i evangeliet – alle bør og må 
og du skal – fører til kjærlighet. Når 

vi elsker Gud, ønsker vi å tjene ham. Vi 
ønsker å være som ham. Når vi elsker 
vår neste, slutter vi å tenke så mye på 
våre egne problemer, og hjelper andre 
å løse sine.” 7

“Og det er det som gjør oss lykke-
lige?” spurte Eva.

Grandtante Rose nikket og smilte 
med tårer øynene. “Ja, vennen min. 
Det er det som gjør oss lykkelige.”

Aldri den samme
Dagen etter klemte Eva sin grand-

tante Rose, og takket henne for alt 
hun hadde gjort. Hun kom hjem til 
familien og vennene sine, og huset 
og nabolaget.

Men hun ble aldri helt den samme.
Etter hvert som Eva ble eldre, tenkte 

hun ofte på det hennes grandtante 
Rose hadde sagt. Til slutt giftet Eva 
seg, oppdro barn og levde et langt 
og godt liv.

Og én dag, da hun sto i sitt eget 
hjem og beundret et maleri av en 
jente i pionerkjole som hoppet og 
spratt langs en lyseblå vei, gikk det 
opp for henne at hun nå var på 
samme alder som hennes grandtante 

Rose var den bemerkelsesverdige 
sommeren.

Da hun tenkte på dette, følte hun en 
spesiell bønn svulme i hjertet. Eva var 
takknemlig for sitt liv, sin familie, for 
Jesu Kristi gjengitte evangelium, og for 
den sommerdagen for så lenge siden, 
da grandtante Rose 8 lærte henne om 
tro, håp og kjærlighet.9

En velsignelse
Mine kjære søstre, mine kjære 

venner i Kristus, jeg håper og ber om at 
noe i denne historien har rørt ved deres 
hjerte og inspirert deres sjel. Jeg vet at 
Gud lever og at han elsker hver og en 
av dere.

Når dere går på deres egen lyse 
vei til disippelskap, ber jeg om at tro 
vil styrke hvert eneste skritt på veien, 
at håp vil åpne deres øyne for den 
herlighet som vår himmelske Fader 
har i vente for dere, og at kjærlighet 
til Gud og alle hans barn vil fylle 
deres hjerte. Som en Herrens apostel 
gir jeg dere dette som mitt vitnesbyrd 
og min velsignelse, i Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Se for eksempel Matteus 13:24-30; 18:23-35; 

20:1-16; 22:1-14; 25; Lukas 10:25-37;  
15:11-32.

 2. Se for eksempel Thomas S. Monson, “Trygt 
ledet hjem,” Liahona, nov. 2014, 67-69; 
“Kjærlighet – selve kjernen i evangeliet,” 
Liahona, mai 2014, 91-94; “Vi går aldri 
alene,” Liahona, nov. 2013, 121-24; 
“Lydighet gir velsignelser,” Liahona, 
mai 2013, 89-92.

 3. Se 2 Nephi 2:25.
 4. Åpenbaringen 21:3-4.
 5. 1 Korinterbrev 2:9.
 6. “Forever—is composed of Nows,” i Final 

Harvest: Emily Dickinson’s Poems, red. 
Thomas H. Johnson (1961), 158; se også 
poetryfoundation.org/poem/182912.

 7. Se Lukas 9:24.
 8. “Often the prickly thorn produces tender 

roses” (Ovid, Epistulae ex ponto, bok 2, 
brev 2, linje 34; “Saepe creat molles aspera 
spina rosas”).

 9. Se Moroni 7:42.
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universet, og han vil tro deg. Fortell 
ham at det er våt maling på veggen, 
og han vil ta på den bare for å være 
sikker.”

Er vi ikke alle litt slik? Etter et medi-
sinsk inngrep nylig forklarte mine svært 
dyktige leger hva jeg måtte gjøre for å 
leges best mulig. Men jeg måtte først 
lære om igjen noe om meg selv som 
jeg burde ha visst lenge: Som pasient 
er jeg ikke særlig tålmodig.

Derfor bestemte jeg meg for å 
fremskynde helbredelsesprosessen ved 
mitt eget Internett- søk. Jeg antar at jeg 
ventet å finne sannheter som legene 
ikke var klar over eller ikke ville dele 
med meg.

Det tok meg litt tid før jeg innså 
ironien i det jeg gjorde. Naturligvis er 
det ikke dumt å finne ut av ting selv. 
Men jeg så bort fra sannheter jeg kunne 
stole på, og ble i stedet tiltrukket av de 
ofte selsomme påstandene som finnes 
på Internett.

Noen ganger kan sannheten virke 
for opplagt, for dagligdags og for 
enkel til at vi fullt ut forstår dens store 
verdi. Så vi setter til side det vi har 
opplevd og vet er sant, på jakt etter 
mer mystisk eller innviklet informasjon. 
Forhåpentligvis oppdager vi at når vi 
jager etter skygger, trakter vi etter ting 
som har lite hold og verdi.

Hvordan kan vi vite at vi er på rett 
vei med hensyn til åndelig sannhet?

Én måte er å stille de riktige 
spørsmålene – slike som hjelper oss 
å overveie vår fremgang og eva-
luere hvordan ting virker for oss. 
Spørsmål som:

“Har livet mitt mening?”
“Tror jeg på Gud?”
“Tror jeg at Gud kjenner og elsker 

meg?”
“Tror jeg at Gud hører og besvarer 

mine bønner?”
“Er jeg virkelig lykkelig?”

å ta deres plass i De tolv apostlers 
quorum.

Deres og våre bønner på deres 
vegne vil styrke dem når de bærer 
det hellige apostelembedets kappe.

Virker evangeliet for deg?
For ikke lenge siden så jeg et sitat 

som fikk meg til å stoppe opp og 
tenke. Det lød slik: “Fortell en mann 
at det finnes trillioner av stjerner i 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Mine kjære brødre og søstre, 
mine kjære venner, det er en 
glede å være sammen med 

dere i dag. Det er trist å se tre tomme 
plasser her på forhøyningen. Vi savner 
president Packer, eldste Perry og eldste 
Scott. Vi er glad i dem, og vi ber for 
deres familiers velvære.

I løpet av denne konferansehel-
gen vil vi få anledning til å oppholde 
tre som har blitt kalt av Herren til 

Det virker  
helt fantastisk!
Jeg ber om at vi må fokusere på “den enkle og rene troskap  
mot Kristus” og lar hans nåde løfte og bære oss.

Møtet lørdag formiddag | 3. oktober 2015
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“Fører mine anstrengelser meg til 
de høyeste åndelige mål og verdier 
i livet?”

Dype spørsmål om meningen 
med livet har fått mange enkeltper-
soner og familier over hele verden 
til å søke etter sannheten. Dette har 
ofte ført dem til Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige og det gjengitte 
evangelium.

Jeg lurer på om vi som medlemmer 
av Kirken, også kan ha nytte av å spørre 
oss selv fra tid til annen: “Virker min 
erfaring i Kirken for meg? Bringer den 
meg nærmere Kristus? Velsigner den 
meg og min familie med den fred og 
glede som loves oss i evangeliet?”

Alma stilte Kirkens medlemmer 
i Zarahemla lignende spørsmål, da 
han spurte: “Har dere erfart denne 
mektige forandring i deres hjerter? 
… [Og] har dere denne følelsen nå?” 1 
Slik  ettertanke kan gi oss tilbake 
riktig fokus eller innrette vår daglige 

innsats etter den guddommelige 
frelsesplan.

Mange medlemmer vil svare med 
stor glød at deres erfaring som medlem 
av Kirken virker usedvanlig godt for 
dem. De vil vitne om at enten de opp-
lever fattigdom eller velstand, behag 
eller smerte, finner de stor mening, fred 
og glede på grunn av sin forpliktelse til 
Herren og sin trofaste tjeneste i Kirken. 
Hver dag møter jeg medlemmer av 
Kirken som stråler av lykke, og som 
viser i ord og gjerning at deres liv blir 
umåtelig beriket av Jesu Kristi gjengitte 
evangelium.

Men jeg er også klar over at det fin-
nes noen som har en mindre givende 
opplevelse – som føler at deres med-
lemskap i Kirken noen ganger ikke er 
helt det de hadde håpet.

Dette gjør meg trist, for jeg vet av 
erfaring hvordan evangeliet kan styrke 
og fornye vår ånd – hvordan det kan 
fylle vårt hjerte med håp og vårt sinn 

med lys. Jeg vet selv hvordan fruktene 
av Jesu Kristi evangelium kan forandre 
liv fra det ordinære og ensformige til 
det usedvanlige og storslagne.

Men hvorfor synes det å virke bedre 
for noen enn for andre? Hva er forskjel-
len på dem hvis erfaring i Kirken fyller 
deres sjel med den forløsende kjærlig-
hets sanger 2, og dem som føler at noe 
mangler?

Når jeg har grunnet på disse spørs-
målene, har en strøm av tanker kom-
met til meg. I dag vil jeg gjerne dele to 
av dem med dere.

Forenkle
Først: Gjør vi vårt disippelskap for 

komplisert?
Dette vakre evangeliet er så enkelt 

at et barn kan forstå det, og samtidig så 
dyptgripende og sammensatt at det vil 
kreve et helt liv – ja, en evighet – med 
studium og oppdagelse å forstå det 
fullt ut.
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Men noen ganger tar vi den vakre 
liljen av Guds sannhet og forgyller 
den med lag etter lag med menne-
skeskapte gode ideer, programmer 
og forventninger. Hver for seg kan 
de være nyttige og passende for en 
viss tid og omstendighet, men når de 
legges oppå hverandre, kan de bli til 
et fjell av  sedimentlag som blir så tykt 
og tungt at vi risikerer å miste av syne 
den dyrebare blomsten vi en gang var 
så glad i.

Som ledere må vi derfor være nøye 
med å beskytte Kirken og evangeliet 
i dets renhet og klarhet, og unngå 
å legge unødige byrder på våre 
medlemmer.

Som medlemmer av Kirken, må vi 
gjøre en samvittighetsfull innsats for å 
vie vår energi og tid til det som virkelig 
betyr noe, mens vi styrker våre med-
mennesker og bygger opp Guds rike.

En søster, en lærer i 
Hjelpeforeningen, var kjent for å 
forberede feilfrie leksjoner. En gang 
bestemte hun seg for å lage et vak-
kert lappeteppe som ville være den 
perfekte bakgrunn for leksjonens tema. 
Men livet kom i veien – det var barn å 
hente fra skolen, en nabo som trengte 

hjelp med å flytte, en ektemann som 
hadde feber og en venn som følte seg 
ensom. Leksjonen nærmet seg, og 
lappeteppet var ikke ferdig. Til slutt, 
natten før leksjonen, sov hun lite fordi 
hun arbeidet med lappeteppet meste-
parten av natten.

Dagen etter var hun utmattet og 
knapt i stand til å tenke klart, men hun 
reiste seg tappert og holdt sin leksjon.

Og lappeteppet var praktfullt – stin-
gene var perfekte, fargene var livfulle 
og mønsteret var intrikat. Og midt i det 
hele var det et eneste ord som trium-
ferende gjenspeilte leksjonens tema: 
“Forenkle.”

Brødre og søstre, det behøver ikke å 
være komplisert å etterleve evangeliet.

Det er veldig enkelt. Det kan beskri-
ves som følger:

• Å høre Guds ord med oppriktig 
hensikt får oss til å tro på Gud og 
stole på hans løfter.3

• Jo mer vi stoler på Gud, desto mer 
blir vårt hjerte fylt med kjærlighet til 
ham og til hverandre.

• På grunn av vår kjærlighet til Gud, 
ønsker vi å følge ham og bringe våre 
handlinger i samsvar med hans ord.

• Fordi vi elsker Gud, ønsker vi å 
tjene ham. Vi ønsker å være til 
velsignelse for andre og hjelpe de 
fattige og trengende.

• Jo mer vi går på denne disippelens 
vei, desto mer ønsker vi å lære 
Guds ord.

Og slik fortsetter det. Hvert trinn 
fører til det neste og fyller oss med 
stadig større tro, håp og kjærlighet.

Det er så enkelt at det er vakkert, 
og det virker helt fantastisk.

Brødre og søstre, hvis dere noen-
sinne tror at evangeliet ikke virker så 
godt for dere, vil jeg be dere om å ta 
ett trinn tilbake, se på livet fra et høyere 
nivå og forenkle deres tilnærming til 
disippelskap. Fokuser på evangeliets 
grunnleggende læresetninger, prinsip-
per og anvendelse. Jeg lover at Gud vil 
veilede og velsigne dere på deres vei til 
et givende liv, og evangeliet vil defini-
tivt virke bedre for dere.

Begynn der dere er
Mitt andre forslag er: Begynn der 

dere er.
Noen ganger føler vi oss motløse 

fordi vi ikke er “mer” av noe – mer 
åndelige, respekterte, intelligente, 



23NOVEMBER 2015

sunne, rike, vennlige eller dyktige. Det 
er naturligvis ikke noe galt i å ønske å 
bli bedre. Gud skapte oss til å vokse og 
utvikle oss. Men husk at våre svakhe-
ter kan hjelpe oss å være ydmyke og 
vende oss til Kristus, som vil “la det 
svake bli til styrke”.4 Satan, derimot, 
bruker våre svakheter til å få oss mis-
unnelige så vi ikke engang prøver.

I mitt liv har jeg lært at vi ikke tren-
ger å bli “mer” av noe for å begynne 
å bli den personen Gud mente at vi 
skulle bli.

Gud vil ta dere slik dere er i dette 
øyeblikk, og begynne å arbeide 
med dere. Dere trenger bare et villig 
hjerte, et ønske om å tro og tillit til 
Herren.

Gideon betraktet seg selv som en 
fattig bonde, den minste i sin fars hus. 
Men Gud så ham som en mektig og 
tapper mann.5

Da Samuel valgte Saul til å bli 
konge, prøvde Saul å snakke ham fra 
det. Saul var fra en av de minste stam-
mene av Israels hus. Hvordan kunne 
han bli konge? 6 Men Gud så ham som 
en utvalgt ung mann.7

Til og med den store profeten Moses 
var så overveldet og motløs på ett tids-
punkt at han ønsket å gi opp og dø.8 
Men Gud ga ikke opp Moses.

Mine kjære brødre og søstre, hvis vi 
bare ser oss selv gjennom våre jordiske 
øyne, vil vi kanskje ikke se oss som 
gode nok. Men vår himmelske Fader 
ser oss som den vi virkelig er og den 
vi kan bli. Han ser oss som sine sønner 
og døtre, som personer med evig lys, 
evige muligheter og med en guddom-
melig fremtid.9

Frelserens offer åpnet døren til 
frelse slik at alle kan vende tilbake til 
Gud. Hans “nåde er tilstrekkelig for 
alle som ydmyker seg for [Gud]”.10 
Hans nåde er kraften som gir tilgang 
til Guds frelsesriker. På grunn av hans 

nåde vil vi alle oppstå og bli frelst i et 
herlighetsrike.

Selv det laveste herlighetsrike, det 
telestiale rike, “overgår all forstand”,11 
og utallige vil arve denne frelsen.12

Men Frelserens nåde kan gjøre mye 
mer for oss. Som medlemmer av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har 
vi ambisjoner om noe ufattelig mye 
større. Det er opphøyelse i det celesti-
ale rike. Det er evig liv i vår himmelske 
Faders nærhet. Det er Guds største 
gave.13 I det celestiale rike mottar vi “av 
hans fylde og hans herlighet”.14 Alt som 
Faderen har, vil virkelig bli gitt oss.15

Opphøyelse er vårt mål. Disippel-
skap er vår reise.

Når dere utøver litt tro og begynner 
deres vandring som en fredelig etter-
følger av vår Herre Jesus Kristus, vil det 
forandre deres hjerte.16 Dere vil bli fylt 
med lys.17

Gud vil hjelpe dere å bli noe større 
enn dere noen gang hadde trodd var 
mulig. Og dere vil oppdage at Jesu Kristi 
evangelium faktisk virker for dere. Det 
fungerer.

Det virker!
Brødre og søstre, kjære venner, 

jeg ber om at vi må fokusere på “den 

enkle og rene troskap mot Kristus”,18 
og la hans nåde løfte og bære oss 
på reisen fra der vi er nå til vår strå-
lende fremtid i vår himmelske Faders 
nærhet.

Når vi gjør det, og noen spør: 
“Hvordan virker det å være medlem 
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige for deg?” vil vi kunne si med 
stolthet, i all ydmykhet og med stor 
glede: “Det virker helt fantastisk! 
Takk som spør! Vil du vite mer?”

Dette er mitt håp, min bønn, mitt 
 vitnesbyrd og min velsignelse i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Alma 5:14, 26.
 2. Se Alma 5:26.
 3. Se Romerne 10:17.
 4. Ether 12:27.
 5. Se Dommerne 6:12-16.
 6. Se 1 Samuelsbok 9:21.
 7. 1 Samuelsbok 9:2.
 8. Se 4 Mosebok 11:14-15.
 9. Se 1 Johannes 3:1-3.
 10. Ether 12:27.
 11. Lære og pakter 76:89.
 12. Se Lære og pakter 76:109.
 13. Se Lære og pakter 14:7.
 14. Lære og pakter 76:56.
 15. Se Lære og pakter 84:38.
 16. Se 1 Samuelsbok 10:9.
 17. Se Matteus 6:22.
 18. 2 Korinterbrev 11:3.
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Og la det ikke være noen tvil: 
Herren leder sin kirke gjennom 
levende profeter og apostler. Dette 
er slik han alltid har utført sitt verk. 
Frelseren sa: “Sannelig, sannelig sier 
jeg dere: Den som tar imot en som jeg 
sender, tar imot meg.” 3 Vi kan ikke 
skille Kristus fra hans tjenere. Uten 
hans første apostler, ville vi ikke hatt 
øyenvitners beretning om mange av 
hans læresetninger, hans virke, hans 
lidelse i Getsemane og hans død på 
korset. Uten deres vitnesbyrd, ville vi 
ikke hatt et apostolisk vitne om den 
tomme graven og oppstandelsen.

Han befalte disse første apostlene:
‘Gå derfor ut og gjør alle folkeslag 

til disipler, idet dere døper dem til 
Faderens og Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn,

og lærer dem å holde alt det jeg har 
befalt dere.” 4

Denne misjonsbefalingen ble 
fornyet i vår egen tid, da Herren kalte 
Joseph Smith til å gjenopprette Kirken, 
med ordinerte apostler til å forkynne 

I løpet av mine nesten 40 år med 
nært samarbeid, har jeg vært et per-
sonlig vitne til at både stille inspira-
sjon og dyptgripende åpenbaring har 
påvirket profetene og apostlene, de 
andre generalautoritetene og hjelpe-
organisasjonenes ledere, til handling. 
Selv om de hverken er fullkomne eller 
ufeilbarlige, har disse gode menn og 
kvinner viet seg fullstendig til å lede 
Herrens verk fremover slik han har 
befalt dem.

Av eldste M. Russell Ballard
i De tolv apostlers quorum

På generalkonferansen i oktober 
i fjor oppfordret jeg tilhørerne til 
å følge Brigham Youngs råd om 

å holde seg på det gamle skip Sion, 
som er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, og holde fast med begge hen-
der.1 Siden den gang har jeg med glede 
sett at noen i min familie og andre 
lyttet, og har stilt meg dette spørsmålet: 
“Hva er det i det gamle skip Sion som 
vi skal holde fast i?” Jeg minnet dem 
om hva president Brigham Young sa: 
“Vi er på det gamle skip Sion… [Gud] 
står ved roret og vil bli der… Han fore-
skriver, veileder og leder. Hvis folket vil 
ha ubetinget tillit til Gud og aldri svikte 
sine pakter eller sin Gud, vil han lede 
oss på rett vei.” 2

Vår himmelske Fader og vår Herre 
Jesus Kristus har helt klart utstyrt det 
gamle skip Sion med tydelige og enkle 
sannheter som vil hjelpe oss å holde 
kursen gjennom jordelivets urolige 
farvann. Her er noen få av dem.

Jesu Kristi Kirke har alltid blitt ledet 
av levende profeter og apostler. Selv 
om de er jordiske og underlagt men-
neskelig ufullkommenhet, blir Herrens 
tjenere inspirert til å hjelpe oss å unngå 
hindringer som er åndelig livstru-
ende, og hjelpe oss å komme trygt 
gjennom jordelivet til vårt endelige 
himmelske mål.

Gud står ved roret
Budene og paktene er uvurderlig sannheter og læresetninger som finnes 
på det gamle skip Sion, der Gud står ved roret.
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hans evangelium for siste gang før han 
kommer igjen.

Det har alltid vært en utfordring for 
verden å godta levende profeter og 
apostler, men det er så viktig å gjøre 
det for å forstå forsoningen og Jesu 
Kristi læresetninger fullt ut, og motta 
en fylde av de prestedømsvelsignelser 
som gis dem han har kalt.

Altfor mange tror at Kirkens ledere 
og medlemmer burde være fullkomne 
eller nesten fullkomne. De glemmer at 
Herrens nåde er tilstrekkelig til å utføre 
hans verk gjennom mennesker. Våre 
ledere har de beste hensikter, men 
noen ganger gjør vi feil. Dette er ikke 
unikt for relasjoner i Kirken, ettersom 
det samme skjer i våre relasjoner mel-
lom venner, naboer og medarbeidere, 
og til og med mellom ektefeller og i 
familier.

Det er ganske lett å se etter men-
neskelig svakhet i andre. Men vi gjør 
en alvorlig feil dersom vi bare legger 
merke til menneskenaturen i hveran-
dre, og så unnlater å se Guds hånd 
virke gjennom dem han har kalt.

Å fokusere på hvordan Herren 
inspirerer sine utvalgte ledere og 
hvordan han påvirker de hellige til å 
gjøre bemerkelsesverdige og ualmin-
nelige ting til tross for deres mennes-
kelighet, er én måte å holde fast i Jesu 
Kristi evangelium og holde oss trygt 
ombord i det gamle skip Sion.

En annen sannhet er læren om frel-
sesplanen. Gjennom profeten Joseph 
Smith ga Gud Kirken Mormons bok, 
Lære og pakter og mange andre lære-
setninger. Disse innbefatter kunnskap 
om frelsesplanen, som er et kart over 
hvor vi kommer fra, vår hensikt her på 
jorden, og hvor vi går hen når vi dør. 
Planen gir oss også det unike, evige 
perspektiv at vi er Guds åndebarn. 
Ved å forstå hvem vår himmelske 
Fader er og vårt forhold til ham og 

hans elskede Sønn Jesus Kristus, vil vi 
godta deres bud og inngå pakter med 
dem som vil lede oss tilbake til deres 
evige nærhet.

Hver gang jeg holder et nyfødt 
barn, tenker jeg: “Hvem er du, lille 
barn? Hva vil du bli ved hjelp av Kristi 
forsoning?”

Vi stiller like tankevekkende 
spørsmål når noen vi er glad i, dør: 
“Hvor er de? Hva er det de ser og 
opplever? Fortsetter livet? Hvordan 
vil våre mest dyrebare forhold være i 
den store verden hvor de dødes ånder 
befinner seg?”

I den verdenen har vår familie tre 
barnebarn, Sara, Emily og Nathan. 
Etter hvert barnebarns bortgang holdt 
vi som familie fast i evangeliets sann-
heter med begge hender. Våre spørs-
mål ble besvart med trøst og forsikring 
gjennom Frelserens forsoning. Selv om 
vi savner våre barnebarn, vet vi at de 
lever, og vi vet at vi vil få se dem igjen. 

Hvor takknemlige vi er for denne 
åndelig forståelsen i tider med turbu-
lens i vårt eget og familiens liv.

En annen viktig sannhet i Kirken er 
at vår himmelske Fader skapte Adam 
og Eva i en storslagen hensikt. Det 
var deres ansvar – og deretter deres 
etterkommeres ansvar – å skape jor-
diske legemer til Guds åndebarn slik 
at de kunne oppleve jordelivet. Ved 
denne prosessen sender vår himmelske 
Fader sine barn til jorden for å lære og 
vokse gjennom erfaringer i jordelivet. 
Fordi han elsker sine barn, sender Gud 
himmelske sendebud og apostler for å 
undervise dem om Jesu Kristi sentrale 
oppgave som vår Frelser.

Gjennom århundrene har profe-
ter oppfylt sin plikt når de har advart 
menneskene mot farene foran dem. 
Herrens apostler er forpliktet til å følge 
med, advare og strekke seg ut for å 
hjelpe dem som søker svar på livets 
spørsmål.
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For 20 år siden utstedte Det første 
presidentskap og De tolv apostlers 
quorum “Familien – En erklæring til 
verden.” I dette inspirerte dokumentet 
avsluttet vi med følgende: “Vi advarer 
og sier at den som bryter sin kysk-
hetspakt, mishandler sin ektefelle eller 
sine barn, eller unnlater å oppfylle 
sine familieforpliktelser, en dag vil stå 
til ansvar overfor Gud. Videre advarer 
vi og sier at oppløsningen av familien 
vil påføre enkeltmennesker, lokalsam-
funn og nasjoner de ulykker som er 
forutsagt av profeter i oldtiden og i 
nyere tid.” 5

Som apostler bekrefter vi igjen 
denne høytidelige advarselen i dag. 
Husk at budene og paktene er uvur-
derlige sannheter og læresetninger som 
finnes i det gamle skip Sion, hvor Gud 
står ved roret.

En annen viktig lære vi skulle 
holde fast ved, er å holde sabbatsda-
gen hellig. Dette hjelper oss å holde 
oss ubesmittet av verden, gir oss 
fysisk hvile, og gir hver enkelt av oss 
den åndelige forfriskning som kom-
mer av å tilbe Faderen og Sønnen 
hver  søndag.6 Når vi gleder oss over 
sabbatsdagen, er det et tegn på vår 
kjærlighet til dem.7

Som en del av vår innsats for å 
gjøre sabbaten til en lyst, har vi bedt 
lokale ledere og Kirkens medlemmer 
huske at nadverdsmøtet er Herrens, 
og skulle være rotfestet og grunn-
festet i hans læresetninger. Under 
nadverdens ordinans fornyer vi våre 
pakter og bekrefter vår kjærlighet til 
Frelseren, og minnes hans offer og 
hans forsoning.

Denne samme ånd av tilbedelse 
skulle gjennomsyre våre månedlige 
faste-  og vitnesbyrdsmøter. Dette 
 nadverdsmøtet er for at medlemmene 
kort kan uttrykke takknemlighet og 
kjærlighet til vår himmelske Fader, 
Jesus Kristus og det gjengitte evange-
lium, og bære personlig vitnesbyrd 
om disse tingene. Faste-  og vitnes-
byrdsmøtet er en tid til å dele korte, 
inspirerende tanker og bære høytide-
lig vitnesbyrd. Det er ikke en tid til å 
holde tale.

Små barn skulle øve på å bære vit-
nesbyrd i Primær og sammen med sine 
foreldre på familiens hjemmeaften til 
de forstår den viktige betydningen av 
et vitnesbyrd.

Den senere tids vektlegging av å 
gjøre sabbaten til en lyst er et direkte 
resultat av inspirasjon fra Herren 

gjennom Kirkens ledere. Menighets-
rådets medlemmer skulle bistå bis-
kopsrådet flere uker på forhånd ved å 
gjennomgå musikk og emner som er 
anbefalt til hvert nadverdsmøte.

Alle blir velsignet når sabbaten er 
fylt med kjærlighet til Herren, både 
hjemme og i kirken. Når våre barn blir 
undervist om Herrens veier, kan de 
lære å føle og følge hans Ånd. Vi vil 
alle ønske å komme hver søndag for å 
ta del i nadverden, når vi føler Herrens 
Ånd. Og alle, både unge og gamle, som 
bærer tunge byrder, vil føle den ånde-
lige styrke og trøst som kommer av 
en sabbatsdag som er viet overveielse 
av vår himmelske Fader og vår Herre 
Jesus Kristus.

Heldigvis er Kristus alltid i nærhe-
ten. Han venter og er villig til å hjelpe 
oss når vi ber om hjelp og er villige til 
å omvende oss og komme til ham.

Idet vi grunner på disse sannhetene 
som finnes i det gamle skip Sion, la oss 
holde oss ombord og huske at et skip 
pr. definisjon er et fartøy, og hensik-
ten med et fartøy er å bringe oss til et 
bestemmelsessted.
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Eldste Aoba lot flere ungdom-
mer komme frem for å prøve ut sin 
nye interesse. Etter å ha sett på ham, 
antok de at dette ville være ganske 
enkelt. Ingen av dem klarte imid-
lertid å lage så mye som en enkel 
bolle. De erklærte: “Jeg klarer ikke 
dette!” “Hvorfor er det så vanskelig?” 
“Dette er håpløst.” Disse kommenta-
rene kom mens leiren fløy over hele 
rommet.

Av eldste Richard J. Maynes
i De syttis presidentskap

Verden vi lever i, legger stort 
press på gode mennesker over-
alt til å senke eller oppgi sine 

normer for rettskaffen livsførsel. Men 
til tross for ondskap og fristelser som 
omgir oss hver dag, kan og vil vi finne 
sann glede i dag ved å leve et Kristus- 
sentrert liv.

Å konsentrere vårt liv om Jesus 
Kristus og hans evangelium vil gi oss 
stabilitet og lykke, slik de følgende 
eksemplene illustrerer.

Eldste Taiichi Aoba i De sytti, som 
bor i en liten fjellandsby i Shikoku i 
Japan, ble bedt om å undervise en 
klasse på en ungdomskonferanse. “Stå 
på hellige steder” var valgt som tema 
for konferansen. Etter å ha overveiet 
temaet og hva han skulle undervise, 
bestemte eldste Aoba seg for å bruke 
sitt yrke som undervisningshjelpemid-
del. Han er keramikkarbeider.

Eldste Aoba forteller at ungdom-
mene virkelig våknet til liv da de så 
hvordan han nesten på magisk vis 
forvandlet formen på leiren i hendene 
sine til tallerkener, boller og kopper. 
Etter demonstrasjonen spurte han om 
noen av dem ønsket å prøve. Alle rakte 
opp hånden.

Gleden ved å leve et 
Kristus- sentrert liv
Vårt liv må være nøyaktig sentrert om Kristus hvis vi skal finne  
sann glede og fred i dette liv.

Målet for vårt skip er evangeliets 
fulle velsignelser, himmelens rike, den 
celestiale herlighet og Guds nærhet!

Guds plan er på plass. Han står 
ved roret, og hans store og mek-
tige skip beveger seg mot frelse og 
opphøyelse. Husk at vi ikke når frem 
ved å hoppe ut av båten og prøve å 
svømme dit selv.

Opphøyelse er målet for denne jor-
diske reise, og ingen kommer dit uten 
hjelp av Jesu Kristi evangelium: Hans 
forsoning, evangeliets ordinanser og 
de styrende læresetninger og prinsip-
per som finnes i Kirken.

Det er i Kirken vi lærer Guds 
gjerninger og tar imot vår Herre Jesu 
Kristi nåde som Frelser oss. Det er 
i Kirken at vi inngår evige familiers 
 forpliktelser og pakter som blir vårt 
pass til opphøyelse. Det er Kirken 
som er drevet av prestedømmet til 
å bringe oss gjennom jordelivets 
uforutsigbare farvann.

La oss være takknemlige for det 
vakre gamle skip Sion, for uten det er 
vi uten styring, alene og maktesløse, 
og blir feid av sted uten ror eller åre, 
spinnende i den sterke strømmen av 
djevelens vind og bølger.

Hold fast, brødre og søstre, og seil 
videre på dette strålende skipet, Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Da 
vil vi nå vårt evige bestemmelsessted. 
Dette er mitt vitnesbyrd og min bønn 
for oss alle i hans navn som det gamle 
skip Sion er oppkalt etter, vår Herre 
og Frelser Jesus Kristus. Amen. ◼

NOTER
 1. Se M. Russell Ballard, “Hold deg i båten, 

og hold fast!” Liahona, nov. 2014, 89-92.
 2. Brigham Young, “Remarks,” Deseret News, 

18. nov. 1857, 291.
 3. Johannes 13:20.
 4. Matteus 28:19-20.
 5. “Familien – En erklæring til verden,” 

Liahona, nov. 2010, 129.
 6. Se Lære og pakter 59:9-23.
 7. Se Jesaja 58:13-14.



28 MØTET LØRDAG FORMIDDAG | 3. OKTOBER 2015

Han spurte ungdommene hvorfor 
det var så vanskelig å lage keramikk. 
De ga forskjellige svar: “Jeg har ingen 
erfaring,” “Jeg har aldri fått opplæring” 
eller “Jeg har ikke noe talent.” Basert 
på resultatet, stemte det de sa. Men 
den viktigste grunnen til at de mis-
lyktes, var at leiren ikke var sentrert 
på skiven. Ungdommene trodde de 
hadde lagt leiren i midten, men en 
fagmann visste at den ikke var helt 
sentrert. Så sa han: “La oss prøve dette 
én gang til.”

Denne gangen la eldste Aoba leiren 
nøyaktig midt på skiven, og begynte 
så å dreie den og lage et hull midt i 
leiren. Flere ungdommer prøvde igjen... 
Denne gangen begynte alle å klappe 
idet de sa: “Oi, den rister ikke,” “Jeg 
får det jo til,” eller “Jeg klarte det!”... 
Formene var naturligvis ikke perfekte, 
men resultatet var helt annerledes enn 
det første forsøket. Grunnen til at de 
lyktes var at leiren lå nøyaktig midt 
på skiven.

Verden vi lever i, er som keramike-
rens snurrende skive, og hastigheten 
på skiven øker. I likhet med leiren på 
keramikerens skive, må også vi være 
sentrert. Vår kjerne, midtpunktet i vårt 
liv, må være Jesus Kristus og hans 
evangelium. Å leve et Kristus- sentrert 
liv betyr at vi lærer om Jesus Kristus og 
hans evangelium, og så følger vi hans 
eksempel og holder hans bud med 
nøyaktighet.

Oldtidsprofeten Jesaja sa: “Men nå, 
Herre! Du er vår far. Vi er leire, og du 
er den som former oss, et verk av din 
hånd er vi alle sammen.” 1

Hvis livet dreier seg om Jesus 
Kristus, kan han forme oss til det vi 
må være for å vende tilbake til hans 
og vår himmelske Faders nærhet i 
det celestiale rike. Gleden vi opple-
ver i dette liv, vil stå i direkte forhold 
til hvor godt livet er konsentrert om 
Jesu Kristi læresetninger, eksempel 
og sonoffer.

Brødre og søstre, jeg ble født inn 
i en siste- dagers- hellig familie med 
flere generasjoner, så velsignelsene og 
gleden av å ha Jesu Kristi evangelium 
som grunnlag for vår familiekultur, var 
flettet inn i vår hverdag. Det var ikke 
før min heltidsmisjon som ung mann at 
jeg så den utrolig positive innflytelsen 
fylden av Jesu Kristi evangelium har 
på dem som aldri tidligere har opp-
levd dets velsignelser. Dette verset i 
Matteus gjenspeiler prosessen de som 
blir omvendt til Jesu Kristi evangelium, 
opplever: “Himlenes rike er likt en skatt 
som var skjult i en åker. En mann fant 
den, og gjemte den igjen. I sin glede 
gikk han så bort og solgte alt han eide, 
og kjøpte åkeren.” 2

La meg dele med dere et eksempel 
fra Mormons bok som illustrerer hva 
en konvertitt var villig til å betale for 
å motta gleden forbundet med å finne 
den skatten Jesus omtalte i lignelsen 
om skatten som var skjult i åkeren.

I likhet med leiren på eldste Taiichi Aobas 
keramikerskive, må livet vårt være nøyaktig 
sentrert om Kristus hvis vi skal finne sann 
glede og fred i dette liv.
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I Almas bok kapittel 20 var Ammon 
og Lamoni på vei til byen Middoni for å 
finne og befri Ammons bror Aaron fra 
fengslet. På reisen møtte de Lamonis 
far, som var lamanittenes konge over 
hele landet.

Kongen ble veldig sint fordi hans 
sønn Lamoni reiste sammen med 
Ammon, en nephittisk misjonær, som 
han regnet som en fiende. Han mente 
at sønnen skulle ha deltatt i en stor fest 
han hadde holdt for sine sønner og sitt 
folk. Lamanittkongen ble så opprørt at 
han befalte sin sønn Lamoni å drepe 
Ammon med sverdet. Da Lamoni nek-
tet, trakk kongen sitt eget sverd for å 
drepe sin sønn for ulydighet. Ammon 
grep imidlertid inn for å redde Lamonis 
liv. Til slutt overmannet han kongen, 
og kunne ha drept ham.

Her er det kongen sa til Ammon 
da han befant seg i denne livstruende 
situasjonen: “Hvis du vil spare meg, vil 
jeg gi deg hva som helst du ber om, ja, 
til og med halvparten av riket.” 3

Kongen var altså villig til å gi halve 
rike for å redde sitt eget liv. Kongen 
må ha blitt forbauset da Ammon bare 
ba om at han måtte befri hans bror 
Aaron og hans venner fra fengslet, 
og at kongens sønn Lamoni måtte få 
beholde itt rike.

Senere, på grunn av dette møtet, 
ble Ammons bror Aaron befridd fra 
fengslet i Middonis land. Etter sin 
befrielse ble han inspirert til å reise dit 
lamanittenes konge hersket over landet. 
Aaron ble presentert for kongen og fikk 
privilegiet av å undervise ham prinsip-
pene i Jesu Kristi evangelium, herun-
der den store forløsningsplan. Aarons 
læresetninger gjorde sterkt inntrykk på 
kongen.

Kongens reaksjon på Aarons under-
visning finnes i vers 15 av Alma kapittel 
22: “Og det skjedde at etter at Aaron 
hadde forklart disse ting for ham, sa 

kongen: Hva skal jeg gjøre så jeg kan 
få dette evige liv som du har talt om? 
Ja, hva skal jeg gjøre så jeg kan bli født 
av Gud og få denne ugudelige ånd 
revet ut av mitt bryst og motta hans 
Ånd, så jeg kan bli fylt med glede så 
jeg ikke blir forkastet på den siste dag? 
Se, sa han, jeg vil gi alt jeg eier, ja, jeg 
vil gi fra meg mitt rike så jeg kan få del 
i denne store glede.”

Utrolig nok, istedenfor å gi fra seg 
halvparten av riket for å redde livet, var 
lamanittenes konge nå villig til å for-
sake hele riket for å motta gleden som 
kommer av å forstå, ta imot og etterleve 
Jesu Kristi evangelium.

Min hustru Nancy er også konver-
titt til Kirken. Hun har mange ganger 
i årenes løp nevnt hvilken glede hun 
har følt siden hun fant, tok imot og 
begynte å etterleve Jesu Kristi evan-
gelium. Det følgende er en betrakt-
ning fra søster Maynes om hennes 
opplevelse:

“Som ung voksen tidlig i 20- årene, 
var jeg på et stadium i livet da jeg 
visste at jeg måtte forandre på noe 
for å bli lykkeligere. Jeg følte at jeg 
var i villrede og uten virkelig mål og 

mening, og jeg visste ikke hvor jeg 
kunne finne det. Jeg hadde alltid visst 
at vår himmelske Fader fantes, og fra 
tid til annen hadde jeg holdt bønn og 
følt at han lyttet.

“Da jeg begynte min søken, gikk 
jeg i flere forskjellige kirker, men falt 
alltid tilbake til de samme følelsene 
og den samme motløsheten. Jeg føler 
meg svært velsignet fordi min bønn 
om mål og mening i livet til slutt 
ble besvart, og fylden av Jesu Kristi 
evangelium kom inn i mitt liv. For 
første gang følte jeg at jeg hadde en 
hensikt, og planen for lykke ga meg 
ekte glede.”

En annen erfaring fra Mormons 
bok illustrerer tydelig hvordan det å 
leve et Kristus- sentrert liv kan fylle oss 
med stor glede, selv om vi er omgitt av 
ufattelige prøvelser.

Etter at profeten Lehi og hans 
familie forlot Jerusalem 600 år f.Kr., 
vandret de ca. åtte år i villmarken til 
de endelig kom til et land som de 
kalte Overflod, som var i nærheten av 
havet. Nephi beskriver deres prøvelser 
i villmarken slik: “Vi hadde lidd mye og 
gjennomgått mange vanskeligheter – ja, 
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Min egen forandring i hjer-
tet begynte da jeg, som 12- åring, 
begynte å søke etter Gud. Bortsett 
fra å si Herrens bønn,3 visste jeg 
 egentlig ikke hvordan man ber. Jeg 
husker at jeg knelte i håp om å føle 
hans kjærlighet, og spurte: “Hvor er 
du, himmelske Fader? Jeg vet at du 
må være der ute et sted, men hvor?” 
Gjennom hele tenårene spurte jeg. Jeg 
fikk glimt av den levende Jesus Kristus, 
men vår himmelske Fader lot meg i sin 
visdom søke og vente i 10 år.

I 1970, da misjonærene undervi-
ste meg om Faderens frelsesplan og 
Frelserens forsoning, ble det slutt på 

Av Neill F. Marriott
Annenrådgiver i Unge kvinners øverste presidentskap

På generalkonferansen i april talte 
eldste Dallin H. Oaks om behovet 
for “å forandre vårt eget liv”.1 Jeg vil 

hevde at personlig forbedring begynner 
med en forandring i hjertet – uansett 
erfaringer i livet eller hvor man er født.

Jeg kommer fra Sydstatene i USA, 
og i min ungdom underviste ordene i 
gamle protestantiske salmer meg om 
en sann disippels hjerte – et som har 
blitt forandret. Overvei denne teksten, 
som er så kjær for meg:

Som du vil, min Herre!
Som du vil!
Du er Pottemakeren.
Jeg er leiren.
Form meg og gjør meg
som du vil,
mens jeg venter,
underkastet og stille.2

Hvordan kan vi, et moderne, travelt 
og konkurransepreget folk, bli under-
kastet og stille? Hvordan lar vi Herrens 
veier bli våre veier? Jeg tror vi begynner 
med å lære om ham og be om forstå-
else. Når vår tillit til ham vokser, åpner 
vi vårt hjerte, prøver å gjøre hans vilje 
og venter på svar som vil hjelpe oss 
å forstå.

Vi må gi oss  
hen til Gud
Når vi åpner oss for Ånden, kan vi lære Guds måte og føle hans vilje.

så mange at vi ikke kan skrive om 
dem alle.” 4

Mens de bodde i landet Overflod, 
ble Nephi pålagt av Herren å bygge 
skipet som skulle bringe dem over 
havet til det lovede land. Etter at de 
kom til det lovede land, fortsatte 
det å oppstå store konflikter mellom 
dem som konsentrerte sitt liv om 
Kristus, og ikke- troende som fulgte 
Laman og Lemuels eksempel. Til 
slutt ble risikoen for vold mellom de 
to gruppene så stor at Nephi og de 
som fulgte Herrens læresetninger, 
skilte lag med de andre og flyktet 
ut i villmarken for å finne trygghet. 
På dette tidspunkt, ca. 30 år etter at 
Lehi og hans familie forlot Jerusalem, 
gir Nephi en veldokumentert og 
litt  overraskende uttalelse, spesielt 
etter å ha nedtegnet i Skriftene de 
mange lidelser og trengsler de hadde 
opplevd i så lang tid. Dette er hans 
ord: “Og det skjedde at vi levde på 
en måte som bragte lykke.” 5 Til tross 
for sine lidelser, var de i stand til å 
leve på en måte som bragte lykke, 
fordi de var sentrert i Kristus og hans 
evangelium.

Brødre og søstre, i likhet med lei-
ren på en keramikers skive, må livet 
være nøyaktig sentrert om Kristus 
hvis vi skal finne sann glede og fred 
i dette liv. Eksemplene med lamanit-
tenes konge, min hustru Nancy og 
det nephittiske folk støtter alle dette 
sanne prinsippet.

Jeg bærer mitt vitnesbyrd i dag om 
at vi også kan finne denne freden, 
denne lykken og denne sanne gleden 
hvis vi velger å leve et Kristus- sentrert 
liv, i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Jesaja 64:8.
 2. Matteus 13:44.
 3. Alma 20:23.
 4. 1 Nephi 17:6.
 5. 2 Nephi 5:27.
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ventingen. Jeg tok imot disse sannhet-
ene og ble døpt.

Basert på denne kunnskapen om 
Herrens barmhjertighet og kraft, valgte 
min mann, barna og jeg dette mottoet 
for familien: “Det ordner seg.” Men 
hvordan kan vi si dette til en annen når 
store vanskeligheter dukker opp, og 
svarene ikke er så lette å finne?

Da vår skjønne, verdige, 21 år gamle 
datter Georgia ble innlagt på sykehus 
i kritisk tilstand etter en sykkelulykke, 
sa familien: “Det ordner seg.” Da jeg 
umiddelbart reiste fra vår misjon i 
Brasil til Indianapolis i USA for å være 
sammen med henne, klamret jeg meg 
til familiemottoet. Vår skjønne datter 
gikk imidlertid inn i åndeverdenen bare 
noen timer før flyet mitt landet. Mens 
sorg og sjokk strømmet gjennom fami-
lien, hvordan kunne vi se på hverandre 
og fremdeles si: “Det ordner seg”?

Etter Georgias jordiske død, var 
følelsene våre ubearbeidet, vi strevde, 
og den dag i dag har vi stunder med 
stor sorg, men vi holder fast ved for-
ståelsen av at ingen noensinne virkelig 
dør. Til tross for vår smerte da Georgias 

fysiske kropp sluttet å fungere, hadde 
vi tro på at hun straks fortsatte å leve 
som ånd, og vi tror at vi vil få være 
sammen med henne i evigheten hvis vi 
overholder våre tempelpakter. Tro på 
vår Forløser og hans oppstandelse, tro 
på hans prestedømmes kraft og tro på 
evige beseglinger lar oss uttrykke vårt 
motto med overbevisning.

President Gordon B. Hinckley sa: 
“Hvis du gjør ditt beste, vil det ordne 
seg. Sett din lit til Gud… Herren vil 
ikke svikte oss.” 4

Vårt familiemotto sier ikke: “Det ord-
ner seg nå.” Det sier noe om vårt håp 
om det evige utfallet – ikke nødvendig-
vis nåværende resultater. Skriftstedet 
lyder: “Søk flittig, be alltid og ha tro, og 
alle ting skal tjene dere til det gode.” 5 
Det betyr ikke at alle ting er gode, men 
for de ydmyke og trofaste vil både 
positive og negative ting sammen tjene 
oss til det gode i Herrens beleilige tid. 
Vi venter på ham, noen ganger som 
Job i hans lidelse, vel vitende om at 
Gud “sårer, og han forbinder. Han slår, 
og hans hender leger”.6 Et saktmodig 
hjerte godtar prøvelsen og venter på at 

tiden med helbredelse og helhet skal 
komme.

Når vi åpner oss for Ånden, kan 
vi lære Guds måte og føle hans vilje. 
Under nadverden, som jeg kaller 
sabbatens hjerte, har jeg funnet ut at 
etter at jeg har bedt om tilgivelse for 
synder, kan det være lærerikt for meg 
å spørre vår himmelske Fader: “Fader, 
er det noe mer?” Når vi er underkastet 
og stille, kan vårt sinn rettes mot noe 
mer vi kanskje trenger å forandre – 
noe som begrenser vår evne til å motta 
åndelig veiledning eller helbredelse 
og hjelp.

Kanskje jeg har en godt maskert 
motvilje mot noen. Når jeg spør om 
det er mer å bekjenne, står denne 
“hemmeligheten” klart for meg. I bunn 
og grunn hvisker Den hellige ånd: “Du 
spurte oppriktig om det var mer, og her 
er det. Din motvilje reduserer din frem-
gang og skader din evne til å ha sunne 
forhold. Du kan gi slipp på dette.” Det 
er hardt arbeid – vi kan føle oss helt 
berettiget i vårt fiendskap – men å 
innrette seg etter Herrens vilje er den 
eneste veien til varig lykke.
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Med tiden og litt etter litt, får vi hans 
nådige styrke og veiledning – som kan-
skje får oss til å besøke templet, eller 
studere Frelserens forsoning grundi-
gere, eller rådføre oss med en venn, en 
biskop, en profesjonell rådgiver eller 
en lege. Helbredelsen av vårt hjerte 
begynner når vi underkaster oss og 
tilber Gud.

Sann tilbedelse begynner med et 
oppriktig hjerte overfor Faderen og 
Sønnen. Hvordan står det til med ditt 
hjerte i dag? Paradoksalt nok, for å 
kunne ha et helbredet og trofast hjerte, 
må vi først la det knuses for Herren. 
“[Dere skal] ofre et sønderknust hjerte 
og en angrende ånd,” 7 erklærer Herren. 
Resultatet av å ofre vårt hjerte, eller 
vår vilje, til Herren er at vi mottar 
den åndelige veiledning vi trenger.

Med økende forståelse av Herrens 
nåde og barmhjertighet, oppdager vi 
at vårt egensindige hjerte begynner å 
sprekke og knuses av takknemlighet. 
Da strekker vi oss etter ham, og lengter 
etter å trekke i åk med Guds enbårne 
Sønn. Når vi med sønderknust hjerte 
strekker oss og trekker i åk, mottar vi 
nytt håp og fersk veiledning gjennom 
Den hellige ånd.

Jeg har strevd med å fordrive det jor-
diske ønsket om å få ting på min måte, 
og har til slutt innsett at min måte er så 
mangelfull, begrenset og mye dårligere 
enn Jesu Kristi måte. “Hans måte er 
den sti som fører til lykke i dette liv 
og evig liv i den kommende verden.” 8 
Kan vi elske Jesus Kristus og hans måte 
mer enn vi elsker oss selv og våre egne 
ønsker?

Noen tror kanskje de har mislyk-
tes for mange ganger, og føler seg for 
svake til å forandre syndige handlin-
ger eller verdslige ønsker. Men som 
paktens Israel prøver vi ikke bare å 
forandre oss på egen hånd. Hvis vi 
oppriktig ber til Gud, tar han oss slik 
vi er – og gjør oss til mer enn vi noen-
sinne kunne ha forestilt oss. Den kjente 
teologen Robert L. Millet skriver om en 
sunn lengsel etter å bli bedre, avstemt 
med den åndelige forsikring om at i og 
gjennom Jesus Kristus kan vi klare det.9 
Med en slik forståelse kan vi ærlig si til 
vår himmelske Fader:

Jeg stoler på deg som barmhjertig er,
du evige Frelser god.
Din vilje da skje hvor i verden jeg er,
jeg være deg vil til behag. 10

Når vi ofrer vårt sønderknuste hjerte 
til Jesus Kristus, godtar han vårt offer. 
Han tar oss tilbake. Uansett hvilke 
tap, hvilke sår og hvilken avvisning vi 
har lidd, er hans nåde og helbredelse 
mektigere enn dem alle. Når virkelig 
trekker i åk med Frelseren, kan vi si 
med frimodighet: “Det ordner seg.” 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Dallin H. Oaks, “Lignelsen om såmannen,” 

Liahona, mai 2015, 32.
 2. “Have Thine Own Way, Lord,” The 

Cokesbury Worship Hymnal, nr. 72.
 3. Se Matteus 6:9-13.
 4. Gordon B. Hinckley, Jordan Utah South 

regionalkonferanse, prestedømsmøtet, 
1. mars 1997; se også “Excerpts from 
Addresses of President Gordon B. 
Hinckley,” Ensign, okt. 2000, 73.

 5. Lære og pakter 90:24.
 6. Job 5:18.
 7. 3 Nephi 9:20.
 8. “Den levende Kristus – Apostlenes 

vitnesbyrd,” Liahona, april 2000, 3; 
uthevelse tilføyd.

 9. Robert L. Millet, After All We Can Do: 
Grace Works (2003), 133.

 10. “Kan hende det er på fjellets sti,” Salmer, 
nr. 165.
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Han var en rettskaffen ung mann 
som allerede holdt de ti bud, men 
han ønsket å bli bedre. Hans mål var 
evig liv.

Da han møtte Frelseren, spurte han: 
“Hva er det så jeg mangler?” 3

Jesus svarte umiddelbart med råd 
som var beregnet spesielt på den rike 
unge mannen. “Jesus sa til ham: Vil du 
være fullkommen, da gå og selg det du 
eier, og gi det til de fattige… Kom så 
og følg meg!” 4

Den unge mannen ble forundret. 
Han hadde aldri tenkt på et slikt offer. 
Han var ydmyk nok til å spørre Herren, 
men ikke trofast nok til å følge det gud-
dommelige rådet han fikk. Vi må være 
villige til å handle når vi mottar et svar.

President Harold B. Lee sa: “Hvis vi 
skal nå fullkommenhet, må vi alle en 
gang stille oss selv følgende spørsmål: 
‘Hva er det så jeg mangler?’” 5

Jeg kjente en gang en trofast mor 
som ydmyket seg og spurte: “Hva 
hindrer meg i å utvikle meg videre?” 
I hennes tilfelle kom svaret fra Ånden 
umiddelbart: “Slutt å klage.” Dette 

vi er ydmyke og lærevillige, vil han ta 
oss i hånden og lede oss hjem.

Vi trenger imidlertid å be Herren 
om veiledning underveis. Vi må stille 
noen vanskelige spørsmål som: “Hva 
trenger jeg å forandre?” “Hvordan kan 
jeg bli bedre?” “Hvilken svakhet trenger 
å styrkes?”

La oss se på Det nye testamentes 
beretning om den rike unge mannen. 

Av eldste Larry R. Lawrence
i De sytti

Da jeg var en ung voksen, begynte 
jeg å undersøke Kirken. Først ble 
jeg trukket til evangeliet på grunn 

av mine siste- dagers- hellige venners 
eksempel, men senere ble jeg tiltrukket 
av den unike læren. Da jeg fikk vite at 
trofaste menn og kvinner kan fortsette 
å utvikle seg og til slutt bli som våre 
himmelske foreldre, ble jeg oppriktig 
forundret. Jeg elsket tanken. Den virket 
logisk for meg.

Kort tid etter min dåp studerte jeg 
Bergprekenen, og jeg skjønte at Jesus 
forkynte denne samme sannheten om 
evig fremgang i Bibelen. Han sa: “Vær 
da fullkomne, likesom deres himmel-
ske Far er fullkommen.” 1

Jeg har vært medlem av Kirken i 
over 40 år nå, og hver gang jeg leser 
dette skriftstedet, blir jeg påminnet 
om vår hensikt her på jorden. Vi kom 
for å lære og utvikle oss til vi gradvis 
blir helliggjort eller fullkommengjort 
i Kristus.

Disippelens vei er ikke lett. Den 
har blitt kalt “en kurs med jevn forbed-
ring”.2 Når vi ferdes langs den snevre 
og smale sti, utfordrer Ånden oss stadig 
til å bli bedre og klatre høyere. Den 
hellige ånd er en ideell reisefelle. Hvis 

Hva er det så jeg 
mangler?
Hvis vi er ydmyke og lærevillige, vil Den hellige ånd tilskynde oss til å 
forbedre oss, og lede oss hjem, men vi må be Herren om hjelp underveis.
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svaret overrasket henne. Hun hadde 
aldri sett på seg selv som en som kla-
get. Budskapet fra Den hellige ånd var 
imidlertid svært tydelig. I dagene som 
fulgte, ble hun bevisst på sin vane med 
å klage. Takknemlig for tilskyndelsen 
til å forbedre seg, bestemte hun seg for 
å telle sine velsignelser istedenfor sine 
utfordringer. Etter noen dager følte hun 
Åndens varme anerkjennelse.

En ydmyk ung mann som ikke syn-
tes å finne den rette unge kvinnen, ba 
Herren om hjelp: “Hva hindrer meg 
i å være den rette mannen?” spurte 
han. Dette svaret kom til hans sinn 
og hjerte: “Rydd opp i språket ditt.” 
Akkurat da gikk det opp for ham at 
flere grove uttrykk hadde blitt en del 
av hans ordforråd, og han besluttet å 
forandre seg.

En enslig søster stilte tappert spørs-
målet: “Hva trenger jeg å forandre?” og 
Ånden hvisket til henne: “Ikke avbryt 
folk når de snakker.” Den hellige ånd 
gir virkelig tilpassede råd. Han er en 
fullstendig ærlig ledsager, og vil fortelle 
oss ting som ingen annen vet eller har 
mot til å si.

En hjemvendt misjonær følte seg 
stresset på grunn av en svært tra-
vel tidsplan. Han prøvde å finne tid 
til arbeid, studier, familie og et kall 
i Kirken. Han ba Herren om råd: 
“Hvordan kan jeg føle fred med alt 
jeg har å gjøre?” Svaret var ikke det 
han forventet. Han fikk en tilskyn-
delse om at han skulle bli mer nøye 
med å huske sabbatsdagen og holde 
den hellig. Han bestemte seg for å vie 
søndagen til Guds tjeneste – å legge 

til side skolebøkene den dagen og 
studere evangeliet i stedet. Denne lille 
justeringen ga ham den fred og balanse 
han søkte.

For mange år siden leste jeg i et av 
Kirkens tidsskrifter om en jente som 
bodde hjemmefra og studerte ved 
universitetet. Hun lå etter faglig, hennes 
sosiale liv var ikke det hun hadde 
håpet på, og hun var generelt ulykke-
lig. En dag falt hun til slutt ned på sine 
knær og ropte: “Hva kan jeg gjøre for 
å forbedre mitt liv?” Den hellige ånd 
hvisket: “Reis deg og rydd rommet ditt.” 
Denne tilskyndelsen kom fullstendig 
overraskende, men det var akkurat den 
begynnelsen hun trengte. Etter å ha tatt 
seg tid til å rydde og få ting i orden, 
følte hun Ånden fylle rommet og gi 
henne oppmuntring.

Den hellige ånd ber oss ikke om å 
forbedre alt på én gang. Om han gjorde 
det, ville vi bli motløse og gi opp. 
Ånden arbeider med oss i vårt eget 
tempo, ett skritt om gangen, eller som 
Herren har sagt: “Linje på linje og bud 
på bud … og velsignet er de som lytter 
til mine bud… For til den som mottar, 
vil jeg gi mer.” 6 Eksempelvis, hvis Den 
hellige ånd tilskynder deg til å si takk 
oftere, og du følger denne tilskyndel-
sen, føler han kanskje det er på tide for 
deg å gå videre til noe mer utfordrende 
– som å lære å si: “Jeg beklager. Det var 
min skyld.”

En perfekt tid for å spørre: “Hva er 
det så jeg mangler?” er når vi tar del 
i nadverden. Apostelen Paulus sa at 
dette er en tid for hver enkelt av oss til 
å granske oss selv.7 I denne ærbødige 
stemningen, når våre tanker er vendt 
mot himmelen, kan Herren varsomt 
fortelle oss hva vi må arbeide med 
fremover.

I likhet med dere, har jeg mottatt 
mange budskap fra Ånden i årenes løp, 
som har vist meg hvordan jeg kunne 
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forbedre meg. Jeg skal gi dere noen 
personlige eksempler på budskap jeg 
har tatt til meg. Disse tilskyndelsene har 
omfattet:

• Ikke hev stemmen.
• Organiser deg. Lag en daglig liste 

over ting å gjøre.
• Ta bedre vare på kroppen ved å 

spise mer frukt og grønnsaker.
• Dra oftere til templet.
• Ta deg tid til å tenke før du ber.
• Spør din hustru om råd.
• Og vær tålmodig når du kjører. Ikke 

kjør over fartsgrensen. ( Jeg jobber 
fortsatt med den siste.)

Frelserens sonoffer er det som gjør 
fullkommenhet eller helliggjørelse 
mulig. Vi kunne aldri ha klart det på 
egen hånd, men Guds nåde er til-
strekkelig til å hjelpe oss. Som eldste 
David A. Bednar sa en gang: “De fleste 
av oss forstår klart at forsoningen er for 
syndere. Men jeg er ikke sikker på at 
vi vet og forstår at forsoningen også er 
for hellige – for gode menn og kvinner 
som er lydige, verdige og samvittig-
hetsfulle, og som gjør sitt beste for å 
bli bedre.” 8

Jeg vil foreslå at hver av dere deltar 
i en åndelig øvelse snart, kanskje til og 
med i kveld mens dere holder bønn. 
Still ydmykt Herren følgende spørs-
mål: “Hva hindrer meg i å utvikle meg 
videre?” Med andre ord: “Hva er det så 
jeg mangler?” Vent så rolig på svar. Hvis 
dere er oppriktige, vil svaret snart bli 
klart. Det vil være en åpenbaring som 
er ment bare for dere.

Kanskje vil Ånden fortelle dere 
at dere trenger å tilgi noen. Eller 
dere kan bli bedt om å være mer 
selektive med filmene dere ser eller 
musikken dere lytter til. Dere kan 
bli tilskyndet til å bli mer ærlige i 
forretningslivet eller mer generøse 

med fasteofferbidrag. Mulighetene er 
uendelige.

Ånden kan vise oss våre svakheter, 
men han er også i stand til å vise oss 
våre sterke sider. Noen ganger må vi 
spørre hva vi gjør riktig, slik at Herren 
kan løfte og oppmuntre oss. Når vi 
leser vår patriarkalske velsignelse, 
blir vi påminnet om at vår himmelske 
Fader kjenner våre guddommelige 
muligheter. Han fryder seg hver gang 
vi tar et skritt fremover. For ham er 
retningen vår uendelig mye viktigere 
enn hastigheten.

Vær standhaftige, brødre og søstre, 
men bli aldri motløse. Vi må over på 
den andre siden av graven før vi faktisk 
når fullkommenhet, men her i jordeli-
vet kan vi legge grunnvollen. “Vi er for-
pliktet til å være bedre i dag enn vi var 
i går, bedre i morgen enn vi er i dag.” 9

Hvis åndelig vekst ikke er en priori-
tet i vårt liv, hvis vi ikke er på en kurs 
med jevn forbedring, vil vi gå glipp av 
de viktige erfaringene som Gud ønsker 
å gi oss.

For mange år siden leste jeg disse 
ordene av president Spencer W. 
Kimball, som gjorde varig inntrykk på 

meg. Han sa: “Jeg har lært at hvor det 
er en bønn i hjertet og en hunger etter 
rettferdighet, hvor synder forsakes og 
Guds bud adlydes, utøser Herren mer 
og mer lys til det til slutt er sterkt nok 
til å gjennomtrenge himmelens slør… 
En som i den grad er rettskaffen, har 
det uvurderlige løftet om at han en 
dag skal se Herrens åsyn og vite at 
han er til.” 10

Det er min bønn at denne store 
opplevelsen må bli vår en dag, idet 
vi lar Den hellige ånd lede oss hjem. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Matteus 5:48.
 2. Neal A. Maxwell, “Vi vitner om den 

store og strålende forsoning,” Liahona, 
april 2002, 9.

 3. Matteus 19:20.
 4. Matteus 19:21.
 5. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Harold B. Lee (2000), 197.
 6. 2 Nephi 28:30.
 7. Se 1 Korinterbrev 11:28.
 8. David A. Bednar, “Forsoningen og 

reisen gjennom jordelivet,” Liahona, 
april 2012, 14.

 9. Joseph Fielding Smith, Frelsende 
læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 
3 bind (1954-56), 2:24.

 10. Spencer W. Kimball, “Give the Lord Your 
Loyalty,” Tambuli, feb. 1981, 47.
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og så, hvis du trofast holder det 
ut, skal Gud opphøye deg i det høye” 
(L&p 121:7-8).

Guds behagelige ord fyller oss med 
håp fordi vi vet at de som er trofaste i 
trengsel, vil få større lønn i himmelens 
rike, og at “etter stor trengsel kommer 
velsignelsene” (se L&p 58:3-4).

Guds behagelige ord, som blir uttalt 
gjennom profetene, gir oss trygghet om 
at vår evige besegling, oppholdt ved 
vår trofasthet mot de guddommelige 
løftene som vi ble gitt for vår tapre 
tjeneste i sannhetens sak, vil velsigne 
oss og våre etterkommere (se Orson F. 
Whitney, i Conference Report, april 
1929, 110).

Det gir oss også trygghet om at 
etter at vi har levd trofast i livet, vil 
vi ikke miste noen velsignelse for 
ikke å ha gjort visse ting, dersom vi 
aldri fikk anledning til å gjøre dem. 
Hvis vi har levd trofast til vi dør, 
vil vi “motta alle velsignelser, opp-
høyelse og herlighet, som enhver 
mann eller kvinne [som har fått 

Disse og mange andre lidelser som 
er den del av denne prøvetilstand, får 
oss noen ganger til å stille oss samme 
spørsmål som profeten Joseph Smith 
stilte: “O Gud, hvor er du?” (L&p 121:1).

I de vanskelige stundene i vårt liv 
bringer Guds behagelige ord som leger 
den sårede sjel, følgende trøsterike 
budskap til vårt hjerte og sinn:

“Fred være med din sjel, din mot-
gang og dine lidelser skal kun vare et 
øyeblikk,

Av eldste Francisco J. Viñas
i De sytti

Mange av oss som deltar på 
denne konferansen, har kom-
met “for å høre Guds beha-

gelige ord, ja, det ord som leger den 
sårede sjel” ( Jakobs bok 2:8). Dette 
ordet kan finnes i Skriftene og i bud-
skapene fra våre ledere, som gir oss 
håp og trøst i lidelsens mørke.

Gjennom vår erfaring i livet lærer 
vi at glede i denne verden ikke er 
fullkommen, men i Jesus Kristus er 
vår glede fullkommen (se L&p 101:36). 
Han vil gi oss styrke så vi ikke trenger 
å gjennomgå alle slags lidelser uten 
at de blir oppslukt i hans glede (se 
Alma 31:38).

Vårt hjerte kan bli fylt med smerte 
når vi ser en vi er glad i lide smertene 
av en forferdelig sykdom.

Når noen vi er glad i dør, kan det 
etterlate seg et tomrom i vår sjel.

Når noen av våre barn kommer bort 
fra evangeliets vei, kan vi føle skyld og 
usikkerhet med hensyn til deres evige 
fremtid.

Håpet om å oppnå et celestialt 
ekteskap og stifte familie i dette liv 
kan begynne å visne med tiden.

Mishandling fra dem som burde 
elske oss, kan etterlate svært smerte-
fulle arr på vår sjel.

En ektefelles utroskap kan ødelegge 
et forhold som vi håpet ville vare evig.

Guds behagelige ord
Guds behagelige ord viser oss behovet for kontinuerlig omvendelse  
slik at vi kan holde på Den hellige ånds innflytelse.
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denne muligheten] vil motta”. (Se 
The Teachings of Lorenzo Snow, red. 
Clyde J. Williams [1984], 138.)

Det er viktig å forstå at smerter 
og lidelser også kan komme til oss 
dersom vi ikke virkelig omvender oss 
fra våre synder. President Marion G. 
Romney sa: “Den lidelse og nød som 
denne verdens innbyggere må gjen-
nomgå, er et resultat av synd de ikke 
har omvendt seg fra… Akkurat slik 
lidelse og sorg følger synd, følger 
lykke og glede syndenes forlatelse” 
(i Conference Report, april 1959, 11).

Hvorfor fører manglende omvend-
else til lidelse og smerte?

Et av de mulige svarene er at 
“en straff [ble] fastsatt og en rett-
ferdig lov gitt som ga menneskene 
samvittighetsnag” (Alma 42:18; se 
også vers 16). Profeten Joseph Smith 
forklarte at det er vi som fordøm-
mer oss selv, og at det er skuffelsens 
plage i vårt sinn som gjør at det er 
like intenst som en brennende sjø 
av ild og svovel (se Læresetninger 

fra kirkens presidenter: Joseph Smith 
[2007], 224).

Hvis vi forsøker å tilfredsstille vår 
samvittighet ved å prøve å “unnskylde 
[våre] synder det aller minste” (Alma 
42:30) eller ved å prøve å skjule dem, 
oppnår vi bare å krenke Ånden (se 
L&p 121:37) og utsette vår omvend-
else. Denne typen lindring, foruten 
å være midlertidig, vil til slutt gi oss 
mer smerte og sorg, og vil redusere 
vår mulighet til å få forlatelse for 
våre synder.

For denne typen lidelse gir Guds 
behagelige ord også trøst og håp. Det 
forteller oss at det finnes lindring for 
smerten som forårsakes av syndens 
virkning. Denne lindring kommer ved 
Jesu Kristi sonoffer og trer i kraft hvis 
vi utøver tro på ham, omvender oss 
og er lydige mot hans bud.

Det er viktig at vi forstår at akkurat 
som tilgivelse for synd, er omvend-
else en prosess og ikke noe som skjer 
i et bestemt øyeblikk. Den krever at 
vi gjennomfører hvert av trinnene.

For eksempel når vi tar del i nad-
verden, viser vi Herren at vi alltid vil 
minnes ham og holde hans bud. Det er 
et uttrykk for vår oppriktige hensikt.

I samme øyeblikk som vi begyn-
ner å minnes ham og holde hans bud 
hver dag – og ikke bare på sabbaten 
– begynner tilgivelsen for våre synder 
gradvis å tre i kraft, og hans løfte om 
å ha hans ånd hos oss, begynner å gå 
i oppfyllelse.

Uten den rette lydighet som må 
ledsage vår hensikt, kan virkningen av 
forlatelsen forsvinne etter kort tid, og 
Åndens veiledning begynner å trekke 
seg tilbake. Vi risikerer å ære ham med 
våre lepper mens vi fjerner oss fra ham 
(se 2 Nephi 27:25).

I tillegg til å trøste, varsler Guds 
behagelige ord oss om at denne 
prosessen med å få forlatelse for 
våre  synder kan bli avbrutt når vi blir 
innviklet “i verdens forfengelighet”, 
og den kan fortsette ved tro hvis vi 
oppriktig omvender oss og ydmyker 
oss (se L&p 20:5-6).
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Hva kan noe av denne forfengelig-
het være, som kan komme i veien for 
prosessen med å få forlatelse for våre 
synder, og som er forbundet med å 
holde sabbatsdagen hellig?

Noen eksempler kan være å 
komme sent til nadverdsmøtet uten 
gyldig grunn, å komme uten på for-
hånd å ha gransket oss selv, å ete av 
brødet og drikke av kalken uverdig 
(se 1 Korinterbrev 11:28), og å komme 
uten først å ha bekjent våre synder og 
ha bedt Gud om tilgivelse for dem.

Andre eksempler: Å være uærbødig 
ved å utveksle meldinger på våre elek-
troniske enheter, å forlate møtet etter 
å ha tatt del i nadverden, og å delta 
i aktiviteter i vårt hjem som er upas-
sende for denne hellige dagen.

Hva kan være en av grunnene til 
at vi, når vi vet om alle disse tingene, 
ofte unnlater å holde sabbatsdagen 
hellig?

I Jesajas bok kan vi finne et svar 
som, selv om det er knyttet til sabba-
ten, også gjelder andre bud som vi må 
holde: “[Hold] din fot tilbake på sabba-
ten, så du ikke driver ditt yrke på min 
hellige dag” ( Jesaja 58:13).

Det viktige er at vi bruker denne 
dagen til å gjøre Guds vilje. Ofte er vår 
vilje – som er formet av det naturlige 
menneskes begjær, lyster og lidenska-
per – i strid med Guds vilje. Profeten 
Brigham Young forklarte at “når en 
persons vilje, lidenskaper og følelser 
er fullstendig underdanig Gud og hans 
betingelser, er vedkommende hellig-
gjort – Det er når min vilje blir oppslukt 
i Guds vilje, at jeg vil bli ledet til alt 
godt, og til slutt kan motta udødelighe-
tens og det evige livs krone” (Deseret 
News, 7. sep. 1854, 1).

Guds behagelige ord innbyr oss til å 
anvende kraften av Kristi forsoning på 
oss selv og bli forsonet med hans vilje 
– og ikke med djevelens og kjødets 
vilje – så vi, ved hans nåde, kan bli 
frelst (se 2 Nephi 10:24-25).

Guds behagelige ord som vi deler i 
dag, viser oss behovet for kontinuerlig 
omvendelse slik at vi kan holde på 
Den hellige ånds innflytelse så lenge 
som mulig.

Åndens veiledning vil gjøre oss 
til bedre mennesker. “Den vil hviske 
fred og glede til [vår] sjel. Den vil 
fjerne ondskap, hat, strid og alt ondt 

fra [vårt] hjerte, og [vi] vil ikke ha noe 
høyere ønske enn å gjøre godt, fremme 
rettferdighet og bygge opp Guds rike” 
(se Læresetninger – Joseph Smith, 98).

Med Den hellige ånds innflytelse 
vil vi hverken bli fornærmet eller 
fornærme andre. Vi vil føle oss lykke-
ligere, og vårt sinn vil bli renset. Vår 
kjærlighet til andre vil øke. Vi vil være 

mer villige til å tilgi og spre glede til 
andre rundt oss.

Vi vil føle oss takknemlige for å se 
hvordan andre utvikler seg, og vi vil 
søke det gode i andre.

Det er min bønn at vi må oppleve 
gleden som kommer av å strebe etter å 
leve i rettferdighet, og at vi må beholde 
Den hellige ånds veiledning i vårt liv 
ved oppriktig og vedvarende omvend-
else. Vi vil bli bedre mennesker, og vår 
familie vil bli velsignet. Jeg vitner om 
disse prinsippene i Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼

San Pedro, Belize
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historikken bak og betydningen av 
sjøfartsuttrykket “strøken og rede for 
Bristol”. En gang var Bristol den nest 
travleste havnen i Storbritannia. Her var 
det svært stor forskjell på høyvann og 
lavvann, hele 13 meter, den nest største 
i verden. Ved lavvann, når vannet trakk 
seg tilbake, traff de gamle skutene bun-
nen og veltet over på siden, og hvis de 
ikke var godt bygget, ble de skadet. I 
tillegg ble alt som ikke var omhyggelig 
stuet bort eller bundet fast, kastet rundt 
på kaotisk vis og ødelagt eller skadet.5 
Etter at jeg forsto hva dette uttrykket 
betydde, var det tydelig at denne lede-
ren fortalte oss at vi som misjonærer, 
måtte være rettskafne, følge reglene 
og være forberedt på vanskelige 
situasjoner.

Denne samme utfordringen gjelder 
hver enkelt av oss. Jeg vil beskrive det 
å være “strøken og rede for Bristol” 
som å være tempelverdig – i gode 
og dårlige tider.

Selv om tidevannsforskjellene i 
Bristolkanalen er relativt forutsigbare 
og kan gjøres forberedelser for, er dette 
livets stormer og fristelser ofte uforut-
sigbare. Men vi vet at de vil komme! 
For å overvinne utfordringene og 
fristelsene vi alle uunngåelig vil møte, 
kreves det god forberedelse og bruk av 
de beskyttelsesmidler Gud har gitt oss. 
Vi må bestemme oss for å være tempel-
verdig uansett hva som skjer med oss. 
Hvis vi er beredt, skal vi ikke frykte.6

Lykke i dette liv og lykke i livet 
heretter henger sammen med rettskaf-
fenhet. Selv i perioden mellom døden 
og oppstandelsen blir “deres ånder som 
er rettferdige … ønsket velkommen i en 
lykkens tilstand som kalles paradis, en 
hvilens tilstand, en fredens tilstand”.7

I begynnelsen av Frelserens jor-
diske virke i Israel, og senere blant 
nephittene, talte Frelseren om lykke, 
både i dette liv og i evigheten. Han 

i det daværende Bristol distrikt. En av 
Kirkens lokale ledere understreket at 
misjonærer i dette området måtte være 
“strøkne og rede for Bristol”.

Til å begynne med forsto jeg 
ikke hva han mente. Jeg lærte snart 

Av eldste Quentin L. Cook
i De tolv apostlers quorum

Profeten Lehi erklærte: “Hvis det 
ikke finnes noen rettferdighet, 
finnes det ingen lykke.” 1

Motstanderen har lykkes med å 
plante en stor myte i mange menne-
skers sinn. Han og hans utsendinger 
erklærer at det virkelige valget står 
mellom lykke og nytelse nå i dette liv, 
og lykke i et kommende liv (som djeve-
len fremholder at kanskje ikke finnes). 
Denne myten er et bedragersk valg, 
men det er svært forførende.2

Den største og edleste hensikten 
med Guds plan for lykke er at rettfer-
dige disipler og paktsfamilier kan være 
sammen i kjærlighet, harmoni og fred i 
dette liv 3, og oppnå celestial herlighet 
i evigheten sammen med Gud Faderen 
og hans elskede Sønn Jesus Kristus, 
vår Frelser.4

Da jeg var ung misjonær i den 
britiske misjon, var mitt første område 

Strøken og rede 
for Bristol: Vær 
tempelverdig – i gode  
og dårlige tider
Overholdelse av hellige evangelieprinsipper vil gjøre det mulig for oss 
å være tempelverdig, finne lykke i dette liv, og lede oss tilbake til vårt 
himmelske hjem.



40 MØTET LØRDAG FORMIDDAG | 3. OKTOBER 2015

understreket ordinanser, men la også 
stor vekt på moralsk adferd. For eksem-
pel ville disiplene bli velsignet hvis de 
ville hungre og tørste etter rettferdig-
het, være barmhjertige, være rene av 
hjertet, være fredsstiftere og følge andre 
grunnleggende moralprinsipper. Vår 
Herre Jesus Kristus understreket helt 
klart, som et grunnleggende doktrinært 
budskap, både gode holdninger og 
adferd i vårt daglige liv. Læresetningene 
hans erstattet og overgikk deler av 
Moseloven8, men var også en avvisning 
av menneskenes falske filosofier.

I mange århundrer har Jesu Kristi 
evangelium inspirert trosoppfatnin-
ger og etablerte adferdsnormer med 
hensyn til hva som er rettferdig, 
ønskelig og moralsk, og som fører 
til lykke, lykksalighet og glede. Men 

prinsippene og den grunnleggende 
moralen Frelseren forkynte, er under 
alvorlig angrep i dagens samfunn. 
Kristendommen er under angrep. 
Mange tror at det som er moralsk, 
egentlig har endret seg.9

Vi lever i vanskelige tider. Det er en 
økende tendens til å kalle “det onde 
godt og det gode ondt”.10 En verden 
som vektlegger selvforherligelse og 
sekularisme, gir grunn til stor bekym-
ring. En fremtredende forfatter som 
ikke tilhører vår tro, har sagt det slik: 
“Dessverre ser jeg lite som tyder på 
at mennesker vil være lykkeligere i 
tiden fremover, eller at deres barn får 
det bedre, eller at vi er bedre stilt med 
hensyn til sosial rettferdighet, eller at 
den synkende ekteskapsprosenten 
og tynnere slektstrær … tyder på noe 

annet enn mer ensomhet for flertallet 
og allmenn stagnasjon.” 11

Som Frelserens disipler forventes 
det at vi planlegger og forbereder oss. 
I lykkens plan er moralsk handlefrihet 
et avgjørende organisasjonsprinsipp, og 
våre valg er betydningsfulle.12 Frelseren 
understreket dette gjennom hele sitt 
virke, blant annet i sine lignelser om de 
uforstandige jomfruene og talentene.13 
I hver av disse berømmet Herren 
forberedelse og handling, og fordømte 
utsettelse og lediggang.

Jeg er klar over at til tross for den 
overveldende lykke som er nedfelt i 
Guds guddommelige plan, kan den 
noen ganger føles langt unna og 
løsrevet fra våre nåværende omsten-
digheter. Den kan føles utenfor vår 
rekkevidde som kjempende disipler. 
Fra vårt begrensede perspektiv kan 
nåværende fristelser og distraksjoner 
virke tiltrekkende. Belønningen for 
å motstå disse fristelsene, derimot, 
kan føles fjerne og uoppnåelige. Men 
en riktig forståelse av Faderens plan 
viser at belønningen for rettferdighet 
er tilgjengelig nå. Ugudelighet, for 
eksempel umoralsk adferd, er aldri en 
del av løsningen. Alma sa det tydelig til 

Over: I likhet med de gamle skutene i Bristol havn, vil det være tider da tidevannet går ut og alt 
som holder oss flytende, forsvinner. I slike prøvelser vil et tempelverdig liv holde fast på alt som 
virkelig betyr noe. T.h.: Ved å utøve selvbeherskelse og leve rettskaffent, styrkes vår evne til å 
motstå fristelse.
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sin sønn Corianton: “Se, jeg sier deg at 
ugudelighet har aldri vært lykke.” 14

Vår lære er tydelig forklart av 
Amulek i Alma 34:32: “Se, dette liv er 
den tid menneskene har til å forbe-
rede seg til å møte Gud. Ja, se, denne 
livsdag er dagen menneskene har til 
å utføre sitt arbeide.”

Hvordan kan vi så forberede oss 
i slik en vanskelig tid? I tillegg til å 
være tempelverdig, finnes det mange 
prinsipper som bidrar til rettskaffenhet. 
Jeg vil legge vekt på tre.

For det første: Riktig selvbeherskelse  
og adferd

Jeg tror vår kjærlige Fader i himme-
len noen ganger må se på oss med den 
samme fornøyelse som vi føler når vi 
ser våre egne små barn mens de lærer 
og vokser. Alle snubler og faller vi 
mens vi høster erfaring.

Jeg satte pris på konferansetalen 
president Dieter F. Uchtdorf holdt i 
2010 15, om det berømte marshmallow- 
eksperimentet som ble utført ved 
Stanford University på 1960- tallet. Dere 
husker sikkert at fire- åringer ble gitt en 
marshmallow. Hvis de klarte å vente i 
15-20 minutter uten å spise den, ville 
de få en marshmallow til. Videoer 
er produsert som viser kroppsbeve-
gelsene mange av barna brukte for å 
unngå å spise marshmallowen. Noen 
klarte det ikke.16

I fjor skrev professoren som ledet 
det opprinnelige eksperimentet, dr. 
Walter Mischel, en bok hvor han sa 
at studien delvis kom av hans bekym-
ring med hensyn til selvbeherskelse 
og hans egen avhengighet av røyking. 
Han ble særdeles bekymret etter at 
rapporten fra USAs helsedirektør i 1964 
konkluderte med at røyking forårsaket 
lungekreft.17 Etter flere års studium 
rapporterte en av hans yrkeskolleger at 
“selvbeherskelse er som en muskel – jo 

mer man bruker den, desto sterkere blir 
den. Å unngå noe fristende én gang vil 
hjelpe deg å utvikle evnen til å motstå 
fristelser i fremtiden.” 18

Et prinsipp for evig fremgang er at 
utøvelse av selvkontroll og et rettskaf-
fent liv styrker vår evne til å motstå 
fristelse. Dette gjelder både i åndelig 
forstand og i timelige saker.

Våre misjonærer er et utmerket 
eksempel. De utvikler Kristus- lignende 
egenskaper og vektlegger lydighet og 
åndelighet. De forventes å overholde 
en streng tidsplan og tilbringe sine 
dager i tjeneste for andre. De har en 
sømmelig, konservativ fremtreden, iste-
denfor den tilfeldige eller uanstendige 
påkledningen som er så utbredt i dag. 
Deres adferd og fremtreden formidler 
et moralsk og seriøst budskap.19

Vi har ca 230 000 unge mennesker 
som for tiden virker som misjonær, 
eller som har kommet hjem fra misjo-
nærtjeneste de siste fem årene. De har 
utviklet en bemerkelsesverdig åndelig 
styrke og selvdisiplin som fortsatt må 
utøves, ellers vil disse egenskapene bli 
svekket i likhet med muskler som ikke 
blir brukt. Vi trenger alle å utvikle og 
vise adferd og fremtreden som erklærer 
at vi er Kristi sanne disipler. De som 
glemmer enten sin gode oppførsel 
eller en sunn og sømmelig fremtreden, 
utsetter seg for en livsstil som hverken 
gir glede eller lykke.

Det gjengitte evangelium gir oss 
plantegningen til lykkens plan og 
oppmuntring til å forstå og utøve selv-
kontroll og unngå fristelser. Det lærer 
oss hvordan vi kan omvende oss når 
overtredelser har funnet sted.

For det annet: Helligholdelse av sabbaten 
vil styrke rettskaffenhet og være en 
beskyttelse for familien

Den tidlige kristne kirken forandret 
overholdelse av sabbaten fra lørdag til 

søndag til minne om Herrens oppstan-
delse. Andre grunnleggende og hellige 
hensikter med sabbaten forble uendret. 
For kristne og jøder symboliserer sab-
baten Guds mektige gjerninger.20

Min hustru og jeg, og to av mine 
kolleger og deres hustruer, deltok 
nylig i en jødisk sabbat etter invita-
sjon fra en god venn, Robert Abrams 
og hans hustru Diane, i deres hjem 
i New York.21 Den ble innledet ved 
starten av den jødiske sabbat en fredag 
kveld. Fokuset var å hedre Gud som 
Skaperen. Den begynte med å velsigne 
familien og synge en sabbatssalme.22 
Vi deltok i den seremonielle håndvas-
ken, velsignelsen av brødet, bønnene, 
koscher- måltidet, skriftlesningen og 
sabbatssangen med en følelse av 
høytid. Vi lyttet til de hebraiske ordene 
mens vi fulgte med i engelsk overset-
telse. De mest gripende skriftstedene 
som ble lest fra Det gamle testamente, 
som også er viktige for oss, var fra 
Jesaja, som erklærer sabbaten som en 
lyst,23 og fra Esekiel, at sabbaten “skal 
være til et tegn mellom meg og dere, 
for at dere skal vite at jeg, Herren, er 
deres Gud”.24

Det overveldende inntrykket av 
denne strålende kvelden var familiens 
kjærlighet, hengivenhet og ansvar-
lighet overfor Gud. Da jeg tenkte på 
dette, reflekterte jeg over den ekstreme 
forfølgelsen som jødene har opplevd 
gjennom flere århundrer. Det er tydelig 
at helligholdelse av sabbaten har vært 
“en evigvarende pakt” for å beskytte 
og velsigne det jødiske folk som opp-
fyllelse av hellig skrift.25 Det har også 
bidratt til det usedvanlige familielivet 
og den lykke som kommer til uttrykk 
i mange jøders liv.26

For medlemmer av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige er overholdelse 
av sabbaten en form for rettskaffenhet 
som vil velsigne og styrke familier, 
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bringe oss nærmere vår Skaper og 
øke vår lykke. Sabbaten kan bidra 
til å skille oss fra det som er trivielt, 
upassende eller umoralsk. Den gjør 
det mulig for oss å være i verden, 
men ikke av verden.

De siste seks månedene har en 
bemerkelsesverdig forandring funnet 
sted i Kirken. Den har kommet som 
følge av medlemmenes fornyede vekt 
på sabbaten etter oppfordring fra Det 
første presidentskap og De tolvs quo-
rum, og president Russell M. Nelsons 
utfordring om å gjøre helligholdelse 
av sabbaten til en lyst.27 Mange med-
lemmer forstår at det å virkelig holde 
sabbatsdagen hellig er en tilflukt fra 
livets stormer. Det er også et tegn på 
vår hengivenhet til vår Fader i himme-
len og større forståelse av hvor hellig 
nadverdsmøtet er. Vi har fortsatt langt 
igjen, men vi har en fantastisk begyn-
nelse. Jeg utfordrer oss alle til å fort-
sette å følge dette rådet, og forbedre 
vår religionsutøvelse på sabbaten.

For det tredje: Guddommelig beskyttelse 
gis når vi er rettskafne

Som en del av Guds guddommelige 
plan blir vi velsignet med Den hellige 
ånds gave. Denne gaven “er retten til å 
ha Den hellige ånd som ledsager når 
man er verdig”.28 Dette medlemmet av 
Guddommen fungerer som et rense-
middel hvis evangeliet kommer først 
i vårt liv. Han er også en advarselsrøst 
mot det onde, og en røst som beskytter 
mot fare. Når vi navigerer på livets hav, 

er det avgjørende å følge Den hellige 
ånds tilskyndelser. Ånden vil hjelpe 
oss å unngå fristelser og farer, og 
trøste og lede oss gjennom utfordrin-
ger. “Åndens frukt er kjærlighet, glede, 
fred, langmodighet, mildhet, godhet, 
trofasthet.” 29

Overholdelse av hellige evangelie-
prinsipper vil gjøre det mulig for oss å 
være tempelverdig, finne lykke i dette 
liv, og lede oss tilbake til vårt himmel-
ske hjem.

Mine kjære brødre og søstre, livet 
er ikke lett, og det var det heller ikke 
ment å være. Det er en tid med van-
skeligheter og prøvelser. I likhet med 
de gamle skutene i Bristol havn, vil det 
være stunder da tidevannet går ut, og 
det virker som om alt i denne verden 
som holder oss flytende, forsvinner. Vi 
kan treffe bunnen, og til og med velte 
over på siden. I slike prøvelser lover 
jeg dere at et tempelverdig liv vil holde 
fast på alt som virkelig betyr noe. De 
skjønne velsignelsene fred, lykke og 
glede, i tillegg til velsignelsene evig liv 
og celestial herlighet sammen med vår 
himmelske Fader og hans Sønn Jesus 
Kristus, vil bli oppfylt. Dette er mitt 
vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
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mai 2015, 129-32.

 28. Veiledning til Skriftene, “Den hellige ånd.”
 29. Galaterne 5:22.
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Avstemning er notert.
Ettersom de er kalt som medlem 

av De tolv apostlers quorum, avløser 
vi herved Ronald A. Rasband som 
medlem av De syttis presidentskap 
og eldste Rasband og eldste Dale G. 
Renlund som medlem av De syttis 
første quorum.

De som vil være med og takke 
dem, kan vise det.

Det er foreslått at vi avløser med 
takknemlighet for deres trofaste 
tjeneste, eldste Don R. Clarke som 
medlem av De syttis første quorum 
og eldste Koichi Aoyagi og Bruce A. 
Carlson som medlem av De syttis 
annet quorum, og utnevner dem til 

De tolv apostlers quorum som profeter, 
seere og åpenbarere.

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

det samme tegn.

Fremlagt av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Brødre og søstre, president Monson 
har nå bedt meg fremlegge for 
dere Kirkens generalautoriteter, 

områdesyttier og hjelpeorganisasjo-
nenes øverste presidentskaper for 
oppholdelse.

Det er foreslått at vi oppholder 
Thomas Spencer Monson som profet, 
seer og åpenbarer og president for Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 
Henry Bennion Eyring som førsterådgi-
ver i Det første presidentskap og Dieter 
Friedrich Uchtdorf som annenrådgiver 
i Det første presidentskap.

De som er enige, kan vise det.
Hvis noen er imot, kan de vise det.
Avstemning er notert.
Det er foreslått at vi oppholder 

Russell M. Nelson som president 
for De tolv apostlers quorum og de 
følgende som medlemmer av dette 
quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. 
Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. 
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, Neil L. Andersen, 
og som nye medlemmer av De tolv 
apostlers quorum: Ronald A. Rasband, 
Gary E. Stevenson og Dale G. Renlund.

De som er enig, bes vise det med 
oppløftet hånd.

Hvis noen er imot, kan de vise det.
Avstemning er notert.
Det er foreslått at vi oppholder råd-

giverne i Det første presidentskap og 

Møtet lørdag ettermiddag | 3. oktober 2015

Oppholdelse av  
Kirkens funksjonærer
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ungdom – og edle unge voksne, for 
“min sjel fryder seg over klarhet … 
så [vi] kan lære”.2

Dere er i en avgjørende periode av 
livet. Valgene dere tar – misjon, utdan-
nelse, ekteskap, karriere og tjeneste i 
Kirken – vil forme deres evige fremtid. 
Dette betyr at dere alltid vil se fremover 
– se mot fremtiden.

Som pilot i Luftforsvaret lærte jeg 
dette prinsippet: Fly aldri bevisst inn 
i tordenvær. ( Jeg skal ikke si hvordan 
jeg fant det ut.) Fly heller rundt, ta en 
annen rute, eller vent til uværet gir seg 
før du lander.

Kjære unge voksne brødre og søs-
tre, jeg vil hjelpe dere å “fly rett” i de 
siste dagers truende stormer. Dere er 
pilotene. Dere er ansvarlig for å tenke 
på konsekvensene av ethvert valg dere 
tar. Spør dere selv: “Hvis jeg tar dette 
valget, hva er det verste som kan skje?” 
Deres gode valg vil hindre dere i å 
komme ut av kurs.

Tenk på det: Hvis dere velger å 
ikke drikke alkohol, vil dere ikke bli 
alkoholiker! Hvis dere aldri velger å ta 

Av eldste Robert D. Hales
i De tolv apostlers quorum

Mye har blitt skrevet og sagt 
om dagens generasjon av 
unge voksne. Forskning viser 

at mange er imot organisert religion. 
Mange er i gjeld og arbeidsledige. Et 
flertall liker tanken på ekteskap, men 
mange er uvillige til å ta dette skrittet. 
Et økende antall ønsker ikke barn. 
Uten evangeliet og inspirert veiledning 
vandrer mange inn på ukjente stier og 
går seg vill.

Heldigvis ligger unge voksne med-
lemmer av Kirken etter disse urovek-
kende trendene, delvis fordi de er 
velsignet med evangeliets plan. Denne 
evige planen omfatter å holde fast i 
jernstangen – å klamre seg til Guds 
og hans profeters ord. Vi må stramme 
grepet om jernstangen som fører oss 
tilbake til ham. Dette er “utvelgelsens 
dag” 1 for oss alle.

Som ung gutt, når jeg var nær ved 
å ta et dårlig gjennomtenkt valg, sa 
far noen ganger: “Robert, rett opp 
og fly rett!” Dere har vært der. Med 
samme tydelige tale som hans, vil jeg 
tale spesielt til ungdom – Kirkens edle 

Hvordan møte 
utfordringene i 
dagens samfunn
Valgene dere tar – misjon, utdannelse, ekteskap, karriere og  
tjeneste i Kirken – vil forme deres evige fremtid.

emeritus- generalautoriteter.
De som vil være med og takke 

disse for deres fremragende tjeneste, 
bes vise det.

Vi avløser også Serhii A. Kovalov 
som områdesytti.

De som ønsker å være med og 
uttrykke takknemlighet for hans tje-
neste, kan vise det.

Tiden er nå inne til å avløse bror 
John S. Tanner som førsterådgiver i 
Søndagsskolens øverste presidentskap 
og bror Devin G. Durrant som annen-
rådgiver i Søndagsskolens øverste 
presidentskap. Som tidligere bekjent-
gjort, har bror Tanner blitt utnevnt til 
president for BYU- Hawaii.

De som vil være med og takke 
disse brødrene for deres tjeneste og 
hengivenhet, kan vise det.

Bror Devin G. Durrant har 
nå blitt kalt som førsterådgiver i 
Søndagsskolens øverste president-
skap, og bror Brian K. Ashton som 
annenrådgiver i Søndagsskolens øver-
ste presidentskap.

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

de øvrige generalautoriteter, område-
syttier og generalpresidentskaper for 
hjelpeorganisasjonene slik de nå er 
sammensatt.

Alle som er enige, bes vise det.
Noen imot?
Avstemmingen er notert. Vi 

oppfordrer dem som har stemt imot 
noen av forslagene, til å kontakte sin 
stavspresident.

Brødre og søstre, vi setter pris 
på deres tro og bønner på vegne av 
Kirkens ledere.

Vi ber nå de nye medlemmene 
av De tolv apostlers quorum om å 
innta sine plasser på forhøyningen. 
De vil få anledning til å tale til oss 
i morgen. ◼
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opp gjeld, vil dere unngå muligheten 
for konkurs!

En av hensiktene med Skriftene 
er å vise oss hvordan et rettferdig folk 
reagerer på fristelse og ugudelighet. 
Kort sagt, de unngår det! Josef løp fra 
Potifars hustru.3 Lehi tok med seg sin 
familie og forlot Jerusalem.4 Maria og 
Josef flyktet til Egypt for å unnslippe 
Herodes ugudelige sammensvergelse.5 

I hvert tilfelle advarte vår himmelske 
Fader disse troende. På samme måte vil 
han hjelpe oss å vite om vi bør kjempe, 
flykte eller ta det som det faller seg. 
Han vil tale til oss gjennom bønn, og 
når vi ber, vil vi ha Den hellige ånd 
som vil veilede oss. Vi har Skriftene, 
levende profeters læresetninger, patriar-
kalske velsignelser, veiledning fra inspi-
rerte foreldre og ledere i prestedømmet 
og hjelpeorganisasjonene, og fremfor 
alt, Åndens milde, lave røst.

Herren vil alltid holde sitt løfte: “Jeg 
vil lede dere.” 6 Det eneste spørsmålet 
er om vi vil la oss lede. Vil vi høre hans 
og hans tjeneres røst?

Jeg vitner om at hvis dere stiller opp 
for Herren, vil han stille opp for dere.7 
Dersom dere elsker ham og holder 
hans bud, vil dere ha hans Ånd hos 

dere for å veilede dere. “Sett din lit til 
den Ånd som leder til å gjøre godt… 
Ved dette skal du vite, alle ting … som 
gjelder rettferdighet.” 8

Med disse prinsippene som grunn-
voll, kan jeg gi dere noen praktiske råd?

Mange i deres generasjon opplever 
knusende gjeld. Da jeg var ung voksen, 
var min stavspresident investeringsmeg-
ler på Wall Street. Han lærte meg: “Du 
er rik hvis du kan leve lykkelig innenfor 
rammen av dine midler.” Hvordan kan 
dere gjøre det? Betal deres tiende, og 
sett så sparepenger til side! Når dere tje-
ner mer, sparer dere mer. Ikke konkur-
rer med andre om å ha kostbare leketøy. 
Ikke kjøp noe dere ikke har råd til.

Mange unge voksne i verden tar 
opp gjeld for å skaffe seg utdannelse, 
bare for å oppdage at prisen for utdan-
nelsen er større enn de kan betale. Søk 
stipender og legater. Skaff dere deltids-
arbeid, om mulig, for å dekke en del 
av utgiftene. Dette krever litt offer, men 
det vil hjelpe dere å lykkes.

Utdannelse forbereder dere til bedre 
arbeidsmuligheter. Den gjør dere bedre 

i stand til å tjene og velsigne andre 
rundt dere. Den vil få dere inn på 
veien til livslang læring. Den vil styrke 
dere til å kjempe mot uvitenhet og 
villfarelse. Joseph Smith sa: “Kunnskap 
fjerner mørke, uvisshet og tvil, for slike 
ting kan ikke eksistere der hvor kunn-
skap er… Kunnskap er makt.” 9 “Det 
er godt å være lærd hvis man lytter til 
Guds råd.” 10 Utdannelse vil forberede 
dere til det som kommer, innbefattet 
ekteskap.

Igjen, kan jeg snakke åpent? Den 
vei som fører til ekteskap, går gjen-
nom terrenget vi kaller stevnemøter! 
Stevnemøter er muligheten til lange 
samtaler. Når dere går på stevnemø-
ter, må dere finne ut alt dere kan om 
hverandre. Bli kjent med hverandres 
familier når det er mulig. Er målene 
deres forenlige? Føler dere det samme 
med hensyn til budene, Frelseren, 
prestedømmet, templet, barneoppdrag-
else, kall i Kirken og tjeneste for andre? 
Har dere sett hverandre håndtere stress, 
reagere på suksess og nederlag, motstå 
sinne og takle tilbakeslag? Er den dere 

Drammen, Norge



46 MØTET LØRDAG ETTERMIDDAG | 3. OKTOBER 2015

går på stevnemøter med, en som river 
andre ned, eller bygger dem opp? Er 
hans eller hennes holdning, språk og 
oppførsel noe dere ønsker å leve med 
hver dag?

Når det er sagt, er det ingen av oss 
som gifter seg med fullkommenhet. 
Vi gifter oss med muligheter. Det rette 
ekteskapet handler ikke bare om hva 
jeg vil. Det handler også om hva hun 
– som skal være min ledsager – ønsker 
og trenger at jeg skal være.

For å si det rett ut, ikke gå på stev-
nemøter gjennom 20- årene bare for å 
“ha det hyggelig” og utsette ekteskapet 
til fordel for andre interesser og akti-
viteter. Hvorfor? Fordi stevnemøter og 
ekteskap ikke er endelige mål. De er 
portalen til der dere til syvende og sist 
ønsker å komme. “Derfor skal mannen 
forlate sin far og sin mor og holde seg 
til sin hustru.” 11

Deres ansvar nå er å være verdig 
til personen dere ønsker å gifte dere 
med. Hvis dere ønsker å gifte dere med 
en som er sunn, tiltrekkende, ærlig, 
lykkelig, hardtarbeidende og åndelig, 

må dere være en slik person. Hvis dere 
er den personen, men ikke er gift, vær 
tålmodig. Vent på Herren. Jeg vitner 
om at Herren kjenner deres ønsker 
og elsker dere for deres trofaste hen-
givenhet til ham. Han har en plan for 
dere, enten det er i dette liv eller neste. 
Lytt til hans Ånd. “Forsøk ikke å råde 
Herren, men ta råd fra hans hånd.” 12 
I dette liv eller neste vil hans løfter bli 
oppfylt. “Hvis dere er beredt, skal dere 
ikke frykte.” 13

Hvis dere ikke har rikelig med 
ressurser, ta det med ro. Et fantastisk 
medlem av Kirken fortalte meg nylig: 
“Jeg oppdro ikke barna med penger. 
Jeg oppdro dem med tro.” Det ligger en 
stor sannhet i det. Begynn å utøve tro 
på alle områder av livet. Hvis dere ikke 
gjør det, vil dere oppleve det jeg vil 
kalle “svinnende tro”. Selve styrken som 
trengs for å utøve tro, vil bli svekket. Så 
utøv deres tro hver dag, og dere vil bli 
“sterkere og sterkere … og fastere og 
fastere i troen på Kristus.” 14

For å bli beredt til ekteskap, må 
dere sørge for å være verdig til å ta 

nadverden og ha tempelanbefaling. Dra 
til templet regelmessig. Utfør tjeneste i 
Kirken. I tillegg til å utføre kall i Kirken, 
kan dere følge Frelserens eksempel, 
som bare “gikk omkring og gjorde vel”.15

Dere har kanskje alvorlige spørsmål 
angående valgene foran dere. I mine 
unge voksne år søkte jeg råd fra mine 
foreldre og trofaste og pålitelige rådgi-
vere. Den ene var en prestedømsleder. 
En annen var en lærer som trodde på 
meg. Begge sa til meg: “Hvis du ønsker 
mitt råd, må du være beredt til å tåle 
det.” Jeg forsto hva det betydde. Velg 
med bønnens hjelp veiledere som er 
opptatt av deres åndelige velvære. 
Vær forsiktige med å ta imot råd fra 
deres jevnaldrende. Hvis dere ønsker 
mer enn dere har nå, må dere strekke 
dere opp, ikke ut! 16

Husk at ingen kan strekke seg 
opp på deres vegne. Bare deres tro 
og bønner vil få dere til å løfte dere 
og oppleve den mektige forandringen 
i hjertet. Bare deres beslutning om å 
være lydig kan forandre deres liv. På 
grunn av Frelserens sonoffer for dere, 
kan dere velge.17 Dere har handlefrihet, 
dere har et sterkt vitnesbyrd hvis dere 
er lydige, og dere kan følge den Ånd 
som veileder dere.

En ung filmskaper sa nylig at 
han følte han tilhørte en “generasjon 
ødelander” – en generasjon “på jakt 
etter håp og glede og tilfredsstillelse, 
men som leter på feil steder og på 
feil måte”.18

I Frelserens lignelse om den fortapte 
sønn hadde sønnen mange velsignelser 
i vente, men før han kunne gjøre krav 
på dem, måtte han se nærmere på sitt 
liv, sine valg og sine omstendigheter. 
Miraklet som skjedde så, er beskrevet 
i Skriftene med enkle ord: “Da kom 
han til seg selv.” 19 Kan jeg oppfordre 
dere til å komme til dere selv? Når 
viktige avgjørelser må tas i Kirken, har 
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Tatt på seg, båret, forløst. Dette er 
mektige og oppmuntrende messianske 
ord. De formidler hjelp og håp om 
trygg bevegelse fra der vi er til dit vi 
trenger å være – men ikke kan komme 
uten hjelp. Disse ordene innebærer 
også byrde, strev og utmattelse – ord 
som er høyst aktuelle for å beskrive 
hans misjon som, til en usigelig kost-
nad, løfter oss når vi har falt, bærer 
oss fremover når styrken er borte, og 
bringer oss trygt hjem når sikkerhet 
synes langt utenfor vår rekkevidde. 
“Min Fader sendte meg,” sa han, “så 
jeg kunne bli løftet opp på korset … at 
likesom jeg er blitt løftet opp … skulle 
mennesker løftes opp … til meg.” 5

Av eldste Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers quorum

Jeg vil også gjerne være med og 
ønske eldste Ronald A. Rasband, 
eldste Gary E. Stevenson og eldste 

Dale G. Renlund og deres hustruer vel-
kommen til det beste fellesskap de kan 
forestille seg.

I en profeti om Frelserens forson-
ing skrev Jesaja: “Våre sykdommer har 
han tatt på seg, og våre piner har han 
båret.” 1 Et majestetisk syn i de siste 
dager understreket at “[ Jesus] kom til 
verden … for å bære verdens synder.” 2 
Både gamle og nyere skrifter vitner om 
at “[han] gjenløste … dem, og han … 
bar dem alle den gamle tids dager.” 3 
“En kjær salme trygler oss: “Hør din 
store Forløsers røst!” 4

Se, det er din mor!
Ingen kjærlighet i jordelivet kommer nærmere Jesu Kristi rene kjærlighet 
enn den uselviske kjærligheten en hengiven mor har til sitt barn.

vi ofte rådsmøter. Familieråd har en 
lignende hensikt. Det kan også være 
lurt å gjennomføre det jeg vil kalle 
et “personlig råd”. Når dere har bedt, 
bør dere tilbringe litt tid alene. Tenk 
på det som ligger foran dere. Tenk 
etter: “Hvilke områder av mitt liv vil 
jeg styrke slik at jeg kan styrke andre? 
Hvor ønsker jeg å være om et år fra 
nå? To år fra nå? Hvilke valg må jeg 
ta for å komme dit?” Bare husk at 
dere er piloten, og dere bestemmer. 
Jeg vitner om at når dere kommer til 
dere selv, vil deres himmelske Fader 
komme til dere. Ved Den hellige 
ånds trøstende hånd vil han hjelpe 
dere videre.

Jeg bærer vitnesbyrd om at Gud 
lever. Jeg bærer mitt spesielle vit-
nesbyrd om at Frelseren elsker dere. 
“Skal vi ikke gå fremad i [hans store] 
sak? Gå fremover og ikke tilbake! 20 
Når dere følger ham, vil han styrke og 
støtte dere. Han vil bringe dere opp til 
deres høyeste hjem. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 105:35.
 2. 2 Nephi 25:4.
 3. Se 1 Mosebok 39.
 4. Se 1 Nephi 2.
 5. Se Matteus 2.
 6. Lære og pakter 78:18.
 7. Se Lære og pakter 88:63.
 8. Lære og pakter 11:12, 14.
 9. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 265.
 10. 2 Nephi 9:29.
 11. 1 Mosebok 2:24.
 12. Jakobs bok 4:10.
 13. Lære og pakter 38:30.
 14. Helaman 3:35.
 15. Apostlenes gjerninger 10:38.
 16. Se Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently 

(1975), 145.
 17. Se Lære og pakter 58:28.
 18. Nathan Clarkson, i Emma Koonse, “ ‘Con-

fessions of a Prodigal Son’ Writer Says 
‘We Are All Prodigals,’ Modern Retelling 
of Story Aimed at Millennials,” Christian 
Post, 26. jan. 2015, christianpost.com.

 19. Lukas 15:17.
 20. Lære og pakter 128:22.
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Men man kan høre i disse formu-
leringene et annet område av menne-
skenes kamp hvor vi bruker ord som 
bære og båret, holde og løfte, streve og 
forløse. Det Jesus sa til Johannes mens 
han var midt i forsoningen, det sier 
han til oss alle: “Se, det er din mor!” 6

I dag erklærer jeg fra denne taler-
stolen det som har blitt sagt her før – 
at ingen kjærlighet i jordelivet kommer 
nærmere Jesu Kristi rene kjærlighet enn 
den uselviske kjærligheten en hengiven 
mor har til sitt barn. Da Jesaja talte om 
Messias og ønsket å formidle Jehovas 
kjærlighet, anvendte han bildet av en 
mors hengivenhet. “Glemmer vel en 
kvinne sitt diende barn?” spør han. 
Hvor absurd, antyder han, selv om det 
ikke er like absurd som å tro at Kristus 
noensinne vil glemme oss.7

Den slags besluttsom kjærlighet “er 
tålmodig og er velvillig … søker ikke 
sitt eget … men … utholder alt, tror alt, 
håper alt og tåler alt.” 8 Men aller mest 
oppmuntrende er det at en slik troskap 
“svikter aldri”.9 “For fjellene kan vel 
vike, og haugene rokkes,” sa Jehova, 
“men min miskunnhet skal ikke vike 
fra deg.” 10 Det samme sier våre mødre.

Det er ikke bare det at de bærer oss, 
men de fortsetter å bære over med oss. 
Det er ikke bare bæringen før fødse-
len, men den livslange bæringen som 
gjør morsoppgaven til slik en utrolig 

prestasjon. Det finnes naturligvis hjerte-
skjærende unntak, men de fleste mødre 
vet intuitivt og instinktivt at dette er 
en hellig tillit av den høyeste orden. 
Vekten av denne erkjennelsen, spesielt 
på unge mødres skuldre, kan være 
svært overveldende.

En fantastisk ung mor skrev nylig 
til meg, og jeg siterer: “Hvordan er 
det mulig at et menneske kan elske 
et barn så dypt at man villig gir avkall 
på en stor del av sin frihet for det? 
Hvordan kan jordisk kjærlighet være 
så sterk at man frivillig underkaster seg 
ansvar, sårbarhet, angst og hjertesorg, 
og bare fortsetter å komme tilbake for 
mer av det samme? Hva slags jordisk 
kjærlighet kan få deg til å føle, når du 
får et barn, at livet aldri noensinne 
blir ditt eget igjen? Morskjærlighet må 
være guddommelig. Det finnes ingen 
annen forklaring. Det mødre gjør, er 
en vesentlig del av Kristi verk. Å vite 
dette skulle være nok til å fortelle oss 
at virkningen av den slags kjærlighet vil 
veksle mellom uutholdelig og ufattelig, 
om og om igjen, til vi, når det aller siste 
barn på jorden er frelst og i sikkerhet, 
også kan si med Jesus: ‘[Far!] Jeg har 
fullført den gjerning som du har gitt 
meg å gjøre.’ 11 ”

Med dette vakre brevet i bakhodet, 
la meg gi dere tre eksempler som gjen-
speiler mødres majestetiske innflytelse, 

som jeg har sett i mitt virke bare de 
siste ukene:

Min første beretning er til advarsel, 
til å minne oss om at ikke alle mødres 
innsats har en eventyrslutt, iallfall ikke 
med en gang. Denne påminnelsen 
kommer fra min samtale med en god 
venn gjennom mer enn 50 år, som var 
døende, borte fra denne kirken han 
visste innerst inne er sann. Uansett hvor 
mye jeg forsøkte å trøste ham, syntes 
jeg ikke å kunne gi ham fred. Til slutt 
åpnet han seg for meg. “Jeff,” sa han, 
“uansett hvor smertefullt det vil bli 
for meg å stå foran Gud, kan jeg ikke 
utstå tanken på å stå foran min mor. 
Evangeliet og barna hennes betydde 
alt for henne. Jeg vet at jeg har knust 
hennes hjerte, og det knuser mitt.”

Jeg er helt sikker på at da han døde, 
tok hans mor imot min venn med åpne, 
kjærlige armer. Det er det foreldre gjør. 
Men den advarende delen av denne 
historien er at barn kan knuse sin mors 
hjerte. Her ser vi en annen sammenlig-
ning med det guddommelige. Jeg tren-
ger ikke minne oss om at Jesus døde av 
et sønderknust hjerte, et som var trett 
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og utslitt av å bære verdens synder. Så 
når vi blir fristet, måtte vi se vår mor 
så vel som vår Frelser, og spare dem 
begge for bedrøvelsen over våre synder.

Det andre eksemplet er en ung 
mann som reiste verdig på misjon, men 
etter eget valg dro hjem tidlig på grunn 
av tiltrekning til samme kjønn og noen 
traumer han opplevde i den forbin-
delse. Han var fortsatt verdig, men 
hans tro var på krisenivå, den følelses-
messige byrden ble stadig tyngre, og 
den åndelige smerten ble mer og mer 
dyptgripende. Han vekslet mellom å 
føle seg såret, forvirret, sint og forlatt.

Hans misjonspresident, hans 
stavspresident og hans biskop brukte 
utallige timer på å søke og gråte og 
velsigne ham idet de holdt fast i ham, 
men mye av såret hans var så person-
lig at han holdt i alle fall deler av det 
utenfor deres rekkevidde. Den kjære 
faren i denne historien utøste hele sin 
sjel for å hjelpe dette barnet, men hans 
svært krevende arbeid betydde at de 
lange, mørke nettene med sjelekvaler 
ofte måtte overlates til gutten og hans 
mor alene. Dag og natt, først i uker, og 
deretter i måneder som ble til år, søkte 
de helbredelse sammen. Gjennom 
perioder med bitterhet (stort sett hans, 
men noen ganger hennes) og uende-
lig frykt (stort sett hennes, men noen 
ganger hans), bar hun – der har vi det 
vakre, tyngende ordet igjen – hun bar 
vitnesbyrd for sin sønn om Guds kraft 
og hans kirke, men spesielt om hans 
kjærlighet til dette barnet. I samme 
åndedrag vitnet hun om sin egen 
kompromissløse, udødelige kjærlighet 
til ham. For å forene disse to absolutt 
avgjørende pilarene i hennes tilværelse 
– Jesu Kristi evangelium og hennes 
familie – utøste hun sin sjel i bønn i det 
uendelige. Hun fastet og gråt, hun gråt 
og fastet, for så å lytte og lytte og lytte 
mens denne sønnen gjentatte ganger 

fortalte henne at hans hjerte gikk i 
oppløsning. Slik bar hun ham – igjen 
– men denne gangen var det ikke i ni 
måneder. Denne gangen trodde hun at 
det ville ta en evighet å komme gjen-
nom hans fortvilelses ulendte landskap.

Men med Guds nåde og sin egen 
fasthet, og med hjelp av en rekke ledere 
i Kirken, venner, familiemedlemmer 
og fagfolk, har denne tryglende moren 
sett sønnen komme hjem til det lovede 
land. Dessverre vet vi at denne velsig-
nelsen ikke kommer, eller i det minste 
ennå ikke har kommet, til alle foreldre 
som bekymrer seg for sine barns mange 
forskjellige omstendigheter, men her var 
det håp. Og jeg må si at denne sønnens 
seksuelle legning ikke bare på miraku-
løst vis endret seg – ingen antok at den 
ville det. Men litt etter litt endret hans 
hjertes innstilling seg.

Han begynte å komme tilbake 
til kirken. Han valgte å ta del i 

nadverden, villig og verdig. Han fikk 
tempelanbefaling igjen, og tok imot et 
kall som lærer i Morgenseminar, hvor 
han gjorde det fantastisk bra. Og nå, 
etter fem år, har han etter eget ønske 
og med betydelig hjelp fra Kirken, 
dratt tilbake til misjonsmarken for å 
fullføre sin tjeneste for Herren. Jeg 
har grått over det mot, den integritet 
og den besluttsomhet denne unge 
mannen og hans familie har vist for 
å ordne opp i ting og hjelpe ham å 
bevare sin tro. Han vet at han skylder 
mye til mange, men han vet at han 
skylder mest til to messianske personer 
i sitt liv, to som bar ham og løftet ham, 
arbeidet med ham og befridde ham – 
hans Frelser, vår Herre Jesus Kristus, 
og hans besluttsomme, forløsende og 
absolutt helgenaktige mor.

Til slutt dette eksemplet fra gjeninn-
vielsen av Mexico City Mexico tempel 
for bare tre uker siden. Det var der, 
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barn rundt seg. Han velsignet dem, ba 
for dem og gråt på grunn av dem.3 Så 
sa han til foreldrene: “Se deres små.” 4

Ordet se er betydningsfullt. Hva ville 
Jesus at foreldrene skulle se i sine små? 
Ville han at de skulle få et glimt av sine 
barns guddommelige muligheter?

Når vi ser på våre barn og barne-
barn i dag, hva ønsker Frelseren at vi 
skal se i dem? Er vi klar over at våre 

Av eldste Bradley D. Foster
i De sytti

Brødre og søstre, vi deltar i en 
kamp mot verden. Tidligere 
konkurrerte verden om våre barns 

energi og tid. I dag kjemper den om 
deres identitet og sinn. Mange høy-
lytte og fremtredende røster prøver 
å definere hvem våre barn er og hva 
de skal tro. Vi kan ikke la samfunnet 
gi familien en fornyelse i verdens 
bilde. Vi må vinne denne kampen. 
Alt avhenger av det.

Barna i Kirken synger en sang som 
lærer dem om deres virkelige identitet: 
“Jeg er Guds kjære barn som han har 
sendt til jord. Han ga til meg et jordisk 
hjem, en kjærlig far og mor.” Så barnas 
bønn til oss: “Led meg, før meg, gå du 
med meg… Hjelp meg så jeg forstår 
Hans ord og vokser i min tro.” 1

President Russell M. Nelson under-
viste oss på forrige generalkonferanse 
om at vi fra nå av må drive “målbevisst 
barneoppdragelse”.2 Dette er farefulle 
tider. Men den gode nyheten er at Gud 
visste at dette ville være tilfelle, og har 
gitt oss råd i Skriftene så vi kan vite 
hvordan vi kan hjelpe våre barn og 
barnebarn.

Frelseren viste seg for nephittene i 
Mormons bok. Han samlet deres små 

Det er aldri for tidlig, 
og det er aldri for sent
Det er aldri for tidlig, og det er aldri for sent å lede, føre og gå ved 
siden av våre barn, for familier er evige.

sammen med president Henry B. 
Eyring, at jeg så vår kjære venn Lisa 
Tuttle Pieper stå under den gripende 
innvielsesseremonien. Hun hadde 
imidlertid litt vanskelig for å stå, for 
med én arm holdt hun sin elskede, 
men alvorlig funksjonshemmede dat-
ter Dora, og med den andre prøvde 
hun å styre Doras dysfunksjonelle 
høyre hånd, slik at denne begrensede, 
men evig dyrebare Guds datter kunne 
vifte med et hvitt lommetørkle, og 
med stønn som bare hun selv og him-
melens engler forsto, rope: “Hosianna, 
hosianna, hosianna, for Gud og 
hans Sønn!” 12

Til alle våre mødre overalt, før, 
nå eller i fremtiden, sier jeg: “Takk. 
Takk for at dere føder og former 
sjeler, former karakter og viser Kristi 
rene kjærlighet.” Til moder Eva, til 
Sara, Rebekka og Rakel, til Maria fra 
Nasaret og til en mor i himmelen, sier 
jeg: “Takk for deres avgjørende bidrag 
til å oppfylle evighetens hensikter.” 
Til alle mødre i enhver omstendighet, 
også dem som strever – og det vil alle 
– sier jeg: “Fred være med dere. Tro 
på Gud og dere selv. Dere gjør det 
bedre enn dere tror. Dere er frelsere 
på Sions berg,13 og i likhet med den 
Mester dere følger, svikter aldri deres 
kjærlighet.” 14 Jeg kan ikke gi en større 
hyllest til noen. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Jesaja 53:4.
 2. Lære og pakter 76:41.
 3. Lære og pakter 133:53; se også Jesaja 63:9.
 4. “Israel, Israel, Gud deg kaller,” Salmer, nr. 6.
 5. 3 Nephi 27:14.
 6. Johannes 19:27.
 7. Se Jesaja 49:15.
 8. Moroni 7:45; se også 1 Korinterbrev 13:4-7.
 9. Moroni 7:46; se også 1 Korinterbrev 13:8.
 10. 3 Nephi 22:10; se også Jesaja 54:10.
 11. Johannes 17:4.
 12. Se History of the Church, 2:427-28.
 13. Se Obadja 1:21.
 14. Moroni 7:46; se også 1 Korinterbrev 13:8.
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barn er den største gruppen undersø-
kere i Kirken? Hva må vi gjøre for å 
tilveiebringe deres varige omvendelse?

I Matteus- evangeliet underviser 
Frelseren oss om varig omvendelse. 
En stor folkemengde var samlet i nær-
heten av Gennesaretsjøen for å høre 
ham undervise.

Ved denne anledningen fortalte 
Jesus om å så frø – lignelsen om 
såmannen.5 For å forklare dette for 
sine disipler, og til slutt for oss, sa han: 
“Hver den som hører ordet om riket 
og ikke forstår det, til ham kommer 
den onde og røver det som er sådd 
i hjertet.” 6 Budskapet til foreldre er 
tydelig: Det er forskjell på å høre og 
forstå. Hvis våre barn bare hører, men 
ikke forstår evangeliet, står døren åpen 
så Satan kan fjerne disse sannhetene 
fra deres hjerte.

Men hvis vi kan hjelpe dem å 
utvikle røtter i form av dyp omvend-
else, kan Jesu Kristi evangelium gi dem 
noe innvendig som ikke kan påvirkes 
utenfra, slik at de kan tåle dagens hete 
når livet blir vanskelig – for det vil det. 
Hvordan kan vi være sikre på at disse 
viktige sannhetene ikke bare går inn 
det ene øret og ut det andre? Å høre 
ordene er kanskje ikke nok.

Vi vet alle at ord utvikler seg. Noen 
ganger sier vi våre ord, mens de hører 
sine ord. Dere kan for eksempel si til 
deres små barn: “Du høres ut som om 
du har hakk i plata.” De vil sannsynlig-
vis svare: “Pappa, hva er en plate?”

Vår himmelske Fader ønsker at vi 
skal lykkes, for de var tross alt hans 
barn før de ble våre. Som foreldre i 
Sion har dere mottatt Den hellige ånds 
gave. Når dere ber om veiledning, vil 
den “vise dere alt dere skal gjøre” 7 for 
å undervise deres barn. Når dere utar-
beider prosesser for læring, “fører Den 
Hellige Ånds kraft det inn i menneske-
nes barns hjerter.” 8

Jeg kan ikke tenke meg et bedre 
eksempel på å hjelpe noen å få for-
ståelse enn historien om Helen Keller. 
Hun var blind og døv og levde i en 
verden som var mørk og stille. En 
lærer som het Anne Sullivan, kom for 
å hjelpe henne. Hvordan ville dere 
undervise et barn som ikke engang 
kunne se eller høre dere?

I lang tid strevde Anne med å få kon-
takt med Helen. En dag midt på dagen 
tok hun henne med ut til vannpumpen. 
Hun holdt en av Helens hender under 
røret og begynte å pumpe vannet. Så 
stavet Anne ordet V- A- N- N på Helens 
andre hånd. Ingenting skjedde. Så hun 
prøvde igjen. V- A- N- N. Helen klemte 
Annes hånd fordi hun begynte å forstå. 
Før mørkets frembrudd hadde hun lært 
30 ord. I løpet av noen måneder hadde 
hun lært 600 ord, og kunne lese blinde-
skrift. Helen Keller tok senere høyere 
utdannelse og bidro til å forandre 
verden for personer som ikke kunne 
se eller høre.9 Det var et mirakel, og 
læreren var den som utførte miraklet, 
slik også vi som foreldre kan være det 
for våre barn.

Jeg så en annen fremragende lærers 
resultater da jeg var president for en 
stav for enslige voksne ved BYU- Idaho. 
Denne opplevelsen forandret livet 
mitt. En tirsdag kveld intervjuet jeg en 

ung mann som het Pablo fra Mexico 
City, som ønsket å reise på misjon. 
Jeg spurte ham om hans vitnesbyrd 
og hans ønske om å tjene. Han svarte 
perfekt på spørsmålene mine. Så spurte 
jeg om hans verdighet. Svarene var 
nøyaktige. De var faktisk så gode at 
jeg tenkte: “Kanskje han ikke forstår 
hva jeg spør ham om.” Så jeg omfor-
mulerte spørsmålene, og fant ut at han 
visste nøyaktig hva jeg mente og var 
helt ærlig.

Jeg ble så imponert over denne 
unge mannen at jeg spurte: “Pablo, 
hvem er det som har hjulpet deg å 
komme til dette punktet i ditt liv og 
stå så rakt for Herren?”

Han sa: “Min far.”
Jeg sa: “Pablo, fortell meg mer.”
Pablo fortsatte: “Da jeg var ni år 

gammel, tok far meg til side og sa: 
‘Pablo, jeg har også vært ni en gang. 
Her er noen ting du kan komme ut 
for. Du vil se folk jukse på skolen. 
Du vil kanskje være sammen med 
folk som banner. Du vil sannsynligvis 
ha dager da du ikke har lyst til å gå i 
kirken. Når disse tingene skjer – eller 
noe annet som plager deg – vil jeg at 
du skal komme og snakke med meg, 
så skal jeg hjelpe deg gjennom dem. 
Og så skal jeg fortelle deg hva som 
skjer videre.’”
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“Så, Pablo, hva fortalte han deg da 
du var 10?”

“Han advarte meg mot pornografi 
og grove vitser.”

“Hva med da du var 11?” spurte jeg.
“Han advarte meg mot ting som kan 

være vanedannende, og minnet meg 
på å bruke min handlefrihet.”

Her var en far som år etter år, “regel 
på regel, litt her, litt der”,10 hjalp sin 
sønn ikke bare å høre, men også å for-
stå. Pablos far visste at våre barn lærer 
når de er klare til å lære, ikke bare når 
vi er klare til å undervise dem. Jeg var 
stolt av Pablo da vi sendte inn misjo-
nærsøknaden hans den kvelden, men 
jeg var enda mer stolt av Pablos far.

Da jeg kjørte hjem den kvelden, 
tenkte jeg: “Hva slags far vil Pablo bli?” 
Og svaret var krystallklart: Han vil bli 
akkurat som sin far. Jesus sa: “Sønnen 
kan ikke gjøre noe av seg selv, men 
bare det han ser Faderen gjøre.” 11 
Dette er mønsteret for hvordan vår 
himmelske Fader velsigner sine barn 
fra generasjon til generasjon.

Mens jeg fortsatte å tenke på min 
erfaring med Pablo, ble jeg trist fordi 
mine fire døtre var voksne og de ni 
barnebarna jeg hadde den gangen, 

ikke bodde i nærheten. Så tenkte jeg: 
“Hvordan kan jeg hjelpe dem slik 
Pablos far hjalp ham? Hadde det gått for 
lang tid?” Da jeg holdt en bønn i mitt 
hjerte, hvisket Ånden følgende dype 
sannhet: “Det er aldri for tidlig, og det 
er aldri for sent å begynne denne 
viktige prosessen.” Jeg visste straks hva 
det betydde. Jeg kunne knapt vente til 
jeg kom hjem. Jeg ba min hustru Sharol 
ringe alle våre barn og fortelle dem at 
vi trengte å snakke med dem, fordi jeg 
hadde noe veldig viktig å fortelle dem. 
Mitt alvor satte en liten støkk i dem.

Vi begynte med vår eldste datter 
og hennes mann. Jeg sa: “Din mor og 
jeg vil dere skal vite at vi en gang var 
på deres alder. Vi var 31, med en liten 
familie. Vi har en anelse om hva dere 
vil kunne oppleve. Det kan være en 
utfordring med økonomi eller helse. 
Det kan komme en troskrise. Livet kan 
ganske enkelt bli overveldende. Når 
disse tingene skjer, vil vi at dere skal 
komme og snakke med oss. Vi skal 
hjelpe dere å komme gjennom dem. 
Vi vil ikke blande oss inn hele tiden, 
men vi vil dere skal vite at vi alltid er 
på deres side. Og mens vi er sammen, 
vil jeg fortelle dere om et intervju jeg 

nettopp hadde med en ung mann som 
heter Pablo.”

Etter historien sa jeg: “Vi vil ikke at 
dere skal gå glipp av å hjelpe deres 
barn og våre barnebarn å forstå disse 
viktige sannhetene.”

Brødre og søstre, jeg forstår nå på 
en mer meningsfylt måte hva Herren 
forventer av meg som far og bestefar 
med hensyn til å etablere en prosess 
for å hjelpe min familie ikke bare å 
høre, men forstå.

Etter hvert som jeg blir eldre, tenker 
jeg stadig mer på disse ordene:

O tid, O tid, slipp meg tilbake,
og la dem være mine barn bare 

én natt til! 12

Jeg vet at jeg ikke kan gå tilbake i 
tid – men jeg vet også at det aldri er for 
tidlig, og det er aldri for sent til å lede, 
føre og gå ved siden av våre barn, for 
familier er evige.

Det er mitt vitnesbyrd at vår him-
melske Fader elsket oss så høyt at han 
sendte sin enbårne Sønn for å leve som 
menneske, slik at Jesus kunne si til oss: 
“Jeg har vært der du er, jeg vet hva som 
kommer, og jeg skal hjelpe deg gjen-
nom det.” Det vet jeg at han vil. I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Jeg er Guds kjære barn,” Salmer, nr. 187.
 2. Se Russell M. Nelson, “Sabbaten er en lyst,” 

Liahona, mai 2015, 131.
 3. Se 3 Nephi 17:21.
 4. 3 Nephi 17:23.
 5. Se Matteus 13:1-13.
 6. Matteus 13:19; uthevelse tilføyd.
 7. 2 Nephi 32:5.
 8. 2 Nephi 33:1.
 9. Se “Anne Sullivan,” biography.com/people/ 

anne- sullivan- 9498826; “Helen Keller,”  
biography.com/people/helen- keller- 9361967.

 10. Jesaja 28:10.
 11. Johannes 5:19.
 12. Tilpasset fra Elizabeth Akers Allens dikt 

“Rock Me to Sleep,” i William Cullen 
Bryant, red., The Family Library of Poetry 
and Song (1870), 222-23.
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om å gå i templet regelmessig, slik 
våre personlige omstendigheter tillater. 
Å dra til templet krever ofre av tid og 
ressurser, spesielt for dem som må reise 
langt. Men dette offeret kan bare anses 
som en del av den første milen.

Vi begynner å gå den annen mil 
når vi forstår ordene “finne, ta med 
og undervise”,4 når vi søker etter og 
klargjør navnene på våre forfedre for 
tempelordinanser, når vi hjelper med 
kartotekføring, når vi utfører tjeneste 
som tempelarbeidere, og når vi prøver 
å hjelpe andre å ha meningsfylte 
opplevelser i templet.

Mens jeg var områdesytti, deltok en 
av stavene i koordinasjonsrådet mitt 
i en stor tempelutflukt. Templet som 
medlemmene dro til, er lite, og dess-
verre var det noen medlemmer som, 
til tross for å ha foretatt den 12 timer 
lange reisen, ikke fikk komme inn i 
templet fordi den daglige kapasiteten 
var sprengt.

Noen dager etter denne turen 
besøkte jeg denne staven, og spurte 

ektefeller eller familiemedlemmer – 
eller ganske enkelt ved å være en del 
av Guds familie.

Jeg vil illustrere fire måter våre 
byrder blir lettere på når vi hjelper 
hverandre.

1. Frelseren sa: “Om noen tvinger 
deg til å følge ham én mil, da gå to 
med ham!” 3 Vi blir for eksempel bedt 

Av eldste Hugo Montoya
i De sytti

I løpet av livet blir vi prøvet og fristet. 
Vi har også anledning til å utøve hand-
lefrihet og hjelpe hverandre. Disse 

sannhetene er en del av vår himmelske 
Faders strålende og fullkomne plan.

President John Taylor sa: “Ved en 
anledning da profeten Joseph talte til 
De tolv, hørte jeg ham si: ‘Dere vil få 
alle slags prøvelser. Og det er like nød-
vendig for dere å bli prøvet som det 
var for Abraham og andre Guds menn, 
og (sa han) Gud vil prøve dere, han vil 
gripe fatt i dere og prøve dere til det 
ytterste.’” 1

Når vi har nådd ansvarsalderen, er 
prøvelser og fristelser universelle. Noen 
ganger blir de tunge byrder, men de gir 
oss også styrke og vekst når vi lykkes 
med å overvinne dem.

Heldigvis behøver vi ikke å bære 
disse byrdene alene. Alma sa: “Og nå, 
ettersom dere ønsker å komme inn i 
Guds hjord og kalles hans folk, og er 
villige til å bære hverandres byrder, 
så de kan være lette.” 2 Disse ordene 
forteller oss at vi har ansvar for å hjelpe 
hverandre. Dette ansvaret kan komme 
fra et kall i Kirken, en oppgave eller 
et vennskap, eller som en del av vår 
guddommelige plikt som foreldre, 

Prøvet og fristet –  
men hjulpet
Som barn av vår himmelske Fader kan vi hjelpe hverandre  
i våre prøvelser og fristelser.
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presidenten om jeg kunne snakke 
med noen av medlemmene som ikke 
fikk komme inn i templet den dagen. 
En av brødrene jeg snakket med, sa: 
“Eldste, ta det helt med ro. Jeg var 
ved Herrens hus. Jeg satt på en benk 
i hagen og grunnet på ordinansene. 
Så fikk jeg anledning til å komme inn, 
men jeg lot en annen bror, som hadde 
kommet til templet for første gang for 
å bli beseglet til sin hustru, få ta min 
plass. De fikk anledning til å delta på 
to sesjoner den dagen. Herren kjenner 
meg, og han har velsignet meg, og vi 
har det bra.”

2. Smil. Denne lille handlingen kan 
hjelpe dem som er overveldet eller 
nedtynget. Under prestedømsmøtet 
på generalkonferansen i april satt jeg 
på forhøyningen som en av de fem 
nylig kalte generalautoritetene. Vi satt 
der søstrene i hjelpeorganisasjonenes 
presidentskaper nå sitter. Jeg følte meg 
veldig nervøs og overveldet på grunn 
av mitt nye kall.

Da vi sang mellomsalmen, følte jeg 
en sterk tilskyndelse om at noen så på 
meg. Jeg tenkte: “Det er mer enn 20 000 
mennesker i denne bygningen, og de 
fleste av dem er vendt denne veien. 
Selvfølgelig er det noen som ser på deg.”

Mens jeg fortsatte å synge, følte jeg 
igjen den sterke tilskyndelsen om at 
noen så på meg. Jeg så ned på raden 
hvor De tolv apostler satt, og så at pre-
sident Russell M. Nelson hadde snudd 
seg helt rundt i stolen sin, og så opp 
mot oss. Blikket mitt møtte hans, og 
han ga meg et stort smil. Det smilet ga 
fred til mitt overveldede hjerte.

Etter sin oppstandelse besøkte Jesus 
Kristus sine andre får. Han kalte og ordi-
nerte tolv disipler, og med denne myn-
digheten betjente de folket. Herren Jesus 
Kristus selv sto blant dem. Herren ba 
dem om å knele og be. Jeg vet ikke om 
de nylig kalte og ordinerte tolv disipler 
var overveldet av sitt kall, men skriftste-
det lyder: “Det skjedde at Jesus velsignet 
dem mens de ba til ham. Og han smilte 

til dem, og lyset fra hans ansikt skinte på 
dem.” 5 Under forrige generalkonferanse 
lettet et smil mine byrder på en umid-
delbar og eiendommelig måte.

3. Uttrykk medfølelse for andre. Hvis 
du er prestedømsbærer, kan du bruke 
din kraft på vegne av Guds barn ved å 
gi dem velsignelser. Gi uttrykk for trøst 
og oppmuntring til mennesker som har 
det vondt eller gjennomgår lidelser.

4. Hjørnestenen i Guds plan er vår 
Herre Jesu Kristi forsoning. Minst en 
gang i uken skulle vi meditere slik 
president Joseph F. Smith gjorde, på 
“den store og vidunderlige kjærlig-
het Faderen og Sønnen viste ved å 
la Forløseren komme inn i verden.” 6 
Ved å invitere andre til å komme til 
kirken og ta verdig del i nadverden, vil 
flere av vår himmelske Faders barn få 
anledning til å reflektere over forson-
ingen. Og hvis vi ikke er verdige, kan 
vi omvende oss. Husk at Den Høyestes 
Sønn steg ned under alt og påtok seg 
våre overtredelser, synder, sykdom-
mer, smerter, lidelser og vår ensomhet. 
Skriftene lærer oss at Kristus “fór opp til 
det høye[, slik han] også steg ned under 
alt og derved fattet alt.” 7

Det spiller ingen rolle hva våre 
personlige kamper er – enten det er 
sykdom eller langvarig ensomhet eller 
motstanderens fristelser og prøvelser 
– den gode hyrde er der. Han kaller 
oss ved navn og sier: “Kom til meg, 
alle som strever og har tungt å bære, 
og jeg vil gi dere hvile!” 8

La meg sammenfatte de fire 
punktene:

For det første: Gå den annen mil.
For det annet: Vær så snill å smile. 

Smilet ditt vil hjelpe andre.
For det tredje: Uttrykk medfølelse.
For det fjerde: Inviter andre til 

kirken.
Jeg bærer vitnesbyrd om Frelseren. 

Jesus er Kristus, den levende Guds 
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en morsom dag sammen med gode 
venner og å nyte den naturlige skjønn-
heten i området.

Vi visste at turen langs den storar-
tede 24 km lange stien ville innbefatte 
jernbanebroer over dype kløfter og 
lange tunneler gjennom forrevne fjell. 
Så vi forberedte oss med lykter festet 
til hjelmene og syklene våre.

De som hadde vært der før, min-
net oss på at tunnelene var mørke, 
og at vi trengte virkelig kraftige lykter. 
Da vi samlet oss foran den massive 
steinåpningen til Taft- tunnelen, for-
klarte en oppsynsmann noen av farene 
langs stien, blant annet dype grøfter 
langs kantene, ujevne vegger og stum-
mende mørke. Utålmodig fortsatte vi 
inn i tunnelen. Etter å ha syklet i bare 
noen få minutter, omsluttet det forut-
sagte mørket oss. Lyktene jeg hadde 
kjøpt, viste seg å være for svake, og 
mørket overveldet oss snart. Plutselig 
begynte jeg å føle meg engstelig, forvir-
ret og desorientert.

Det var pinlig å innrømme min 
engstelse overfor venner og familie. 
Selv om jeg var en erfaren syklist, følte 
jeg meg nå som om jeg aldri hadde 
syklet før. Jeg strevde med å holde meg 
oppreist, idet forvirringen økte. Til slutt, 
etter at jeg hadde uttrykt mitt ubehag til 
de andre, kunne jeg komme nærmere 

Av eldste Vern P. Stanfill
i De sytti

For ikke lenge siden bestemte 
min hustru og jeg oss for at vi i 
større grad skulle oppleve mer av 

skjønnheten i et område nær hjemmet 
vårt i Nordvest- Montana. Vi bestemte 
oss for å sykle til Hiawatha- stien, en 
omgjort jernbanelinje som krysser 
de vakre Rocky Mountains- fjellene 
mellom Montana og Idaho. Vi forventet 

Velg lyset
Vi må velge å gi akt på profetisk rettledning, oppfatte og følge åndelige 
tilskyndelser, være lydige mot Guds bud og søke personlig åpenbaring.

Sønn, og han lever. Jeg vet at han 
støtter Faderens plan av all sin 
styrke og kraft. Jeg vet at president 
Thomas S. Monson er en levende 
profet. Han innehar alle nøkler til 
å utføre Guds arbeid på jorden. Jeg 
vet at vi som barn av vår himmelske 
Fader kan hjelpe hverandre i våre 
prøvelser og fristelser. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. John Taylor, i Læresetninger fra Kirkens 

presidenter – Joseph Smith (2007), 231.
 2. Mosiah 18:8.
 3. Matteus 5:41.
 4. Se Quentin L. Cook, “Vår himmelske 

Faders Plan dreier seg om familier”  
(tale holdt ved slektshistoriekonferan-
sen RootsTech 2015, 14. feb. 2015), 
lds. org/ topics/ family - history/ fdd/ 
plan - about - families - full; se også lds. org/ 
media - library/ video/ 2015-07-01 - find - take 
- teach.

 5. 3 Nephi 19:25; uthevelse tilføyd.
 6. Lære og pakter 138:3.
 7. Lære og pakter 88:6.
 8. Matteus 11:28.
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det sterkere lyset fra en venns lykt. Alle 
i gruppen begynte å danne en tett sir-
kel rundt ham. Ved å holde oss nær til 
ham og stole på hans lys og gruppens 
samlede lys en stund, fortsatte vi stadig 
lenger inn i den mørke tunnelen.

Etter det som virket som timer, så 
jeg et lite lyspunkt. Nesten øyeblikkelig 
begynte jeg å føle meg trygg på at alt 
ville gå bra. Jeg fortsatte videre, idet 
jeg stolte på både mine venners lys 
og det voksende lyspunktet. Selvtilliten 
kom gradvis tilbake etter hvert som 
lyset vokste i størrelse og intensitet. 
Lenge før vi nådde enden av tunnelen, 
behøvde jeg ikke lenger mine venners 
hjelp. All engstelse forsvant mens vi 
syklet fort mot lyset. Jeg følte meg 
rolig og trygg til og med før vi syklet 
ut i den varme og praktfulle morgenen.

Vi lever i en verden hvor vi vil 
oppleve utfordringer mot vår tro. Vi 
kan føle oss trygge på at vi er klare til 
å møte disse utfordringene – bare for å 
oppdage at våre forberedelser har vært 
utilstrekkelige. Og akkurat slik min 
venn hadde advart meg mot mørket, 
blir vi advart i dag. Apostoliske røster 
oppfordrer oss til å forberede oss med 
sterke lykter av åndelig styrke.

Samtidig kan vi føle oss forlegne, 
utilpass eller åndelig forvirret når vår 
tro utfordres. Som regel vil disse følel-
senes intensitet og varighet avhenge av 
vår reaksjon på dem. Hvis vi ikke gjør 
noe, kan tvil, stolthet og til slutt frafall 
drive oss bort fra evangeliets lys.

Jeg fikk noen viktige lærdommer 
av min erfaring i tunnelen. Jeg skal 
dele noen av dem med dere.

For det første: Uansett hvor 
intenst tvilens mørke måtte være, 
velger vi hvor lenge og i hvilken 
grad vi lar det påvirke oss. Vi må 
huske hvor høyt vår himmelske Fader 
og hans Sønn elsker oss. De vil hver-
ken svikte oss eller la oss bli overvun-
net hvis vi søker deres hjelp. Husk 
Peters opplevelse i de skremmende 
bølgene på Gennesaretsjøen. Da Peter 
følte det kalde mørket rundt seg, så 
han øyeblikkelig sitt dilemma og valgte 
i samme stund å rope om hjelp. Han 
tvilte ikke på Frelserens evne til å 
redde ham. Han ropte bare: “Herre, 
Frels meg!” 1

I vårt liv kan Frelserens utstrakte 
hånd komme i form av hjelp fra en 
betrodd venn, en leder eller en kjærlig 
far eller mor. Mens vi strever i mørket, 

er det ingenting i veien for midlertidig 
å stole på lyset til dem som elsker oss 
og ønsker vårt beste.

Når vi tenker oss om, hvorfor skulle 
vi lytte til de ansiktsløse, kyniske 
stemmene til dem som er i den store 
og rommelige bygningen i vår tid, og 
ignorere oppfordringene fra dem som 
er oppriktig glad i oss? Disse alltid 
tilstedeværende skeptikerne foretrekker 
å rive ned istedenfor å løfte, og å latter-
liggjøre istedenfor å oppbygge. Deres 
spottende ord kan infiltrere vårt liv, ofte 
gjennom elektroniske forvrengninger 
i brøkdelen av et sekund, nøye uttenkt 
for å ødelegge vår tro. Er det klokt å 
legge vårt evige velbefinnende i hen-
dene på fremmede? Er det klokt å gjøre 
krav på opplysning fra dem som ikke 
har lys å gi, eller som har egne planer 
som er skjult for oss? Disse anonyme 
personene, om de ble ærlig presentert 
for oss, ville aldri få et øyeblikk av 
vår tid, men fordi de utnytter sosiale 
medier som mangler ettersyn, får de 
ufortjent troverdighet.

Vårt valg om å gi akt på dem som 
spotter hellige ting, distanserer oss fra 
Frelserens frelsende og livgivende lys. 
Johannes skrev: “Igjen talte Jesus til 
dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.” 2 Husk at de som 
virkelig er glad i oss, kan hjelpe oss 
å utvikle vår tro.

Akkurat slik jeg ble forlegen i tunne-
len, kan vi også føle oss forlegne over 
å be om hjelp når vi tviler. Kanskje er 
vi en som andre har søkt styrke hos, 
og nå trenger vi hjelp. Når vi innser 
at lyset og tryggheten som Frelseren 
kan gi oss, er altfor dyrebart å miste til 
stolthet, kan inspirerte ledere i Kirken, 
foreldre og betrodde venner hjelpe. De 
står klar til å hjelpe oss å oppnå åndelig 
visshet som vil styrke oss når vår tro 
utfordres.
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For det annet må vi stole på 
Herren for å utvikle åndelig styrke 
i oss selv. Vi kan ikke alltid være 
avhengig av andres lys. Jeg visste at 
mørket i tunnelen ikke ville vare hvis 
jeg fortsatte å sykle ved siden av min 
venn, og i gruppens trygghet. Jeg 
forventet imidlertid å være i stand til å 
fortsette på egen hånd straks jeg kunne 
se lyset. Herren lærer oss: “Hold dere 
nær til meg, og jeg vil holde meg nær 
til dere. Søk meg flittig, og dere skal 
finne meg, be og dere skal få, bank 
på, og det skal lukkes opp for dere.” 3 
Vi må handle, og forvente at Herren 
vil oppfylle sitt løfte om å hjelpe oss 
ut av mørket hvis vi holder oss nær til 
ham. Motstanderen vil imidlertid prøve 
å overbevise oss om at vi aldri har følt 
Åndens innflytelse, og at det er lettere 
om vi bare slutter å prøve.

President Dieter F. Uchtdorf har 
sagt: “Tvil på deres tvil før dere tviler 
på deres tro.” 4 I min hjemmemenighet 
sa en ung mann nylig: “Jeg har følt ting 
som ikke kan forklares på noen annen 
måte enn at de er fra Gud.” Dette er 
åndelig integritet.

Når vi står overfor spørsmål eller 
blir fristet til å tvile, skulle vi huske de 

åndelige velsignelsene og følelsene som 
har trengt inn i vårt hjerte og vårt liv før, 
og sette vår lit til vår himmelske Fader 
og hans Sønn Jesus Kristus. Jeg blir 
påminnet om råd som finnes i en kjent 
salme: “Vi stoler på deg og din nåde, vi 
prøver så ofte ditt ord.” 5 Å ignorere eller 
se bort fra tidligere åndelige opplevel-
ser vil distansere oss fra Gud.

Vår søken etter lys vil bli styrket av 
vår villighet til å verdsette det når det 
skinner i vårt liv. Nyere hellig skrift 
definerer lys, og gir et løfte til dem som 
tar imot det: “Det som er av Gud, er lys, 
og den som mottar lys og blir i Gud, 
mottar mer lys, og dette lys blir klarere 
og klarere inntil som ved høylys dag.” 6 
Akkurat som da vi fortsatte å sykle mot 
lyset, jo mer vi holder ut, dess sterkere 
blir hans innflytelse i vårt liv. Som lyset 
i enden av tunnelen, vil hans innflytelse 
gi oss selvtillit, besluttsomhet, trøst og – 
ikke minst – styrke til å vite at han lever.

For det tredje finnes det intet 
mørke så tett, så truende eller så 
vanskelig at det ikke kan overvin-
nes av lys. Eldste Neil L. Andersen sa 
nylig: “Etter hvert som det onde vokser 
i verden, gis en kompenserende ånde-
lig kraft til de rettferdige. Mens verden 

driver bort fra sine åndelige fortøynin-
ger, bereder Herren veien for dem som 
søker ham, og tilbyr dem større trygg-
het, sterkere bekreftelse og større tillit 
til den åndelige retningen de beveger 
seg i. Den hellige ånds gave blir et ster-
kere lys i den gryende skumringen.” 7

Brødre og søstre, vi har ikke blitt 
overlatt til oss selv for å bli påvirket av 
ethvert innfall og enhver forandring i 
verdens holdning, men vi har evnen til 
å velge tro fremfor tvil. For å få tilgang 
til den lovede kompenserende åndelig 
kraft, må vi velge å gi akt på profetisk 
rettledning, oppfatte og følge åndelige 
tilskyndelser, være lydige mot Guds 
bud og søke personlig åpenbaring. Vi 
må velge. Måtte vi velge Frelserens lys. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Matteus 14:25-31.
 2. Johannes 8:12.
 3. Lære og pakter 88:63.
 4. Dieter F. Uchtdorf, “Kom og bli med oss,” 

Liahona, nov. 2013, 23.
 5. “Ha takk for profeten du sendte,” Salmer, 

nr. 19.
 6. Lære og pakter 50:24.
 7. Neil L. Andersen, “A Compensatory Spiri-

tual Power for the Righteous” (andakt ved 
Brigham Young Universitys utdanningsuke, 
18. aug. 2015), speeches. byu. edu. 
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Nephi, ble de “født av gode foreldre” 
og undervist “i all [sin] fars lærdom”.2 
Likevel knurret de fordi deres far var 
en mann som så syner. Fra deres stå-
sted stred beslutningene hans mot all 
logikk, for de kjente ikke til det som 
er av Gud, og derfor ville de ikke tro.3

Det er interessant å merke seg at 
valgene deres ga dem tilgang til poten-
sielt trosoppbyggende opplevelser. De 
forlot sitt hjem og sin rikdom. De led 
seg gjennom sin vandring i villmar-
ken. De hjalp til slutt til med å bygge 
båten, og de gikk med på å reise til 
et ukjent land.

Nephi gikk gjennom de samme erfa-
ringene. Men bygget disse handlingene 
opp deres tro? Nephis tro ble styrket, 
men Laman og Lemuel ble stadig mer 
kyniske og sinte. Disse brødrene så og 
hørte til og med en engel, men dess-
verre fortsatte de å tvile.4

Jordelivet er ikke lett for noen av 
oss. Vi er satt på jorden for å bli prøvet. 
Våre reaksjoner på livets erfaringer 
vil ofte ha stor innvirkning på vårt 

å finne de svar eller den hjelp dere 
søker. Prosessen begynner med å bli 
omvendt til Jesu Kristi evangelium.

Å motta åpenbaring avhenger av vårt 
hjertes tilstand og hensikt

Jeg har tenkt på beretninger om 
flere personer i Skriftene. Ta for eksem-
pel Laman og Lemuel. I likhet med 

Av eldste James B. Martino
i De sytti

Da jeg var en ung mann, sluttet 
mor og far seg til Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige. Vi visste 

at misjonærene hadde undervist dem, 
men mor og far hadde tatt misjonærlek-
sjonene alene.

Etter denne overraskende bekjent-
gjørelsen begynte mine brødre og jeg 
også å lytte til misjonærene, og de 
mottok gjenopprettelsens budskap 
med glede. Selv om jeg var nysgjerrig, 
ønsket jeg ikke å forandre livet mitt. Jeg 
tok imidlertid utfordringen om å be og 
spørre om Mormons bok var Guds ord, 
men jeg fikk ikke svar.

Dere lurer kanskje på hvorfor vår 
himmelske Fader ikke besvarte denne 
bønnen. Jeg undret meg så visst. Jeg 
har siden lært at løftet Moroni ga, er 
korrekt. Gud besvarer våre bønner 
med hensyn til evangeliets sannhet, 
men han besvarer dem når vi spør av 
“et oppriktig hjerte” og “med ærlig hen-
sikt”.1 Han svarer ikke bare for å stille 
vår nysgjerrighet.

Kanskje er det noe i livet deres som 
dere har spørsmål om. Kanskje er det 
et problem som dere ikke helt vet hvor-
dan dere skal løse. I dag vil jeg gjerne 
dele noen tanker som kan hjelpe dere 

Vend deg til ham,  
og svarene vil komme
Være lydig, husk de gangene dere har følt Ånden, og be i tro.  
Svaret vil komme.
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vitnesbyrd. Overvei noen av Laman 
og Lemuels reaksjoner: De knurret da 
deres far ba dem om å gjøre vanskelige 
ting.5 De forsøkte å få tak i messing-
platene, men da det ikke lyktes, ga de 
opp. Holdningen var: “Vi har prøvd. 
Hva mer kan vi gjøre?” 6

Det var til og med en gang da de var 
lei seg for det gale de hadde gjort, og 
ba om tilgivelse.7 De ba og ble tilgitt. 
Men Skriftene forteller at de senere 
begynte å klage igjen, og de nektet å 
be. De kom til Nephi og sa at de ikke 
kunne “forstå de ord [deres] far hadde 
talt”.8 Nephi spurte dem om de hadde 
“spurt Herren”.9 Legg merke til svaret: 
“Det har vi ikke, for Herren gjør ikke 
slike ting kjent for oss.” 10

Kontinuerlig lydighet gjør det  
mulig for oss å motta svar

Nephis svar til brødrene er nøkkelen 
til å motta kontinuerlige svar på bønn:

“Hvorfor holder dere ikke Herrens 
bud? Hvorfor vil dere gå til grunne på 
grunn av deres hårde hjerter?

Husker dere ikke hva Herren har 
sagt? Hvis dere ikke forherder deres 
hjerter, men ber til meg i tro, stoler på 
at dere skal motta og holder mine bud 
med flid, skal disse ting visselig gjøres 
kjent for dere.” 11

Jeg kjenner noen hjemvendte 
misjonærer som har hatt ubestridelige 
åndelige opplevelser, men mangel på 
bestemte åndelige vaner synes å ha 
fått dem til å glemme at Gud har talt til 
dem. Til disse hjemvendte misjonærene 
og til oss alle, hvis dere “har følt en 
trang til å synge den forløsende kjærlig-
hets sang, vil jeg spørre dere: Har dere 
denne følelsen nå?” 12 Hvis dere ikke 
føler det nå, kan dere føle det igjen, 
men tenk på Nephis råd. Vær lydig, 
husk de gangene dere har følt Ånden, 
og be i tro. Svaret vil komme, og dere 
vil føle Frelserens kjærlighet og fred. 

Det kommer kanskje ikke plutselig eller 
i den form dere ønsker, men svaret vil 
komme. Gi ikke opp! Gi aldri opp!

La oss sammenligne Laman og 
Lemuel med Mosiahs sønner. Begge 
grupper vokste opp i rettskafne 
familier, men begge kom på avveier. 
Begge ble kalt til omvendelse av en 
engel, men hva var annerledes ved 
det Mosiahs sønner opplevde?

Prøvelser vil bygge opp vår tro
Deres fremgang som misjonærer er 

uforglemmelig. Tusener ble omvendt 
til Herrens veier. Vi glemmer imidlertid 
ofte at da de begynte på sin misjon, 
var de “nedstemte og … var nær ved å 
vende tilbake[, men] da trøstet Herren 
[dem]”. Herren ga dem følgende råd: 
“Bær deres plager med tålmodighet.” 13

Studium av Skriftene forteller  
oss Guds vilje

Hvorfor førte prøvelsene til at 
Mosiahs sønner ble styrket i sin tro 
og hengivenhet, istedenfor å få dem 
til å knurre eller tvile? Nøkkelen er 
at “de hadde vokst seg sterke i kunn-
skap om sannheten, for de var menn 
med en sunn forståelse, og de hadde 

gransket Skriftene flittig så de kunne 
kjenne Guds ord.” 14 Vi vil alle oppleve 
prøvelser og ha spørsmål, men husk at 
vi “hele tiden [må holde] fast i jernstan-
gen”.15 “Kristi ord vil fortelle [oss] alt [vi] 
skal gjøre.” 16 Vi må gjøre skriftstudium 
til en daglig del av vårt liv, for dette 
vil åpne døren til åpenbaring.

Bønn, kombinert med faste,  
innbyr til åpenbaring

For Mosiahs sønner var ikke dette 
alt. “De hadde hengitt seg til mye bønn 
og faste, derfor hadde de profetiens 
ånd og åpenbaringens ånd.” 17 Bønn og 
faste vil gjøre oss mottagelige for ånde-
lige tilskyndelser. Å kommunisere med 
vår himmelske Fader mens vi bevisst 
avstår fra mat og drikke, gjør det mulig 
for oss å “[løse] ugudelighets lenker [og 
sprenge] åkets bånd”.18 Bønn, kom-
binert med faste, vil gjøre at vi kan 
“påkalle Herren, og han skal svare[, og] 
rope, og han skal si: Se, her er jeg”.19

Vi må vende oss til ham
Disse personlige religiøse vanene 

– lydighet, skriftstudium, bønn og 
faste – styrket Mosiahs sønner. Mangel 
på disse samme personlige religiøse 
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vanene var en viktig grunn til at Laman 
og Lemuel var sårbare for fristelsen til å 
knurre og tvile.

Hvis dere har blitt fristet til å knurre, 
hvis dere har hatt tvil som fører til vantro, 
hvis prøvelsene virker større enn dere 
kan tåle, vend dere til ham. Hvis dere er 
blant dem som har avvist eller bortfor-
klart deres egen oppførsel, vend dere til 
ham. Husker dere da han “talte fred til 
[deres] sinn… ? Hvilket større vitnesbyrd 
kan [dere] få enn det som kommer fra 
Gud?” 20 Spør dere selv: “Er jeg like nær 
ved å leve som Kristus nå som jeg var 
før?” Vær så snill, vend dere til ham.

La meg gå tilbake til min personlige 
historie. Til slutt begynte jeg å være 
oppriktig. Jeg husker da misjonæren 
som underviste meg, spurte om jeg 
var klar til å bli døpt. Jeg svarte at 
jeg fremdeles hadde noen spørsmål. 
Denne forstandige misjonæren fortalte 
meg at han kunne besvare dem, men at 
jeg først måtte svare på hans spørsmål. 
Han spurte meg om Mormons bok var 
sann og om Joseph Smith var en profet. 
Jeg sa at jeg ikke visste det, men at jeg 
ønsket å vite det.

Mine spørsmål førte til økt tro. 
Svaret kom ikke som en hendelse, men 
som en prosess for meg. Jeg la merke 
til at når jeg prøvde ordene og begynte 
å “utøve tro i den minste grad”, begynte 
jeg å “fryde meg” over Mormons bok, 
og den begynte å “opplyse min for-
stand” og virkelig “utvide min sjel”. Til 
slutt opplevde jeg det som Skriftene 
beskriver som en svulmende bevegelse 
i brystet.21 Det var da jeg ønsket å bli 
døpt og vie mitt liv til Jesus Kristus.

Jeg vet virkelig at Mormons bok 
er Guds ord. Jeg vet at Joseph Smith 
var en profet. Jeg har fremdeles ting 
jeg ikke forstår, men mitt vitnesbyrd 
om sannheten bringer meg nærmere 
Frelseren og styrker min tro.

Brødre og søstre, husk Nephi og 

Mosiahs sønner, som hadde åndelige 
erfaringer og deretter handlet i tro, slik 
at de fikk svar og vokste i sin trofast-
het. Sammenlign dette med Laman og 
Lemuel, som var skeptiske og knurret. 
Selv om de noen ganger handlet på 
gode måter, er gjerninger døde uten tro. 
Vi må ha tro med gjerninger for å få svar.

Når dere har lyttet i dag, håper jeg 
at Ånden har gitt dere tilskyndelser 
om noe dere kan gjøre for å få deres 
spørsmål besvart eller finne en inspirert 
løsning på problemet dere står overfor. 
Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om at 
Jesus er Kristus. Vend dere til ham, og 
deres bønner vil bli besvart. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Moroni 10:4.
 2. 1 Nephi 1:1.
 3. Se 1 Nephi 2:11-12.
 4. Se 1 Nephi 4:3-4.
 5. Se 1 Nephi 35.
 6. Se 1 Nephi 3:14.
 7. Se 1 Nephi 7:20-21.
 8. 1 Nephi 15:7.
 9. 1 Nephi 15:8.
 10. 1 Nephi 15:9.
 11. 1 Nephi 15:10-11.
 12. Alma 5:26.
 13. Alma 26:27.
 14. Alma 17:2.
 15. 1 Nephi 8:30.
 16. 2 Nephi 32:3.
 17. Alma 17:3.
 18. Jesaja 58:6.
 19. Jesaja 58:9.
 20. Lære og pakter 6:23.
 21. Se Alma 32:27-28.
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Hvorfor hadde han disse jordiske 
utfordringene “av alle slag”? Alma 
forklarte: “Og han vil påta seg deres 
skrøpeligheter, så hans indre kan fylles 
med barmhjertighet i kjødet, så han i 
kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe 
sitt folk i forhold til deres skrøpelighe-
ter” (Alma 7:12).

For eksempel erklærte apostelen 
Paulus at fordi Frelseren “har lidd og 
er blitt fristet, kan han komme dem til 
hjelp som blir fristet” (Hebreerne 2:18). 
President James E. Faust sa også: “Siden 
Frelseren har lidd alle slags lidelser som 
vi noen gang vil få eller erfare, kan han 
vende det som er svakt, til styrke.” 2

Frelseren opplevde og led fylden av 
alle jordiske utfordringer “i kjødet”, så 
han kunne vite “i kjødet” hvordan “han 
skal hjelpe sitt folk i forhold til deres 
skrøpeligheter”. Han kjenner derfor 
våre kamper, vår hjertesorg, våre fristel-
ser og vår lidelse, for han opplevde vil-
lig alt sammen som en viktig del av sin 
forsoning. Og på grunn av dette, gjør 
hans forsoning ham i stand til å hjelpe 
oss – til å gi oss styrke til å tåle alt.

Tenk på det! I Frelserens forsoning 
led han “smerter og lidelser og fristelser 
av alle slag”. President Boyd K. Packer 
forklarte: “Han hadde ingen gjeld å 
betale. Han hadde ikke gjort noe galt. 
Likevel opplevde han den samlede 
virkning av all skyld, sorg og bedrø-
velse, smerte og ydmykelse, all den 
fysiske og psykiske pine mennesker 
kjenner – han opplevde alt sammen.” 1

Av eldste Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers quorum

I jordelivet har vi vissheten om døden 
og syndens byrde. Jesu Kristi forson-
ing kompenserer for disse to sannhe-

tene i jordelivet. Men bortsett fra død 
og synd, har vi mange andre utfor-
dringer når vi kjemper oss gjennom 
jordelivet. På grunn av den samme 
forsoningen, kan Frelseren gi oss den 
styrke vi trenger til å overvinne disse 
jordiske utfordringene. Dette er emnet 
mitt i dag.

I.
De fleste av Skriftenes beretnin-

ger om forsoningen handler om at 
Frelseren brøt dødens bånd og led 
for våre synder. I hans preken som er 
nedtegnet i Mormons bok, underviste 
Alma disse grunnprinsippene. Men 
han ga også våre klareste forsikrin-
ger i Skriftene om at Frelseren også 
opplevde sitt folks smerter, sykdommer 
og skrøpeligheter.

Alma beskrev denne delen av 
Frelserens forsoning: “Og han skal gå 
ut, ha smerter og lidelser og fristelser 
av alle slag, og dette for at det ord 
kunne bli oppfylt som sier at han vil 
påta seg sitt folks smerter og sykdom-
mer” (Alma 7:11; se også 2 Nephi 9:21).

Styrket ved Jesu Kristi 
forsoning
På grunn av sin forsoning er Frelseren i stand til å avhjelpe og lindre 
enhver jordisk smerte og lidelse.
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II.
Selv om Almas undervisning i det 

syvende kapittel er det tydeligste av 
alle skriftsteder om forsoningens avgjø-
rende kraft, er det også undervist i all 
hellig skrift.

I begynnelsen av sitt virke for-
klarte Jesus at han ble sendt for å 
helbrede de nedbrutte (Lukas 4:18). 
Bibelen forteller ofte at han helbredet 
folk “for deres sykdommer” (Lukas 
5:15; 7:21). Mormons bok forteller at 
han helbredet dem “som var plaget 
på en eller annen måte” (3 Nephi 
17:9). Matteus- evangeliet forklarer at 
Jesus helbredet folket “for at det skulle 
bli oppfylt som er talt ved profe-
ten Jesaja, som sier: Han tok på seg 
våre plager og bar våre sykdommer” 
(Matteus 8:17).

Jesaja forkynte at Messias ville 
påta seg våre “sykdommer” og “piner” 
( Jesaja 53:4). Jesaja forkynte også at 

han styrker oss: “Frykt ikke, for jeg er 
med deg! Se deg ikke engstelig om, for 
jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjel-
per deg” ( Jesaja 41:10).

Derfor synger vi:

Frykt ei, jeg er med deg. Vær kun ved 
godt mot!

For jeg er din Gud og vil være deg god.
Ja, styrke deg, hjelpe deg, gi deg min 

ånd…
oppholde deg ved min allmektige hånd.3

Om noen av sine egne jordiske 
utfordringer skrev apostelen Paulus: 
“Alt makter jeg i ham som gjør meg 
sterk” (Filipperne 4:13).

Og slik ser vi at på grunn av sin 
forsoning er Frelseren i stand til å 
avhjelpe enhver jordisk smerte og 
lidelse. Noen ganger helbreder hans 
kraft en skrøpelighet, men Skriftene 
og våre erfaringer lærer oss at noen 

ganger hjelper han oss ved å gi oss 
styrke eller tålmodighet til å utholde 
våre skrøpeligheter.4

III.
Hva er disse jordiske smertene 

og lidelsene og skrøpelighetene som 
vår Frelser opplevde og led av?

Vi har alle smerter og lidelser 
og skrøpeligheter på et eller annet 
tidspunkt. Bortsett fra det vi opplever 
på grunn av våre synder, er jordelivet 
fylt med hyppige kamper, hjertesorg 
og lidelse.

Vi og våre nærmeste opplever syk-
dom. På et eller annet tidspunkt opple-
ver hver enkelt av oss også smerten av 
traumatiske skader eller andre fysiske 
eller psykiske vanskeligheter. Alle lider 
og sørger når en av våre nærmeste 
dør. Vi opplever alle å mislykkes i vårt 
personlige ansvar, våre familieforhold 
eller vårt yrke.

Alle lider og sørger når en av våre  
nærmeste dør.

Rasemessige og etniske fordommer medfører 
smertefulle avvisninger for ungdom og voksne.

Frelseren er i stand til å avhjelpe og lindre enhver jordisk smerte og lidelse.  
Han hjelper oss ved å gi oss styrke eller tålmodighet til å utholde våre skrøpeligheter.

For mange er skrøpeligheten depresjon 
smertefull eller permanent invalidiserende.
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Når en ektefelle eller et barn 
avviser det vi vet er sant og kommer 
bort fra rettferdighetens sti, opple-
ver vi en særlig stressende smerte, 
akkurat som faren til den fortapte 
sønn i Jesu minneverdige lignelse 
(se Lukas 15:11-32).

Som Salmisten sa: “Mange er den 
rettferdiges ulykker, men Herren utfrir 
ham av dem alle” (Salmene 34:19).

Derfor inneholder våre salmer 
følgende sanne forsikring: “Jorden 
har sorger, men himlen har råd.” 5 Det 
som hjelper oss, er vår Frelser og hans 
forsoning.

For tenåringer er følelsen av avvis-
ning spesielt sterk når jevnaldrende 
synes å delta i lykkelige forhold og 
aktiviteter, men bevisst utelater dem. 
Rasemessige og etniske fordommer 
medfører andre smertefulle avvis-
ninger for ungdom og voksne. Livet 
har mange andre utfordringer, som 

arbeidsledighet eller andre tilbakeslag 
i våre planer.

Jeg snakker fortsatt om jordiske 
skrøpeligheter som ikke er forårsaket 
av våre synder. Noen blir født med 
fysiske eller psykiske funksjonshem-
ninger som forårsaker personlig lidelse 
for dem, og vanskeligheter for dem 
som elsker og bryr seg om dem. For 
mange er skrøpeligheten depresjon 
smertefull eller permanent invalidise-
rende. En annen smertefull lidelse er 
å være enslig. De som lider på denne 
måten, skulle huske at vår Frelser også 
opplevde denne formen for smerte, og 
at han gir dem styrke til å tåle den ved 
sin forsoning.

Få funksjonshemminger er mer 
ødeleggende for vårt timelige eller 
åndelige liv enn avhengighet. Noen 
av disse, som avhengighet av porno-
grafi eller skadelige stoffer, er trolig er 
forårsaket av syndig adferd. Selv om 

man har omvendt seg fra adferden, 
kan avhengigheten fortsatt være der. 
Dette lammende grepet kan også lettes 
ved den besluttsomme styrken som er 
tilgjengelig fra Frelseren. Det samme 
kan også de alvorlige utfordringene 
som oppleves av dem som blir sendt 
i fengsel for forbrytelser. Et brev vitner 
om styrken som kan komme til noen 
i denne situasjonen: “Jeg vet at vår 
Frelser vandrer i disse gangene, og jeg 
har ofte følt Kristi kjærlighet innenfor 
disse fengselsmurene.” 6

Jeg elsker vår dikter og venn Emma 
Lou Thaynes vitnesbyrd. Med ordene 
vi nå synger som en salme, skrev hun:

Hvor kan jeg finne fred?
Hvem kan meg trøste
når intet annet sted jeg kan bli hel,
når syndens gjerning lar meg uro høste
og angerkvaler tar
tak i min sjel?



64 MØTET LØRDAG ETTERMIDDAG | 3. OKTOBER 2015

Og når jeg stadig mer
plages av smerte,
rådvill jeg rundt meg ser: Hvem er 

meg nær?
Hvem kan med skånsom hånd lette 

min smerte?
Hvem kan forstå min ånd?
Frelseren kjær.  7

IV.
Hvem kan bli hjulpet og styrket 

ved hjelp av Jesu Kristi forsoning? 
Alma forkynte at Frelseren ville “påta 
seg sitt folks smerter og sykdommer” 
og “hjelpe sitt folk” (Alma 7:11, 12; 
uthevelse tilføyd). Hvem er hans folk 
i dette løftet? Er det alle mennesker – 
alle som nyter godt av oppstandelse på 
grunn av forsoningen? Eller er det bare 
de utvalgte tjenere som har kvalifisert 
seg ved ordinanser og pakter?

Ordet folk har mange betydninger i 
Skriftene. Den mest passende betydnin-
gen for læren om at Frelseren vil hjelpe 
“sitt folk”, er den betydning Ammon 
anvendte da han sa at “Gud husker alle 
folk, uansett i hvilket land de befinner 
seg” (Alma 26:37). Det var også det 
englene mente da de bekjentgjorde 
Jesusbarnets fødsel: “Jeg forkynner dere 
en stor glede – en glede for alt folket” 
(Lukas 2:10).

På grunn av hans forsonende erfa-
ring i jordelivet, er Frelseren i stand til 
å trøste, helbrede og styrke alle menn 

og kvinner overalt, men jeg tror bare 
han gjør det for dem som søker ham 
og ber om hans hjelp. Apostelen Jakob 
sa: “Ydmyk dere for Herren, så skal han 
opphøye dere” ( Jakobs brev 4:10). Vi 
kvalifiserer oss til denne velsignelsen 
når vi tror på ham og ber om hans hjelp.

Det er millioner av gudfryktige men-
nesker som ber til Gud om å få slippe 
sine lidelser. Frelseren har åpenbart at 
han “steg ned under alt” (L&p 88:6). 
Eldste Neal A. Maxwell sa: “Etter å ha 
‘[steget] ned under alt’, forstår han full-
komment og personlig hele spekteret 
av menneskets lidelser.” 8 Vi kan også si 
at etter å ha steget ned under alt, er han 
fullkomment rustet til å løfte oss og gi 
oss den styrke vi trenger for å utholde 
våre lidelser. Vi trenger bare å be.

Mange ganger i nyere åpenbaring 
erklærer Herren, “Derfor, hvis dere 
vil be meg, skal dere få, hvis dere vil 
banke på, skal det lukkes opp for dere” 
(for eksempel L&p 6:5; 11:5; se også 
Matteus 7:7). Ja, på grunn av sin altom-
fattende kjærlighet lytter vår himmel-
ske Fader og hans elskede Sønn Jesus 
Kristus, og gir passende svar på bønner 
fra alle som søker dem i tro. Apostelen 
Paul skrev: “Vi har satt vårt håp til den 
levende Gud, han som er alle men-
neskers frelser, mest deres som tror” 
(1 Timoteus 4:10).

Jeg vet at disse tingene er sanne. 
Frelserens forsoning gjør mer enn 

å forsikre oss om udødelighet ved 
en allmenn oppstandelse, og gir oss 
anledning til å bli renset for synd ved 
omvendelse og dåp. Hans forsoning gir 
også anledning til å påkalle ham som 
har opplevd alle våre jordiske skrøpe-
ligheter for å gi oss styrke til å bære 
jordelivets byrder. Han kjenner vår 
sjelekval, og han er der for oss. I likhet 
med den barmhjertige samaritan, når 
han finner oss såret i veikanten, vil han 
forbinde våre sår og pleie oss (se Lukas 
10:34). Helbredelsen og den styrkende 
kraft som Jesus Kristus og hans forson-
ing gir, er til alle oss som vil spørre. Jeg 
vitner om dette, slik jeg også vitner om 
vår Frelser, som gjør det hele mulig.

En dag vil alle disse jordiske byr-
dene forgå, og det vil ikke være mer 
smerte (se Åpenbaringen 21:4). Jeg ber 
om at vi alle må forstå det håp og den 
styrke som finnes i vår Frelsers forson-
ing – forsikringen om udødelighet og 
muligheten til evig liv, i tillegg til den 
oppholdende styrken vi kan motta 
om vi bare vil be, i Jesus i Kristi navn. 
Amen. ◼
NOTER
 1. Boyd K. Packer, “Frelserens uselviske og 

hellige offer,” Liahona, april 2015, 38.
 2. James E. Faust, “Forsoningen – Vårt største 

håp,” Liahona, jan. 2002, 22.
 3. “Så sikker en grunnvoll,” Salmer, nr. 42.
 4. Se generelt Jeffrey R. Holland, Christ 

and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon (1997), 
223-34; David A. Bednar, “Forsoningen 
og reisen gjennom jordelivet,” Liahona, 
april 2012, 12-19; Bruce C. Hafen og 
Marie K. Hafen, “ ‘Fear Not, I Am with 
Thee’: The Redeeming, Strengthening, 
and Perfecting Blessings of Christ’s 
Atonement,” Religious Educator, årg. 16, 
nr. 1 (2015), 11-31, særlig 18-25; Tad R. 
Callister, The Infinite Atonement (2000), 
206-10.

 5. “Kom, du bedrøvede,” Salmer, nr. 93.
 6. Fra et brev mottatt av biskop Bobby O. 

Hales, som fører tilsyn med Henry- 
avdelingen av Sentral- Utahs fengselsanstalt.

 7. “Hvor kan jeg finne fred?” Salmer, nr. 92.
 8. Neal A. Maxwell, “Anvend Kristi forson-

ende blod,” Lys over Norge, jan. 1998, 23.
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En ung brasilianers tro
For en måned siden møtte jeg 

Aroldo Cavalcante i Brasil. Han ble 
døpt i en alder av 21, som det første 
medlemmet av Kirken i sin familie. 
Hans tro brant sterkt, og han begynte 
straks å forberede seg til å reise på 
misjon. Dessverre fikk Aroldos mor 
diagnosen kreft. Tre måneder senere, 
bare noen dager før hun døde, snak-
ket hun med Aroldo om sin største 
bekymring: Det var ingen slektninger til 
å hjelpe. Aroldo måtte ta hele ansvaret 

Av eldste Neil L. Andersen
i De tolv apostlers quorum

Frelseren oppfattet styrken eller 
svakheten i troen til menneskene 
rundt seg. Til én sa han bifallende: 

“Din tro er stor.” 1 Til en annen bekla-
get han: “Du lite troende.” 2 Han spurte 
andre: “Hvor er din tro?” 3 Jesus utmer-
ket også en annen med: “Ikke [i hele 
Israel] har jeg funnet så stor tro.” 4

Jeg spør meg selv: “Hvordan anser 
Frelseren min tro?” Og i kveld spør 
jeg dere: “Hvordan anser Frelseren 
deres tro?”

Tro på vår Herre Jesus Kristus er 
ikke noe oversanselig som svever fritt 
i luften. Tro faller ikke over oss ved en 
tilfeldighet, og den blir ikke hos oss ved 
fødselsrett. Det er som Skriftene sier: 
“Visshet [og] overbevisning om ting en 
ikke ser.” 5 Tro avgir et åndelig lys, og 
dette lyset kan skjelnes.6 Tro på Jesus 
Kristus er en gave fra himmelen som 
kommer når vi velger å tro,7 og når vi 
søker den og holder fast ved den. Deres 
tro blir enten sterkere eller svakere. Tro 
er et kraftens prinsipp som er viktig 
ikke bare i dette liv, men også i vår 
utvikling på den andre siden av sløret.8 
Ved Kristi nåde vil vi en dag bli frelst 
ved tro på hans navn.9 Fremtiden for 
deres tro er ikke tilfeldig, men selvvalgt.
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Tro kommer ikke ved en 
tilfeldighet, men ved valg
Tro på Jesus Kristus er en gave fra himmelen som kommer når vi velger  
å tro, og når vi søker den og holder fast ved den.

for sine to yngre søstre og sin yngre 
bror. Han avla høytidelig dette løftet til 
sin døende mor.

Om dagen arbeidet han i en bank, 
og om kvelden gikk han på universite-
tet. Han fortsatte å holde sin dåpspakt, 
men hans håp om en heltidsmisjon var 
borte. Hans misjon ville være å ta seg 
av familien.

Da han forberedte en tale på et 
nadverdsmøte noen måneder senere, 
studerte Aroldo Samuels irettesettelse 
av kong Saul: “Lydighet,” leste han, 
“er bedre enn offer.” 10 Aroldo fikk den 
tilsynelatende umulige tilskyndelsen 
at han måtte adlyde profetens oppfor-
dring om å reise på misjon. Uforferdet 
av hindringene foran seg, gikk han 
videre med enorm tro.

Aroldo sparte hver eneste brasili-
anske cruzeiro han kunne. Da han 
var 23 år gammel, mottok han sitt 
misjonskall. Han fortalte broren hvor 
mye han skulle ta ut til familien fra 
kontoen hans hver måned. Aroldo 
hadde fremdeles ikke nok penger til 
å betale hele kostnaden for misjonen 
og levekostnadene for broren og søs-
trene, men han kom til MTC med tro. 
En uke senere mottok han den første 
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av mange velsignelser. Banken eldste 
Cavalcante hadde arbeidet for, doblet 
uventet beløpet han fikk da han sluttet 
i jobben. Dette miraklet, sammen med 
andre, ga den nødvendige inntekten til 
hans misjon og hans familie mens han 
var borte.

20 år senere virker bror Cavalcante 
nå som president for Recife Brasil Boa 
Viagem stav. Han sa om denne tiden: 
“Jeg prøvde å leve rettskaffent, og 
følte Frelserens kjærlighet og veiled-
ning. Min tro vokste, og det hjalp meg 
å overvinne mange utfordringer.” 11 
Aroldos tro kom ikke ved en tilfeldig-
het, men ved valg.

Det er mange kristne menn og 
kvinner med stor tro på vår Herre Jesus 
Kristus, og vi hedrer og respekterer dem.

Ikke lenger på nøytral grunn
Men brødre, vi er gitt noe mer – 

Guds prestedømme, Guds kraft gjen-
gitt til jorden av hellige engler. Dette 

gjør dere annerledes. Dere står ikke 
lenger på nøytral grunn. Deres tro vil 
vokse, ikke ved en tilfeldighet, men 
ved valg.

Vår måte å leve på øker eller reduse-
rer vår tro. Bønn, lydighet, ærlighet og 
renhet i tanke og gjerning, og uselvisk-
het styrker troen. Uten disse svekkes 
troen. Hvorfor sa Frelseren til Peter: 
“Jeg bad for deg at din tro ikke måtte 
svikte”? 12 Fordi det finnes en motstan-
der som har behag i å ødelegge vår 
tro! Vær ubøyelige med hensyn til å 
beskytte deres tro.

Oppriktige spørsmål
Å søke svar på oppriktige spørsmål 

er en viktig del av å bygge opp tro, og 
vi bruker både vårt intellekt og våre 
følelser. Herren sa: “Jeg vil fortelle deg i 
ditt sinn og i ditt hjerte.” 13 Ikke alle sva-
rene vil komme umiddelbart, men de 
fleste spørsmål kan oppklares ved opp-
riktig studium og ved å søke svar fra 
Gud. Å bruke vårt sinn uten vårt hjerte, 
vil ikke gi åndelige svar. “Slik vet heller 
ikke noen hva som bor i Gud, uten 
[ved] Guds Ånd.” 14 Og for å hjelpe oss, 
lovet Jesus oss “en annen talsmann”, 
og kalte ham” sannhetens ånd”.15

Tro forlanger aldri svar på ethvert 
spørsmål, men søker bekreftelse og 
mot til å gå fremover, og noen ganger 
erkjenne: “Jeg vet ikke alt, men jeg vet 
nok til å fortsette på disippelens vei.” 16

Å fordype seg i vedvarende tvil, 
drevet av svar fra de vantro og de utro, 
vil svekke vår tro på Jesus Kristus og 
gjenopprettelsen.17 “Et sjelelig menneske 
tar ikke imot det som hører Guds Ånd 
til. For det er en dårskap for ham.” 18

Spørsmål angående profeten Joseph 
Smith er for eksempel ikke noe nytt. 
De har blitt slengt mot ham av hans 
kritikere siden dette verk begynte. Til 
de troende som ser gjennom det 21. 
århundres fargede briller, og har ærlige 
spørsmål om hendelser eller uttalelser 
av profeten Joseph for nesten 200 år 
siden, la meg gi et vennlig råd: Gi bror 
Joseph en sjanse i denne omgang! En 
gang i fremtiden vil dere ha 100 ganger 
mer informasjon enn den som finnes 
i alle dagens søkemotorer til sammen, 
og den vil komme fra vår allvitende 
Fader i himmelen.19 Overvei helheten 
av Josephs liv – født i fattigdom og 
med lite formell utdannelse, oversatte 
han Mormons bok på mindre enn 
90 dager.20 Titusenvis av ærlige, tro-
faste menn og kvinner har sluttet seg til 
gjenopprettelsens sak. Da han var 38 år 
gammel, beseglet Joseph sitt vitnesbyrd 
med sitt blod. Jeg vitner om at Joseph 
Smith var en Guds profet. La dette 
feste seg i deres sinn, og gå videre!

Gaver som kan utvide vår tro
Både Bibelen og Mormons bok gir 

oss den vakre forsikring om at Jesus er 
Aroldo Cavalcante (t.v.) sammen med sine søstre 
og bror. Portrettet av deres mor henger på veggen. 
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Kristus, Guds Sønn. Jeg holder i hån-
den et eksemplar av den første utgaven 
av Mormons bok på fransk, utgitt av 
John Taylor da han begynte å virke i 
Frankrike i 1852. Deler av eller hele 
Mormons bok finnes nå på 110 språk 
over hele verden. Den gir et åndelig og 
håndgripelig vitnesbyrd om gjenopp-
rettelsens sannhet. Når leste dere sist 
Mormons bok fra perm til perm? Les 
den om igjen. Det vil styrke deres tro.21

En annen gave fra Gud som forstør-
rer vår tro, er veiledning fra Det første 
presidentskap og De tolvs quorum. I 
dag har vi oppholdt tre nye medlem-
mer av De tolv, og jeg ønsker eldste 
Rasband, eldste Stevenson og eldste 
Renlund velkommen til den hellige 
krets av De tolv apostlers quorum. 
Paulus sa:

“Han [kalte] apostler [og] profeter …
for at de hellige kunne bli fullkom-

mengjort …
inntil vi alle når frem til enhet i tro 

på Guds Sønn og i kjennskap til ham …
for at vi ikke lenger skal … la oss 

kaste og drive omkring av hver lær-
doms vind … ved kløkt i villfarelsens 
listige knep.” 22

Veiledning fra Det første president-
skap og De tolv bidrar til å beskytte 
vår tro.

Selv om deres første flamme av tro 
kan være liten, gir gode valg større tillit 

til Gud, og deres tro vokser. Jordelivets 
vanskeligheter blåser mot dere, og 
onde krefter lurer i mørket, i håp om å 
slukke deres tro. Men fortsett å ta gode 
valg, stole på Gud og følge hans Sønn. 
Da sender Herren mer lys og kunn-
skap, og deres tro blir fast og urokke-
lig. President Thomas S. Monson har 
sagt: “Frykt ikke… Fremtiden er like 
lys som deres tro.” 23

Porter, Zane og Max Openshaw
Troen til de unge mennene i denne 

Kirken er enestående!
12. juni i år fikk jeg en e- post 

om at biskopen i en menighet i Utah, 
hans hustru og to av deres barn hadde 
blitt drept i en flyulykke. Biskop Mark 
Openshaw hadde styrt flyet da det tok 
av fra en liten flyplass, og plutselig 
falt fra himmelen og styrtet til jorden. 
Biskop Openshaw, hans hustru Amy 
og deres barn Tanner og Ellie ble drept 
i ulykken. På mirakuløst vis slapp deres 
fem år gamle sønn Max, som ble kastet 
ut av flyet fastspent i setet, fra ulykken 
med bare noen beinbrudd.

Jeg fikk vite at deres sønn, eld-
ste Porter Openshaw, tjenestegjorde 
i Marshalløyene Majuro misjon, og 
at deres 17 år gamle sønn Zane var 
på en kulturutveksling med skolen 
i Tyskland.

Jeg ringte eldste Openshaw på 
Juleøya. Selv om han var helt fortvilet 
på grunn av sin mor, far, bror og søsters 
uventede død, tenkte eldste Openshaw 
umiddelbart på sine to yngre brødre.

Til slutt var det eldste Openshaw 
og hans bror Zane som bestemte seg 
for at andre kunne hjelpe til hjemme, 
og at Porter skulle bli værende på 
misjon. De visste at foreldrene ville 
ha ønsket det.

Mens jeg snakket med eldste 
Openshaw, følte jeg hans sorg, men 
også hans uslukkelige flamme av tro. 

“Jeg føler trygghet,” sa han, “og jeg 
vet uten skygge av tvil at jeg vil få 
se familien min igjen… Styrke i våre 
prøvelser finnes alltid i… vår Herre 
Jesus Kristus… Guds allmektige hånd 
har vært så tydelig for å hjelpe [meg] 
og mine brødre gjennom hele [denne] 
svært vanskelige utfordringen.” 24

Jeg møtte Zane for første gang i 
begravelsen. Da jeg så på de fire kist-
ene foran oss i kirkesalen, undret jeg 
meg over denne 17- åringens tro da han 
talte til forsamlingen. “I dag,” sa han, 
“har vi kommet med ydmykt hjerte 
og bedrøvet sjel for å minnes mor, far, 
Tanner og Ellie… Vi har snakket sam-
men, grått sammen, mimret sammen 
og følt Guds hånd sammen…

Dagen etter at jeg hørte om ulykken, 
fant jeg et brev fra mor i bagen min. 
Hun skrev: ‘Zane, husk hvem du er og 
hvor du kommer fra. Vi vil be for deg 
og savne deg.’” Zane fortsatte: “Det 
kunne ikke ha vært mer passende siste 

Selv om deres første flamme av tro kan være 
liten, gir gode valg større tillit til Gud, og 
deres tro vokser.

Eldste Porter Openshaw tjener 
i Marshalløyene Majuro misjon.
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ord fra mor. Jeg vet at hun, Tanner, 
Ellie og far … ber for [mine brødre og] 
meg. Jeg vet at … de ber om at jeg må 
huske hvem jeg er … for i likhet med 
dere, er jeg et Guds barn, som han har 
sendt til jord. Jeg vitner om at … uan-
sett hvor alene vi kan føle oss, vil Gud 
aldri svikte oss.” 25

Mine kjære venner, deres tro 
begynte ikke ved fødselen, og den vil 
ikke ende ved døden. Tro er et valg. 
Styrk deres tro, og lev slik at dere 
fortjener Frelserens bifallende ord: “Din 
tro er stor.” Når dere gjør det, lover jeg 
at deres tro, ved Jesu Kristi nåde, en 
dag vil la dere stå sammen med dem 
dere elsker, rene og ubesmittet i Guds 
nærhet, i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Matteus 15:28.
 2. Matteus 6:30.
 3. Lukas 8:25.
 4. Matteus 8:10.
 5. Hebreerne 11:1.
 6. Se Alma 32:35.
 7. Se L. Whitney Clayton, “Velg å tro,” 

Liahona, mai 2015, 36-39.
 8. Se Lectures on Faith (1985), 3.
 9. Se Efeserne 2:8.
 10. 1 Samuelsbok 15:22.
 11. Personlig samtale med Aroldo Cavalcante, 

29. aug. 2015, Salvador, Brasil, samt en 
e- post datert 31. aug. 2015. Det er mye mer 
ved historien om Aroldo Cavalcantes løfte 
til sin mor om å ta vare på sine søstre og 
sin bror. I årene etter morens død, snakket 
han åpent om broren og søstrene som 
sine “barn”. Mens han var på misjon, tok 
brevene hans og telefonsamtalene hans 
til jul og på morsdagen ofte opp hvert 
familiemedlems personlige utfordringer. 
Med store ofre etter sin misjon tok Aroldo 
økonomisk ansvar for deres utdannelse og 
sin brors misjon. Aroldo ventet til søstrene 
og broren hadde giftet seg, før han giftet 
seg i en alder av 32. De er fortsatt en svært 
sammensveiset familie.

 12. Lukas 22:32.
 13. Lære og pakter 8:2.

 14. 1 Korinterbrev 2:11.
 15. Johannes 14:16-17.
 16. Se Adam Kotter, “Når tvil og spørsmål 

oppstår,” Liahona, mars 2015, 39-41.
 17. Eldste Neal A. Maxwell sa en gang: “Noen 

insisterer på å studere Kirken bare gjennom 
øynene til dens avhoppere – som å intervjue 
Judas for å forstå Jesus. Avhoppere forteller 
oss alltid mer om seg selv enn om det de 
har forlatt” (“All Hell Is Moved” [andakt ved 
Brigham Young University, 8. nov. 1977], 3, 
speeches. byu. edu).

 18. 1 Korinterbrev 2:14.
 19. “Jeg har aldri sagt dere at jeg var 

fullkommen, men det finnes ingen feil 
i de åpenbaringer jeg har fremsatt” 
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph Smith [2007], 522).

 20. Se John W. Welch og Tim Rathbone, 
“The Translation of the Book of Mormon: 
Basic Historical Information” (Foundation 
for Ancient Research and Mormon 
Studies, 1986).

 21. Et åndelig vitnesbyrd om Mormons 
bok står sentralt i siste- dagers- helliges 
omvendelse. Det er et vitnesbyrd som må 
fornyes om og om igjen. Hvis ikke, blir de 
åndelige følelsene borte, og man husker 
ikke lenger den kraft man en gang følte. 
“Og folket begynte å glemme de tegn og 
undere som de hadde hørt om, og ble 
stadig mindre forbauset over et … under fra 
himmelen, så de begynte å forherde sine 
hjerter og forblinde sine sinn og begynte 
å tvile på alt de hadde hørt og sett … og 
[begynte] å tro at læren om Kristus var noe 
tåpelig og meningsløst” (3 Nephi 2:1-2).

 22. Efeserne 4:11-14.
 23. Thomas S. Monson, “Vær ved godt mot,” 

Liahona, mai 2009, 92.
 24. Personlig e- post fra eldste Porter 

Openshaw, 23. aug. 2015.
 25. Kommentarer fra Zane Openshaw i 

hans familiemedlemmers begravelse 
22. juni 2015.

Til slutt var det eldste Openshaw og hans 
bror Zane (avbildet sammen med deres yngre 
bror Max) som bestemte seg for at andre 
kunne hjelpe til hjemme, og at Porter skulle 
bli værende på misjon. De visste at foreldrene 
ville ha ønsket det.
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klar til å prøve å gå. Under de første 
forsøkene falt han, gråt, og ga oss et 
blikk som sa: “Jeg vil aldri – noensinne 

Av eldste Randall K. Bennett
i De sytti

Jeg ble svært skuffet under et møte 
med flotte siste- dagers- hellige nylig. 
Følgende spørsmål ble stilt: “Hvem 

ønsker å få være sammen med vår him-
melske Fader igjen?” Alle hender føk i 
været. Neste spørsmål var: “Hvem tror at 
dere vil klare det?” Dessverre og forbau-
sende nok, forsvant de fleste hendene 
ned igjen.

Når vi ser avstand mellom den vi 
er nå og den vi ønsker å bli, blir mange 
av oss fristet til å velge å miste troen og 
håpet.1

Fordi “intet urent kan bo hos Gud”,2 
må vi bli renset for synd for å kunne 
være hos ham igjen3 og bli helliggjort.4 
Hvis vi måtte gjøre dette alene ville 
ingen av oss klare det. Men vi er ikke 
alene. Faktisk er vi aldri alene.

Vi har himmelens hjelp på grunn 
av Jesus Kristus og hans forsoning.5 
Frelseren sa: “Hvis dere har tro på 
meg, skal dere ha kraft til å gjøre alt 
jeg anser for nødvendig.” 6 Når det 
utøves tro, vokser troen.

La oss sammen overveie tre prin-
sipper som vil hjelpe oss på vår reise 
tilbake til vår Fader i himmelen.

Bli som et barn
Vårt yngste barnebarn illustrerer 

evangeliets første prinsipp. Etter å ha 
lært å krabbe og deretter stå, var han 

Ditt neste skritt
Din kjærlige himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus inviterer  
deg til å ta ditt neste skritt mot dem. Ikke vent. Ta det nå.

– prøve det igjen! Jeg skal bare fort-
sette å krabbe.”

Når han snublet og falt, følte ikke 
hans kjærlige foreldre at det ikke var 
håp for ham eller at han aldri ville gå. 
I stedet rakte de ut armene og ropte 
på ham, og med blikket festet på dem, 
prøvde han igjen å bevege seg mot 
deres kjærlige omfavnelse.

Kjærlige foreldre er alltid klare med 
utstrakte armer for å møte selv våre 
minste skritt i riktig retning. De vet at 
vår villighet til å prøve og prøve igjen 
fører til fremgang og suksess.

Frelseren sa at for å arve Guds rike, 
må vi bli som et lite barn.7 Åndelig 
sett er altså det første prinsippet 
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at vi trenger å gjøre det vi gjorde 
som barn.8

Med barnlig ydmykhet og villighet 
til å fokusere på vår himmelske Fader 
og vår Frelser, tar vi skritt mot dem, og 
gir aldri opp håpet, selv om vi faller. 
Vår kjærlige himmelske Fader fryder 
seg over hvert eneste skritt i trofasthet, 
og hvis vi faller, fryder han seg over 
enhver innsats for å reise oss og prøve 
på nytt.

Handle i tro
Et annet prinsipp illustreres av to 

trofaste hellige, hver med et inderlig 
ønske om å finne en evig ledsager. 
Begge tok ydmykt trosfylte skritt.

Yuri, en russisk siste- dagers- hellig, 
ofret og sparte for å foreta en lang reise 
til templet. På toget la han merke til en 
vakker kvinne med en strålende frem-
toning, og han følte at han skulle dele 
evangeliet med henne. Han kom ikke 
på noe annet å gjøre, så han begynte 
å lese i Mormons bok i håp om at hun 
ville legge merke til det.

Yuri var ikke klar over at kvinnen, 
Mariya, allerede var en siste- dagers- 
hellig. Uten å vite at Yuri også var med-
lem, fulgte Mariya en tilskyndelse om å 
dele evangeliet med ham, og begynte 
å lese i Mormons bok i håp om at han 
ville legge merke til det.

Da de kikket opp samtidig, ble Yuri 
og Mariya forbauset over å se Mormons 
bok i den andres hender – og ja, etter 
å ha forelsket seg, ble de beseglet i 
templet. I dag bidrar Yuri og Mariya 
Kutepov Voronezj fra Russland, som 
evige ledsagere, betydelig til Kirkens 
vekst i Russland.

Det viktige her er ikke bare dette 
parets villighet til å handle i tro. Det 
handler også om et annet prinsipp – at 
Herren gjør mer enn det tilsvarende av 
vår villighet til å handle i tro. Vår villig-
het til å ta et skritt blir ikke bare møtt. 
Det blir overgått med Herrens lovede 
velsignelser.

Vår himmelske Fader og vår Frelser 
er ivrige etter å velsigne oss. De ber oss 
tross alt bare om en tiendedel av det de 
velsigner oss med, og lover deretter at 
himmelens sluser vil bli åpnet! 9

Hver gang vi villig handler i tro 
på Jesus Kristus og tar et nytt skritt, 
spesielt et ubehagelig skritt som krever 
forandring eller omvendelse, blir vi 
velsignet med styrke.10

Jeg vitner om at Herren vil lede oss 
til – og gjennom – våre neste skritt. 
Han vil gjøre mer enn det tilsvarende 
av vår innsats med sin kraft hvis vi vil 
fortsette å prøve, omvende oss og gå 
fremover med tro på vår himmelske 
Fader og hans Sønn Jesus Kristus.

Åndelige gaver loves ikke bare dem 
som elsker Gud og holder alle hans 
bud, men heldigvis også dem av oss 
som “søker å gjøre det”.11 Styrke gis til 
dem som fortsetter å søke og fortsetter 
å prøve.

To viktige ukentlige skilt som 
markerer vår reise tilbake til vår Fader 
i himmelen, er den evigvarende pakt 
knyttet til nadverdens ordinans og 
vår overholdelse av sabbatsdagen. 
President Russell M. Nelson sa på 
forrige generalkonferanse at sabbaten 
er Herrens gave til oss. Vår trofaste 
ukentlige overholdelse av sabba-
ten er vårt tegn til Herren på at vi 
elsker ham.12

Hver sabbatsdag vitner vi om at vi 
er “villige til å påta oss hans navn, alltid 
minnes ham og holde hans bud.”13 I 
bytte mot vårt angrende hjerte og vårt 
løfte, fornyer Herren den lovede tilgi-
velse for synd, og hjelper oss å “alltid 
ha hans ånd hos [oss]”.14 Den hellige 
ånds innflytelse forbedrer, styrker, 
underviser og veileder oss.

Hvis vi hver sabbat vender vårt 
hjerte til Frelseren ved disse to viktige 
skiltene og minnes ham, blir igjen vår 
innsats mer enn oppveiet av Herrens 
lovede velsignelser. Vi er lovet at hvis 
vi trofast overholder sabbatsdagen, vil 
jordens fylde bli vår.15
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øverst til venstre ser du Kirkens 
medlemmer og misjonærer i 
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Cavite, Filippinene; Orange 
County, California, USA; 
Kiev, Ukraina og Bermejillo, 
Durango, Mexico.
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Veien tilbake til vår himmelske Fader 
fører til Herrens hus, der vi blir velsig-
net med å motta frelsende ordinanser 
for oss selv og våre avdøde slektninger 
og venner. President Boyd K. Packer sa 
at “ordinanser og pakter er vårt anbefa-
lingsbrev for å komme inn i Guds nær-
het”.16 Jeg ber om at vi alltid må være 
verdige og bruke vår tempelanbefaling 
til regelmessig tjeneste.

Overvinn det naturlige mennesket
Et tredje prinsipp er dette: Vi må 

motvirke det naturlige menneskes ten-
dens til å utsette eller gi opp.17

Når vi går fremover på paktens 
vei, vil vi gjøre feil, noen flere ganger. 
Noen av oss strever med adferd eller 
avhengighet vi føler oss maktesløse til 
å overvinne. Men tro på vår himmelske 
Fader og Jesus Kristus er et handling-
ens og kraftens prinsipp.18 Hvis vi er 
villige til å handle, vil vi bli velsignet 
med styrke til å omvende oss og styrke 
til å forandre oss.

Vi vil bare svikte hvis vi unnlater å 
ta et nytt trofast skritt fremover. Vi vil 

ikke, og vi kan ikke mislykkes hvis vi 
trofast trekker i åk med Frelseren – han 
som aldri har og aldri vil svikte oss!

Lovede velsignelser
Jeg lover at hvert eneste trosfylte 

skritt vil bli møtt med hjelp fra himme-
len. Veiledning vil komme når vi ber 
til vår himmelske Fader, stoler på vår 
Frelser og følger ham, og lytter til Den 
hellige ånd. Styrke vil komme på grunn 
av Jesu Kristi sonoffer.19 Helbredelse 
og tilgivelse vil komme på grunn av 
Guds nåde.20 Visdom og tålmodighet 
vil komme ved å stole på Herrens 

tidsplan. Beskyttelse vil komme ved å 
følge Guds levende profet, president 
Thomas S. Monson.

Dere ble skapt “for å kunne ha 
glede”,21 den glede dere vil føle når 
dere verdig vender tilbake til deres 
himmelske Fader og Frelseren, og trer 
inn i deres varme omfavnelse.

Jeg bærer vitnesbyrd om disse 
absolutte sannheter. Deres kjærlige 
himmelske Fader og hans Sønn Jesus 
Kristus lever. De kjenner dere. De 
elsker dere. De oppfordrer dere kjær-
lig til å ta neste skritt mot dem. Ikke 
vent. Ta det nå. I Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Moroni 7:40-41.
 2. 1 Nephi 10:21; se også Moses 6:57.
 3. Se Alma 5:21, 27; Lære og pakter 50:28.
 4. Se Moroni 10:32.
 5. Se Mosiah 4:6-7; Alma 34:9; Moroni 7:41.
 6. Moroni 7:33.
 7. Se 3 Nephi 11:38.
 8. Se Mosiah 3:19; Moroni 8:10.
 9. Se Malaki 3:10; Lære og pakter 41:1.
 10. Se Moroni 7:33.
 11. Lære og pakter 46:9.
 12. Se Russell M. Nelson, “Sabbaten er en lyst,” 

Liahona, mai 2015, 129-32.
 13. Moroni 4:3; se også Lære og pakter 20:77.
 14. Lære og pakter 20:77.
 15. Se Lære og pakter 59:9-10, 13, 15-16.
 16. Boyd K. Packer, “Pakter,” Lys over Norge, 

juli 1988, 24.
 17. Se Mosiah 3:19.
 18. Se Lectures on Faith (1985), 3.
 19. Se Moroni 7:33.
 20. Se Moroni 10:32.
 21. 2 Nephi 2:25.
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ta til seg Babylons tro, må ha vært 
enormt. Men han var trofast mot sin tro 
– i ord og gjerning.

Mange av dere vet hvordan det føles 
å forsvare en upopulær sannhet. På 
dagens lnternett- sjargong snakker vi 
om å bli “flammet” av dem som er uen-
ige med oss. Men Daniel risikerte ikke 
bare offentlig latterliggjøring. I Babylon 
forsto de som utfordret religiøse myn-
digheter, hva det innebar – billedlig og 
bokstavelig talt – å bli “flammet”. Bare 
spør Daniels venner Sadrak, Mesak 
og Abed- Nego.2

Jeg vet ikke om det var lett for 
Daniel å være en troende i et slikt 
miljø. Noen er velsignet med et troende 
hjerte. For dem synes tro å komme som 
en gave fra himmelen. Men jeg kan 
tenke meg at Daniel var som mange av 
oss, som må arbeide for vitnesbyrdet 
vårt. Jeg er sikker på at Daniel tilbragte 
mange timer på kne i bønn, da han la 
sine spørsmål og sin frykt på troens 
alter og ventet på at Herren skulle gi 
ham forståelse og visdom.

Og Herren velsignet Daniel. Selv om 
hans tro ble utfordret og latterliggjort, 
holdt han fast ved det han visste av 
egen erfaring var riktig.

Daniel trodde. Daniel tvilte ikke.
Og så en natt hadde kong 

Nebukadnesar en drøm som plaget 
ham. Han samlet sine lærde og rådgi-
vere og forlangte at de skulle beskrive 
drømmen for ham og fortelle ham hva 
den betydde.

Selvfølgelig kunne de ikke det. 
“Ingen kan gjøre det du ber om,” 
hevdet de. Men dette gjorde bare 
Nebukadnesar mer rasende, og han 
befalte at alle vismennene, åndema-
nerne, astrologene og rådgiverne skulle 
hugges i biter – også Daniel og de 
andre unge elevene fra Israel.

Dere som er kjent med Daniels 
bok, vet hva som så skjedde. Daniel ba 

Daniel hadde vokst opp som en 
som fulgte Jehova. Han trodde på og 
tilba Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 
Han hadde studert profetenes ord, 
og han kjente Guds handlemåte med 
menneskene.

Men nå, i svært ung alder, var han 
fange og elev i Babylon. Presset på 
ham til å oppgi sin tidligere tro og 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Babylon og Daniel
For 2600 år siden var Babylon 

verdens store supermakt. En gammel 
historiker beskrev murene som omga 
byen, som mer enn 90 meter høye og 
25 meter tykke. “I storhet,” skrev han, 
“er det ingen annen by som kommer 
i nærheten av den.” 1

I sin tid var Babylon verdens 
sentrum for lærdom, juss og filosofi. 
Dens militære makt var enestående. 
Den knuste Egypts makt. Den inva-
derte, brente og plyndret den assyriske 
hovedstaden Ninive. Den erobret 
enkelt Jerusalem og førte Israels beste 
og smarteste barn tilbake til Babylon 
for å tjene kong Nebukadnesar.

En av disse fangene var en ung 
mann som het Daniel. Mange forskere 
mener at Daniel var mellom 12 og 17 år 
gammel den gangen. Tenk på det, mine 
kjære unge bærere av Det aronske 
prestedømme: Daniel var sannsynlig-
vis på deres alder da han ble ført inn i 
kongens palass for å bli opplært i språ-
ket, lovene, religionen og vitenskapen 
i den verdslige Babylon.

Kan dere forestille dere hvordan 
det måtte føles å bli tvunget til å forlate 
deres hjem, marsjere 800 kilometer til 
en fremmed by, og blir indoktrinert i 
deres fienders religion?

Frykt ikke, bare tro
Når vi velger å tro, utøve tro til omvendelse og følge vår Frelser Jesus 
Kristus, åpner vi våre åndelige øyne for en herlighet og prakt vi  
knapt kan forestille oss.
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Nebukadnesar om litt mer tid, og han og 
hans trofaste ledsagere gikk til kilden til 
sin tro og moralske styrke. De ba til Gud 
om guddommelig hjelp i dette avgjø-
rende øyeblikket. Og “da ble hemmelig-
heten åpenbaret for Daniel i et syn”.3

Daniel, den unge gutten fra en erob-
ret nasjon – som hadde blitt mobbet 
og forfulgt for å tro på sin merkelige 
religion – gikk frem for kongen og for-
klarte drømmen og tydningen for ham.

Fra den dagen ble Daniel, som et 
direkte resultat av sin trofasthet mot 
Gud, en betrodd rådgiver for kon-
gen, og ble kjent for sin visdom i 
hele Babylon.

Gutten som trodde og etterlevde 
sin tro, hadde blitt en Guds mann. 
En profet. En rettferdig hersker.4

Er vi som Daniel?
Jeg spør alle oss som bærer Guds 

hellige prestedømme: Er vi som Daniel?
Er vi lojale overfor Gud?
Praktiserer vi det vi forkynner, eller 

er vi bare søndagskristne?
Gjenspeiler våre daglige handlinger 

tydelig det vi hevder å tro?
Hjelper vi “de fattige og trengende, 

de syke og lidende”? 5

Er det bare snakk med oss, eller 
handler vi med entusiasme?

Brødre, vi har fått mye. Vi har blitt 
undervist i de guddommelige sannhe-
tene i Jesu Kristi gjengitte evangelium. 
Vi har blitt betrodd prestedømsmyn-
dighet til å hjelpe våre medmennesker 
og bygge opp Guds rike på jorden. 
Vi lever i en tid med stor utgytelse av 
åndelig kraft. Vi har fylden av sann-
heten. Vi har prestedømsnøkler til 
å besegle på jorden og i himmelen. 
Hellige skrifter og læresetninger fra 
levende profeter og apostler er tilgjen-
gelige som aldri før.

Mine kjære venner, la oss ikke 
ta lett på disse tingene. Med disse 

velsignelsene og privilegiene følger 
stort ansvar og store forpliktelser. 
La oss være på høyde med dem.

Det gamle Babylon ligger i ruiner. 
Dens prakt er for lengst borte. Men 
Babylons verdslighet og ugudelighet 
lever videre. Nå påhviler det oss å 

leve som troende i en vantro verden. 
Utfordringen er å daglig praktisere 
prinsippene i Jesu Kristi gjengitte evan-
gelium og leve trofast mot Guds bud. 
Vi vil måtte forholde oss rolige under 
gruppepress, ikke la oss påvirke av 
populære trender eller falske profeter, 
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ignorere de ugudeliges latterliggjøring, 
motstå den ondes fristelser og over-
vinne vår egen dovenskap.

Bare tenk etter. Hvor mye lettere 
ville det ikke ha vært for Daniel å følge 
Babylons levemåte? Han kunne ha satt 
til side de restriktive levereglene Gud 
hadde gitt Israels barn. Han kunne ha 
fråtset i den fine maten kongen tilbød 
dem, og hengitt seg til det naturlige 
menneskes verdslige gleder. Han ville 
ha unngått latterliggjøring.

Han ville ha vært populær.
Han ville ha passet inn.
Livet kunne ha vært mye mindre 

komplisert.
Men naturligvis bare frem til den 

dagen da kongen forlangte en tyd-
ning av drømmen. Da ville Daniel ha 
oppdaget at han, i likhet med resten av 
Babylons “vismenn”, hadde mistet sin 
tilknytning til den sanne kilden til lys 
og visdom.

Daniel besto sin prøve. Vår fortsetter 
fremdeles.

Mot til å tro
Satan, vår motstander, vil at vi skal 

mislykkes. Han sprer løgner som en 
del av sin innsats for å ødelegge vår 

tro. Han antyder snikende at tvileren, 
kynikeren eller skeptikeren er sofi-
stikert og intelligent, mens de som 
har tro på Gud og hans mirakler, er 
naive, blinde eller hjernevasket. Satan 
vil forfekte at det er kult å tvile på 
åndelige gaver og sanne profeters 
læresetninger.

Jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe 
alle å forstå denne enkle kjensgjerning: 
Vi tror på Gud på grunn av det vi vet 
i vårt hjerte og sinn, ikke på grunn av 
det vi ikke vet. Våre åndelige opple-
velser er noen ganger for hellige til å 
forklare i verdslige ordelag, men det 
betyr ikke at de ikke er reelle.

Vår himmelske Fader har beredt et 
åndelig festmåltid for sine barn, med 
allslags utsøkt mat vi kan forestille oss 
– men istedenfor å nyte disse åndelige 
gavene, er kynikerne tilfreds med å 
iaktta på avstand, og ta små slurker av 
sine kopper fylt med skepsis, tvil og 
mangel på respekt.

Hvorfor skulle noen gå gjennom 
livet tilfreds med lyset av sin egen for-
ståelses stearinlys, når de ved å strekke 
seg ut til vår himmelske Fader, kunne 
ha opplevd det strålende solskinn av 
åndelig kunnskap som ville ha utvidet 

deres sinn med visdom og fylt deres 
sjel med glede?

Når dere og jeg snakker med folk 
om tro og overbevisning, hører vi ikke 
ofte: “Jeg skulle ønske jeg kunne tro 
slik du gjør”?

Underforstått i et slikt utsagn er 
et annet av Satans bedrag – at troen 
er tilgjengelig for noen, men ikke for 
andre. Det er ikke noe magisk ved tro. 
Men å ønske å tro er det nødvendige 
første trinnet! Gud gjør ikke forskjell på 
folk.6 Han er deres Fader. Han ønsker å 
snakke med dere. Det krever imidlertid 
litt vitenskapelig nysgjerrighet – det 
krever en prøve på Guds ord – og at 
man utøver “tro i den minste grad”.7 
Det krever også litt ydmykhet. Og det 
krever et åpent hjerte og et åpent sinn. 
Det krever at vi søker i ordets fulle 
betydning. Og kanskje det vanskeligste: 
Det krever at vi er tålmodige og venter 
på Herren.

Hvis vi ikke gjør en innsats for å tro, 
er vi som mannen som kobler ut lam-
pen og så klager over at den ikke gir lys.

Jeg ble nylig overrasket og trist over 
å høre om en bærer av Det aronske 
prestedømme som syntes å være stolt 
over at han hadde trukket seg bort fra 
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Gud. Han sa: “Hvis Gud åpenbarer seg 
for meg, da vil jeg tro. Inntil da finner 
jeg sannheten ved å stole på at min 
egen forstand og tankeevne lyser opp 
veien foran meg.”

Jeg kjenner ikke denne unge man-
nens hjerte, men jeg kunne ikke annet 
enn å synes fryktelig synd på ham. 
Hvor lett han forkastet de gaver Herren 
tilbød ham. Denne unge mannen 
hadde koblet fra lampen, og virket 
deretter selvtilfreds over sin smarte 
iakttakelse at det ikke fantes noe lys.

Dessverre synes dette å være en 
ganske populær holdning i dag. Hvis vi 
kan legge bevisbyrden på Gud, tror vi 
at vi er unnskyldt fra å ta Guds bud på 
alvor og ta ansvar for vårt forhold til vår 
himmelske Fader.

Brødre, la meg være tydelig: Det 
er ingenting edelt eller imponerende 
ved å være kynisk. Skepsis er enkelt 
– alle klarer det. Det er det trofaste liv 

som krever moralsk styrke, innsatsvilje 
og mot. De som holder fast i troen, er 
langt mer imponerende enn de som gir 
etter for tvil når mystiske spørsmål eller 
betenkeligheter oppstår.

Men det skulle ikke overraske oss at 
tro ikke verdsettes av folk flest. Verden 
har en lang historie med å forkaste det 
som den ikke forstår. Og den har særlig 
vanskelig for å forstå det som den ikke 
kan se. Men bare fordi vi ikke kan se 
noe med våre fysiske øyne, betyr det 
ikke at det ikke finnes. “Det finnes mer 
mellom himmel og jord … enn det som 
er uttenkt” i våre lærebøker, vitenskape-
lige tidsskrifter og verdslige filosofier.8 
Universet er fylt med uutgrunnelige og 
forbløffende undere – ting som bare 
kan forstås med åndelige øyne.

Løftet om tro
Når vi velger å tro, utøve tro til 

omvendelse og følge vår Frelser Jesus 

Kristus, åpner vi våre åndelige øyne 
for en herlighet og prakt vi knapt 
kan forestille oss. Slik vil vår overbe-
visning og tro bli sterkere, og vi vil 
se enda mer.9

Brødre, jeg vitner om at selv i de 
vanskeligste tider vil Frelseren si til 
dere som han sa til en engstelig far i 
en overfylt gate i Galilea: “Frykt ikke, 
bare tro.” 10

Vi kan velge å tro.
For i tro oppdager vi det gry-

ende lys.
Vi vil finne sannheten.11

Vi vil finne fred.12

På grunn av vår tro vil vi aldri 
hungre eller tørste.13 Guds nåde vil 
gjøre det mulig for oss å være trofaste 
mot vår tro, og vil fylle vår sjel som 
“en kilde med vann som veller fram 
til evig liv”.14 Vi vil oppleve sann og 
varig glede.15

Derfor, mine kjære venner, mine 
kjære brødre i Guds prestedømme:

Ha mot til å tro.
Frykt ikke, bare tro.
Stå sammen med Daniel.
Jeg ber om at hver enkelt av oss – 

unge og gamle – må finne fornyet 
styrke, mot og ønske om å tro. I vår 
Herre Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Herodotus, The History of Herodotus, 

overs. George Rawlinson, 4 bind 
(1875), 1:244.

 2. Sadrak, Mesak og Abed- Nego ble kastet 
i en brennende ovn (se Daniel 3).

 3. Daniel 2:19.
 4. Se Daniel 2.
 5. Lære og pakter 52:40.
 6. Se Apostlenes gjerninger 10:34-35.
 7. Alma 32:27.
 8. William Shakespeare, Hamlet, akt 1, 

scene 5, linje 167-68.
 9. Se Lære og pakter 50:24.
 10. Markus 5:36.
 11. Se Moroni 10:3-5.
 12. Se Jesaja 26:3.
 13. Se Johannes 6:35.
 14. Johannes 4:14.
 15. Se 2 Nephi 2:25.
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Jeg har sett det skje på et pleiehjem, 
da en diakon lente seg frem for å gi 
brettet til en hvithåret kvinne. Hun så 
på brødet som om det var dyrebart. 
Jeg har aldri glemt smilet hennes idet 
hun spiste og deretter strakte seg opp 
for å klappe diakonen på hodet, og sa 
ganske høyt: “Å, takk!”

Denne diakonen utførte bare sin 
prestedømsplikt. Likevel foredlet Herren 
diakonens handling. Det var tydelig at 
denne søsteren mintes Frelseren, idet 
hun uttrykte oppriktig takknemlighet 
for en diakons tjeneste. Hun ble forvis-
set da han delte ut nadverden til henne, 
om at hun ville ha Ånden hos seg. Hun 
var ikke alene den dagen på pleiehjem-
met. Diakonen var heller ikke alene i 
sin beskjedne tjeneste.

En ung lærer i Det aronske preste-
dømme føler kanskje ikke, når han går 
for å undervise en familie, at han sam-
arbeider med Herren i hans verk. Jeg 
husker fortsatt det enkle vitnesbyrdet 
fra en ung hjemmelærerledsager som 
kom inn i vårt hjem. Ånden bekreftet 
hans ord for meg og min familie. Han 
husker kanskje ikke den dagen, men 
det gjør jeg.

Herren vil foredle innsatsen til en 
ung mann igjen når han blir kalt som 
prest. Den første dåpen han utfører, kan 
for eksempel være for en ung person 
han ikke kjenner. Han kan være bekym-
ret for om han vil si de rette ordene og 
utføre ordinansen riktig.

Men Herren, hvis tjener han er, vil 
foredle hans kall. Vedkommende han 
døper, har valgt å gå på veien til evig 
liv. Herren vil gjøre sin del, som er 
større. Han gjorde det for meg en gang 
da gutten jeg døpte, sa i øret mitt, med 
tårer strømmende nedover kinnene: 
“Jeg er ren. Jeg er ren.”

Når dere går fra én prestedømstje-
neste til en annen, vil dere se at Herren 
deltar i arbeidet sammen med dere. Jeg 

Han kan forvente at hans første preste-
dømsplikt vil være å dele ut nadverden 
neste søndag. Min bønn er at han vil se 
dette øyeblikket slik det virkelig er.

Han tror kanskje at hans arbeid for 
Herren er å sende nadverdsbrettene til 
dem som sitter på nadverdsmøtet. Men 
Herrens hensikt er ikke bare at folk 
skal ta del i brød og vann. Det er at de 
skal holde en pakt som vil bringe dem 
videre på veien til evig liv. Og for at det 
skal skje, må Herren gi en åndelig opp-
levelse til vedkommende som diakonen 
gir brettet til.

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Mine elskede brødre, vi er 
takknemlige for at Herren har 
kalt eldste Ronald A. Rasband, 

eldste Gary E. Stevenson og eldste 
Dale G. Renlund som Herren Jesu Kristi 
apostler. Vårt hjerte, våre bønner og vår 
tro oppholder dem.

Vi kjenner til deres store kapasi-
tet. Likevel vil de trenge bekreftelse i 
sitt kall, slik vi alle gjør, på at Herren 
er med dem i sitt arbeid. Den nyeste 
diakonen trenger denne tryggheten, 
akkurat som den mest erfarne høypres-
ten som får et nytt kall.

Denne tryggheten vokser når dere 
begynner å forstå at han har kalt dere 
gjennom sine tjenere. Min oppmuntring 
er å hjelpe dere å vite at når dere gjør 
deres del, legger Herren sin kraft til 
deres innsats.

Ethvert kall vi mottar i Herrens 
rike, krever mer enn vår menneskelige 
dømmekraft og våre egne evner. Disse 
kallene krever hjelp fra Herren, og den 
vil komme. Selv den nye diakonen vil 
lære at dette er sant, og han vil fortsette 
å lære i årenes løp.

Et av mine barnebarn er her i kveld 
på sitt første prestedømsmøte. Han ble 
ordinert til diakon for seks dager siden. 

Dere er ikke alene 
om arbeidet
Når dere går fra én prestedømstjeneste til en annen, vil dere  
se at Herren deltar i arbeidet sammen med dere.
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lærte dette av å møte en eldstenes quo-
rumspresident på en stavskonferanse 
for mange år siden. På konferansen ble 
det fremlagt mer enn 40 navn på menn 
som skulle motta Det melkisedekske 
prestedømme.

Stavspresidenten lente seg mot meg 
og hvisket: “Disse mennene var alle 
mindre aktive fremtidige eldster.” I for-
undring spurte jeg presidenten hva han 
hadde gjort for å redde disse mennene.

Han pekte på en ung mann bakerst 
i kirkesalen. Han sa: “Der er han. De 
fleste av disse mennene er blitt bragt 
tilbake på grunn av denne quorums-
presidenten.” Han satt på bakerste rad, 
uformelt kledd og med bena utstrakt og 
de medtatte støvlene krysset foran seg.

Jeg ba stavspresidenten om å pre-
sentere meg for ham etter møtet. Da 
vi møttes, fortalte jeg ham at jeg var 
overrasket over det han hadde gjort, 
og spurte hvordan han hadde klart det. 
Han trakk på skuldrene. Han mente 
tydeligvis ikke at han fortjente noe 
av æren.

Så sa han mildt: “Jeg kjenner alle 
inaktive menn i denne byen. De fleste 
av dem har en pickup. Jeg har også en 
pickup. Jeg vasker pickupen der de 
vasker sin. Etter hvert blir vi venner.

Så venter jeg til noe går galt i livet 
deres. Det gjør det alltid. De forteller 
meg om det. Jeg lytter uten å finne feil. 
Når de sier: ‘Det er noe galt i livet mitt. 
Det bare må finnes noe bedre enn 
dette,’ forteller jeg dem hva som mang-
ler, og hvor de kan finne det. Noen 
ganger tror de på meg, og når de gjør 
det, tar jeg dem med meg.”

Dere skjønner hvorfor han var 
beskjeden. Det var fordi han visste at 
han hadde gjort sin lille del, og Herren 
gjorde resten. Det var Herren som 
hadde rørt ved hjertet til disse men-
nene i deres vanskeligheter. Det var 
Herren som hadde gitt dem følelsen av 
at det måtte finnes noe bedre for dem, 
og et håp om at de kunne finne det.

Den unge mannen, som – i likhet 
med dere – var en Herrens tjener, 
trodde ganske enkelt at hvis han gjorde 
sin lille del, ville Herren hjelpe disse 
mennene videre på veien hjem og til 
den lykke bare han kunne gi dem. 
Denne mannen visste også at Herren 
hadde kalt ham som eldstenes quo-
rumspresident fordi han ville gjøre 
sin del.

Det vil forekomme i deres tjeneste-
gjerning at dere ikke har like bemer-
kelsesverdig og synlig fremgang som 
den unge quorumspresidenten. Det er 
da dere må være sikre på at Herren, 
som visste at dere ville gjøre deres del 

av arbeidet, kalte dere gjennom sine 
bemyndigede tjenere. Tro på kallet fra 
Herrens tjenere var avgjørende for min 
oldefar Henry Eyrings misjonærtjeneste.

Han ble døpt 11. mars 1855 i St. 
Louis i Missouri. Erastus Snow ordi-
nerte ham til en prests embede kort 
tid etterpå. Stavspresidenten i St. Louis, 
John H. Hart, kalte ham på misjon til 
Cherokee- nasjonen 6. oktober.1 Han 
ble ordinert til eldste 11. oktober. 
Han dro med hest i retning Cherokee- 
misjonen 24. oktober. Han var 20 år 
gammel, og hadde bare vært medlem 
i syv måneder.

Hvis noen prestedømsbærer 
hadde grunn til å føle seg uskikket eller 
uforberedt, var det Henry Eyring. Den 
eneste grunnen til at han kunne ha mot 
til å dra, var at han visste i sitt hjerte 
at Gud hadde kalt ham gjennom sine 
bemyndigede tjenere. Det var kilden til 
hans mot. Det må være kilden til vårt 
mot til å holde ut, uansett hvilket kall 
vi har i prestedømmet.

Oslo
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Etter at eldste Eyring hadde virket i 
tre vanskelige år, og misjonspresiden-
ten døde, ble Henry foreslått og opp-
holdt som president for misjonen på et 
møte som ble avholdt 6. oktober 1858. 
Han ble overrasket og like sjokkert som 
en ny diakon ville være. Han skrev: 
“Det var helt uventet for meg å bli kalt 
til dette ansvaret, men ettersom det 
var Brødrenes vilje, tok jeg med glede 
imot, samtidig som jeg følte min store 
svakhet og mangel på erfaring.” 2

President Eyring reiste til nasjo-
nene Cherokee, Creek og Choctaw i 
1859. Gjennom hans innsats “tilføyde” 
Herren, som Henry skrev, “et antall til 
Kirken”. Han organiserte to grener, men 
bemerket at “svært få arbeider entusias-
tisk for saken”.3

Et år senere sto Henry overfor den 
vanskelige situasjonen at de politiske 
lederne ikke lenger tillot siste- dagers- 
hellige misjonærer å utføre sitt arbeid. 
Mens han vurderte hva han skulle 
gjøre, husket han instruksjonen fra sin 
tidligere misjonspresident om at han 
skulle forlenge sin misjon til 1859.4

I oktober det året skrev Henry 
til president Brigham Young og ba 
om veiledning, men han fikk ikke 
svar på spørsmålet sitt. Henry skrev: 
“Siden jeg ikke hørte noe fra Kirkens 

presidentskap, påkalte jeg Herren i 
bønn og ba ham åpenbare for meg sin 
vilje med hensyn til om jeg skulle bli 
lenger eller dra opp til Sion.”

Han fortsatte: “Følgende drøm ble 
gitt meg som svar på min bønn. Jeg 
drømte at jeg hadde kommet til [Salt 
Lake] City, og straks gikk til [president 
Brigham] Youngs kontor, hvor jeg fant 
ham. Jeg sa: ‘[President] Young, jeg har 
forlatt min misjon, og har kommet hit 
på egenhånd, men hvis det er noe galt i 
dette, er jeg villig til å vende tilbake og 
fullføre min misjon.’ [I drømmen] svarte 
profeten: ‘Du har vært der lenge nok. 
Det er i orden.’”

Henry skrev i dagboken: “Etter å 
ha hatt drømmer før som hadde blitt 
oppfylt, hadde jeg tro på at også denne 
ville bli det, og dermed begynte jeg 
straks å forberede meg til reisen.”

Han kom til Salt Lake City 29. august 
1860, etter å ha gått mesteparten av 
veien. To dager senere kom han inn på 
kontoret til president Brigham Young.5

Henry beskrev denne opplevelsen 
med følgende ord: “[ Jeg] kom til [pre-
sident] Young, som tok svært vennlig 
imot [meg]. Jeg sa til ham: ‘[President] 
Young, jeg har kommet uten å ha 
blitt bedt om det. Hvis det var galt av 
meg, er jeg villig til å vende tilbake 

og fullføre misjonen.’ [Brigham Young] 
svarte: ‘Det er i orden, vi har lett 
etter deg.’”

Henry beskrev sin glede og sa: “Slik 
ble drømmen bokstavelig talt oppfylt.” 6

Hans glede kom av en bekreftelse 
på at Herren hadde arbeidet sammen 
med ham og våket over ham. Han lærte 
det som gjelder for oss alle – at Herrens 
tjenere blir inspirert til å vite Herrens 
vilje. Og Henry Eyring hadde bekreftet 
det som også jeg vet, at profeten, som 
prestedømmets president, blir inspirert 
av Gud til å våke over og ta vare på 
Herrens tjenere, og til å kalle dem.

Uansett hvilket kall dere har i pres-
tedømmet, har dere kanskje til tider 
følt at vår himmelske Fader ikke var 
oppmerksom på dere. Dere kan be om 
å få vite hans vilje, og med et oppriktig 
ønske om å gjøre alt han ber dere om, 
vil dere få svar.

Vår himmelske Fader vil la dere føle 
at han kjenner dere, at han setter pris 
på deres tjeneste, og at dere er i ferd 
med å bli verdige til Herrens hilsen 
som dere så gjerne vil høre: “Vel gjort, 
du gode og tro tjener! Du har vært tro 
over lite, jeg vil sette deg over meget. 
Gå inn til din herres glede!” 7
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Det er min bønn at enhver preste-
dømsbærer vil strekke seg ut i tro for 
å redde hver eneste sjel som han er 
ansvarlig for. Gud vil legge sin kraft til 
sin tjeners innsats. Mennesker vil bli 
påvirket til å ta valg som vil føre dem 
inn på evangeliets vei til lykke og 
bort fra sorg.

Det er også min bønn at enhver 
prestedømsbærer vil føle vår him-
melske Faders, Frelserens og Guds 
profets kjærlige og årvåkne omsorg 
i sitt kall i prestedømmet.

Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd 
om at vi er i den oppstandne Herre 
Jesu Kristi tjeneste. Jeg vitner om 
at han har kalt dere og meg til sin 
tjeneste, vel vitende om våre evner 
og hvilken hjelp vi trenger. Han 
vil velsigne vår innsats utover våre 
villeste forventninger hvis vi gjør vårt 
beste i hans tjeneste. Jeg vitner om 
at Guds profet, som er president for 
hele prestedømmet på jorden, blir 
inspirert av Gud.

Jeg er takknemlig for trofaste 
prestedømsbæreres eksempel overalt. 
Vår himmelske Fader og Frelseren er 
takknemlig for at dere gjør deres del. 
De kjenner dere, de våker over dere, 
og de elsker dere. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Se “Minutes of the Conference,” St. Louis 

Luminary, 13. okt. 1855, 187.
 2. Henry Eyrings brev til Brigham Young, 

7. okt. 1858, Brigham Young Office Files, 
Kirkehistorisk bibliotek, Salt Lake City.

 3. Henry Eyrings rapport til Kirkens histori-
kers kontor, aug. 1860, misjonærrapporter, 
Kirkehistorisk bibliotek, Salt Lake City.

 4. Se Henry Eyrings brev til Brigham Young, 
9. okt. 1859, Brigham Young Office Files, 
Kirkehistorisk bibliotek, Salt Lake City.

 5. Se President’s Office Journals, 31. aug. 1860, 
bind D, 137, Brigham Young Office Files, 
Kirkehistorisk bibliotek, Salt Lake City.

 6. Henry Eyrings erindringer, 1896, maskin-
skrevet, 27-28, Kirkehistorisk bibliotek, 
Salt Lake City.

 7. Matteus 25:23.

Jeg er sikker på at hver enkelt av 
oss har evig liv i vår himmelske Fader 
og hans Sønn Jesu Kristi nærhet som 
sitt endelige mål. Derfor er det viktig 
for oss å ta valg gjennom hele livet 
som vil lede oss til dette store målet. 
Vi vet imidlertid at motstanderen er 
fast bestemt på at vi skal mislykkes. 
Han og hans hærskarer er nådeløse i 
sine anstrengelser for å kullkaste våre 
rettferdige ønsker. De utgjør en alvorlig 
og konstant trussel mot vår evige frelse, 
med mindre vi også er ubøyelige i 
vår besluttsomhet og innsats for å nå 
vårt mål. Apostelen Peter advarer oss: 
“Våk! Deres motstander, djevelen, går 

Av president Thomas S. Monson

Mine kjære brødre, det er godt å 
være sammen med dere igjen. 
Vi har blitt inspirert i kveld ved 

de ord vi har hørt. Jeg ber om at jeg 
også må bli veiledet i det jeg sier.

Mitt budskap til dere i kveld er 
enkelt. Det er følgende: Hold budene.

Guds bud er ikke gitt for å frustrere 
oss eller for å være til hinder for vår 
lykke. Det stikk motsatte er tilfellet. Han 
som skapte oss og elsker oss fullkom-
ment, vet akkurat hvordan vi må leve 
vårt liv for å oppnå størst mulig lykke. 
Han har gitt oss retningslinjer som, hvis 
vi følger dem, vil føre oss trygt gjennom 
denne ofte farefulle reisen gjennom 
jordelivet. Vi husker ordene i den kjente 
salmen: “Hold alle budene. Da vil vi få 
trygghet, da vil vi få fred.” 1

Vår himmelske Fader elsker oss høyt 
nok til å si: Du skal ikke lyve, du skal 
ikke stjele, du skal ikke drive hor, du 
skal elske din neste som deg selv, og så 
videre.2 Vi kjenner budene. Han forstår 
at når vi holder budene, blir vårt liv 
lykkeligere, mer givende og mindre 
komplisert. Våre utfordringer og pro-
blemer vil være lettere å bære, og vi vil 
motta hans lovede velsignelser. Men 
samtidig som han gir oss lover og bud, 
lar han oss også velge om vi vil godta 
eller forkaste dem. Våre avgjørelser 
i så måte vil avgjøre vår skjebne.

Hold budene
Han som skapte oss og elsker oss fullkomment, vet akkurat  
hvordan vi må leve vårt liv for å oppnå størst mulig lykke.
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omkring som en brølende løve og 
søker noen han kan oppsluke.” 3

Selv om det ikke er noen tid i vårt 
liv da vi er fritatt for fristelser, er dere 
unge menn i en alder da dere kan være 
spesielt utsatt. Tenårene er ofte preget 
av usikkerhet, av å føle at dere ikke 
holder mål, av å prøve å finne deres 
plass blant deres jevnaldrende og prøve 
å passe inn. Dere kan bli fristet til å 
senke deres normer og følge mengden 
for å bli akseptert av dem dere ønsker 
som venner. Vær så snill, vær sterke, 
og vær på vakt mot alt som kan frarøve 
dere evighetens velsignelser. Valgene 
dere tar her og nå, er evig viktige.

Vi leser i 1 Korinterbrev: “Så mange 
slags røster er det … i verden.” 4 Vi er 
omgitt av overbevisende røster, for-
førende røster, nedvurderende røster, 
sofistikerte røster og forvirrende røster. 
La meg tilføye at det finnes høylytte 
røster. Jeg oppfordrer dere til å skru 
ned volumet og isteden la dere påvirke 
av den milde, lave røsten som vil 
lede dere i sikkerhet. Husk at en med 
myndighet la sine hender på deres 
hode da dere ble døpt, bekreftet dere 
som medlem av Kirken og sa: “Motta 

Den hellige ånd.” 5 Åpne deres hjerte, 
ja, deres sjel, for lyden av den spesielle 
røsten som vitner om sannhet. Som 
profeten Jesaja lovet: “Dine ører [skal] 
høre et ord lyde… Dette er veien, gå 
på den!” 6 Måtte vi alltid være på bølge-
lengde så vi kan høre denne trøstende, 
veiledende røsten som vil holde oss 
trygge.

Ringeakt for budene har åpnet veien 
for det jeg anser som vår tids landepla-
ger. De omfatter ettergivenhet, porno-
grafi, narkotika, umoral og abort, for 
å nevne bare noen. Skriftene forteller 
oss at djevelen “har grunnlagt alle disse 
ting”.7 Vi vet at han er “all løgnens far, 
for å bedra og forblinde menneskene”.8

Jeg ber dere innstendig om å unngå 
alt som vil berøve dere for lykke her i 
jordelivet og evig liv i den kommende 
verden. Med sitt bedrag og sine løgner 
vil djevelen føre dere ut på et skråplan 
til undergang hvis dere lar ham gjøre 
det. Dere vil sannsynligvis være på 
dette skråplanet før dere innser at det 
er umulig å stoppe. Dere har hørt den 
ondes budskap. Han kaller listig: Bare 
denne ene gangen skader ikke. Alle gjør 
det, ikke vær gammeldags. Tidene har 

forandret seg. Det kan ikke skade noen. 
Det gjelder å leve livet. Motstanderen 
kjenner oss, og han vet hvilke fristelser 
som vil være vanskelige for oss å igno-
rere. Hvor viktig det er at vi alltid er 
på vakt for å unngå å gi etter for slike 
løgner og fristelser.

Stort mot vil være nødvendig når 
vi holder oss trofaste og sanne midt 
i stadig økende press og de lum-
ske påvirkninger som omgir oss, og 
som forvrenger sannheten, river ned 
det gode og det som er anstendig, 
og forsøker å erstatte det med ver-
dens menneskeskapte filosofier. Hvis 
budene var skrevet av mennesker, ville 
det være menneskenes privilegium å 
erstatte dem etter forgodtbefinnende 
eller lovgivning eller et annet motiv. 
Budene er imidlertid gudgitte. Vi kan 
bruke vår handlefrihet og sette dem til 
side. Vi kan imidlertid ikke forandre 
dem, akkurat som vi ikke kan forandre 
konsekvensene som kommer ved å 
adlyde eller bryte dem.

Måtte vi innse at den største lykken 
i dette liv vil komme når vi følger Guds 
bud og adlyder hans lover! Jeg elsker 
ordene i Jesaja kapittel 32, vers 17: 
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“Rettferdighetens verk skal være fred. 
Og rettferdighetens frukt skal være ro 
og trygghet til evig tid.” Den slags fred 
og overbevisning kan bare komme ved 
rettferdighet.

Vi kan ikke tillate oss det minste spil-
lerom når det gjelder synd. Vi kan ikke 
tillate oss å tro at vi kan delta “bare litt” 
i ulydighet mot Guds bud, for synden 
kan gripe oss med en jernhånd som 
det er ulidelig smertefullt å frigjøre oss 
fra. Den avhengighet som kan komme 
av narkotika, alkohol, pornografi og 
umoral, er reell og nesten umulig å 
bryte uten stor kamp og mye hjelp.

Hvis noen av dere har snublet på 
reisen, lover jeg at det finnes en vei 
tilbake. Prosessen kalles omvendelse. 
Selv om veien er vanskelig, er deres 
evige frelse avhengig av den. Hva kan 
være mer verdt deres innsats? Jeg ber 
dere innstendig om å bestemme dere 
her og nå for å gjøre det som trengs for 
å omvende dere fullt ut. Jo snarere dere 

gjør det, desto snarere vil dere kunne 
oppleve den fred og ro og trygghet 
som Jesaja omtaler.

Nylig hørte jeg vitnesbyrdet til en 
kvinne, som sammen med sin mann, 
hadde kommet bort fra den trygge 
vei, brutt budene og nesten ødelagt 
familien underveis. Da hver av dem til 
slutt kunne se gjennom avhengighetens 
tykke tåke og ble klar over hvor ulyk-
kelige de hadde blitt, så vel som hvor 
mye de såret sine kjære, begynte de å 
forandre seg. Omvendelsesprosessen 
virket tung og var til tider smertefull, 
men med hjelp fra prestedømsledere, 
familie og lojale venner, fant de veien 
tilbake.

Jeg vil dele med dere en del av 
denne søsterens vitnesbyrd om omven-
delsens helbredende kraft: “Hvordan 
går man fra å være et av de tapte får og 
grepet av [synd], til den fred og lykke vi 
nå føler? Hvordan kan det skje? Svaret 
… er på grunn av et fullkomment 

evangelium, en fullkommen Sønn 
og hans offer for meg… Der det var 
mørkt, er det nå lys. Der det var fortvi-
lelse og smerte, er det glede og håp. 
Vi har blitt uendelig velsignet ved den 
forandring som bare kan komme ved 
den omvendelse som muliggjøres ved 
Jesu Kristi forsoning.”

Vår Frelser døde for å gi dere og 
meg denne velsignede gave. Til tross for 
at veien er vanskelig, er løftet er reelt. 
Herren sa til dem som omvender seg:

“Om deres synder er som purpur, 
skal de bli hvite som snø.” 9

“For jeg vil … ikke lenger komme 
deres synd i hu.” 10

Vi må pleie et sterkt vitnesbyrd gjen-
nom hele livet ved å studere Skriftene 
og ved å be og ved å grunne på sann-
hetene i Jesu Kristi evangelium. Når det 
er fast forankret, vil vårt vitnesbyrd om 
evangeliet, om Frelseren og vår him-
melske Fader, påvirke alt vi gjør.

Jeg vitner om at vi alle er elskede 
sønner av vår himmelske Fader, sendt 
til jorden på denne dag og tid i en hen-
sikt, og gitt Guds prestedømme slik at 
vi kan tjene andre og utføre Guds verk 
her på jorden. Vi har blitt befalt å leve 
vårt liv slik at vi holder oss verdige til 
å inneha dette prestedømmet.

Mine brødre, måtte vi holde budene! 
Fantastiske og strålende belønninger 
venter oss hvis vi gjør det. Måtte dette 
bli vår velsignelse. Det ber jeg om i 
Jesu Kristi, vår Frelser og Forløsers 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Hold alle budene,” Salmer, nr. 189.
 2. Se 2 Mosebok 20:1-17; Matteus 22:39.
 3. 1 Peter 5:8.
 4. 1 Korinterbrev 14:10.
 5. Se Håndbok 2: Kirkens administrasjon 

(2010), 20.3.10.
 6. Jesaja 30:21.
 7. 2 Nephi 26:22.
 8. Moses 4:4.
 9. Jesaja 1:18.
 10. Jeremia 31:34.
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Frelserens eksempel, som snakket med 
toleranse og vennlighet gjennom hele 
sitt virke.

Den neste egenskapen Paulus nev-
ner, er kjærlighet, som har blitt definert 
som “Kristi rene kjærlighet”.3 Jeg er sik-
ker på at det finnes dem blant oss som 
er ensomme, syke eller føler seg mot-
løse. Vi har mulighet til å hjelpe dem 
og oppmuntre dem. Frelseren ga håp til 
de uten håp og styrke til de svake. Han 
helbredet syke og fikk lamme til å gå, 
blinde til å se og døve til å høre. Han 

oppvekket til og med døde. Gjennom 
hele sin tjenestegjerning strakte han seg 
ut i kjærlighet til alle i nød. Når vi føl-
ger hans eksempel, er vi til velsignelse 
både for andre og oss selv.

Dernest skulle vi være et eksempel 
i ånd. For meg betyr det at vi prø-
ver å vise vennlighet, takknemlighet, 
tilgivelse og velvilje. Disse egenska-
pene vil gi oss en ånd som vil påvirke 
andre rundt oss. I årenes løp har jeg 
hatt anledning til å omgås utallige 
personer med en slik ånd. Vi får en 
spesiell følelse når vi er sammen med 
dem, en følelse som får oss til å ønske 
å omgås dem og følge deres eksempel. 
De utstråler Kristi lys, og hjelper oss å 
føle hans kjærlighet til oss.

Jeg tror det andre skriftstedet i 
stor grad forklarer hvordan vi kan 
oppnå det første. Vi blir forbilder for 
de troende ved å etterleve Jesu Kristi 
evangelium i tale, i ferd, i kjærlighet, i 
ånd, i tro og i renhet. Når vi gjør det, 
vil vårt lys skinne så andre kan se det.

Vi kom alle til jorden med Kristi 
lys. Når vi følger Frelserens eksempel 
og lever slik han levde og slik han 
forkynte, vil dette lyset brenne i oss 
og lyse opp veien for andre.

Apostelen Paulus nevner seks 
kjennetegn på en troende, egenska-
per som vil la vårt lys skinne. La oss 
se på hver enkelt.

Jeg nevner de første to egenskapene 
sammen – å være et eksempel i tale og 
ferd. Ordene vi bruker, kan oppløfte 
og inspirere, eller de kan skade og 
fornedre. I dagens samfunn er det en 
overflod av bespottelse som vi synes å 
være omgitt av nesten overalt. Det er 
vanskelig å unngå å høre guddommens 
navn bli brukt tilfeldig og tankeløst. 
Grove kommentarer synes å ha blitt et 
fast innslag på TV og i filmer, bøker og 
musikk. Folk slår om seg med ærekren-
kende bemerkninger og hissig retorikk. 
La oss snakke til andre med kjærlighet 
og respekt, alltid holde vårt språk rent 
og unngå ord eller kommentarer som 
kan såre eller fornærme. Måtte vi følge 

Av president Thomas S. Monson

Brødre og søstre, hvor godt det 
er å være sammen med dere 
igjen. Som dere vet, siden vi var 

sammen i april, har vi sørget over tapet 
av tre av våre kjære apostler: President 
Boyd K. Packer, eldste L. Tom Perry 
og eldste Richard G. Scott. De har 
vendt tilbake til sitt himmelske hjem. 
Vi savner dem. Hvor takknemlige 
vi er for deres eksempel på Kristus- 
lignende kjærlighet og for den inspi-
rerte undervisning de har gitt oss alle.

Vi ønsker hjertelig velkommen til 
våre nyeste apostler, eldste Ronald A. 
Rasband, eldste Gary E. Stevenson og 
eldste Dale G. Renlund. Dette er menn 
som har viet sitt liv til Herrens verk. De 
er godt kvalifisert til å fylle de viktige 
stillingene som de har blitt kalt til.

Når jeg har lest og grunnet på 
Skriftene i det siste, er det særlig to 
skriftsteder som har gjort inntrykk. 
Begge er kjente for oss. Det første er 
fra Bergprekenen: “Slik skal dere la 
deres lys skinne for menneskene, så de 
kan se de gode gjerninger dere gjør og 
prise deres Far i himmelen.” 1 Det andre 
skriftstedet er et jeg kom til å tenke på 
mens jeg grunnet på betydningen av 
det første. Det er fra apostelen Paulus 
brev til Timoteus: “Vær et forbilde for 
de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, 
i ånd, i tro, i renhet.” 2

Møtet søndag formiddag | 4. oktober 2015

Vær et forbilde og et lys
Når vi følger Frelserens eksempel, vil vi få anledning til å være 
et lys for andre.

Bermejillo, Durango, Mexico
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For å illustrere at lyset som kommer 
fra en ren og kjærlig ånd, kan merkes 
av andre, vil jeg fortelle om noe jeg 
opplevde for mange år siden.

Den gangen møtte ledere i Kirken 
embedsmenn i Jerusalem for å utar-
beide en festeavtale for tomten hvor 
Kirkens Jerusalem- senter skulle bygges. 
For å få nødvendige tillatelser, hadde 
Kirken samtykket i at ingen av våre 
medlemmer ved senteret skulle drive 
proselyttering. Etter at denne avtalen 
var gjort, sa en av de israelske funk-
sjonærene, som var godt kjent med 
Kirken og dens medlemmer, at han 
visste at Kirken ville overholde avtalen 
om ingen proselyttering. “Men,” sa han, 
med henvisning til studentene som 
kom til gå der, “hva skal vi gjøre med 
lyset i øynene deres?” 4 Måtte dette spe-
sielle lyset alltid skinne i oss, så andre 
kan se det og verdsette det.

Å være et eksempel på tro betyr 
at vi stoler på Herren og hans ord. 
Det betyr at vi er i besittelse av og 

gir næring til den tro som vil veilede 
våre tanker og handlinger. Vår tro på 
Herren Jesus Kristus og vår himmelske 
Fader vil påvirke alt vi gjør. Midt i vår 
tids forvirring, samvittighetskvaler og 
hverdagens uro, blir en fast tro som et 
anker for oss. Husk at tro og tvil ikke 
kan befinne seg i samme sinn samtidig, 
for den ene vil fortrenge den andre. Jeg 
gjentar det vi har blitt fortalt gang på 
gang – at for å oppnå og bevare den 
troen vi trenger, er det avgjørende at 
vi leser, studerer og tenker på Skriftene. 
Kommunikasjon med vår himmelske 
Fader gjennom bønn er avgjørende. 
Vi kan ikke forsømme disse tingene, 
for Satan og hans hærskarer leter ustan-
selig etter en sprekk i vår rustning, et 
avvik i vår trofasthet. Herren sa: “Søk 
flittig, be alltid og ha tro, og alle ting 
skal tjene dere til det gode.” 5

Til slutt skulle vi være rene i legeme, 
sinn og ånd. Vi vet at kroppen er et 
tempel, og skulle behandles med 
ærbødighet og respekt. Vårt sinn skulle 

fylles med oppbyggende og foredlende 
tanker, og holdes fritt for det som vil 
vanhellige. For å ha Den hellige ånd 
som vår stadige ledsager, må vi være 
verdige. Brødre og søstre, renhet vil 
gi oss fred i sinnet og kvalifisere oss 
til å motta Frelserens løfter. Han sa: 
“Salige er de rene av hjertet, for de 
skal se Gud.” 6

Når vi viser oss å være forbilder i 
tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og 
i renhet, vil vi kvalifisere oss til å være 
lys for verden.

Jeg vil si til dere alle, og spesielt til 
dere unge, at etter hvert som verden 
går lenger og lenger bort fra evangeli-
ets prinsipper og retningslinjer som er 
gitt oss av en kjærlig himmelsk Fader, 
vi vil skille oss ut fra mengden fordi vi 
er annerledes. Vi vil skille oss ut fordi 
vi kler oss sømmelig. Vi vil være anner-
ledes fordi vi ikke banner og fordi vi 
ikke inntar stoffer som er skadelige 
for kroppen. Vi vil være annerledes 
fordi vi unngår smakløs humor og 
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nedverdigende kommentarer. Vi vil 
være annerledes når vi bestemmer oss 
for ikke å fylle vårt sinn med medier 
som er nedrige og nedverdigende, og 
som vil fjerne Ånden fra vårt hjem og 
vårt liv. Vi vil absolutt skille oss ut når 
vi tar valg med hensyn til moral – valg 
som retter seg etter evangeliets prinsip-
per og normer. Det som gjør oss anner-
ledes enn det meste av verden, gir oss 
også det lys og den ånd som vil lyse 
opp i en stadig mørkere verden.

Det er ofte vanskelig å være anner-
ledes og å stå alene i en folkemengde. 
Det er naturlig å frykte for hva andre 
måtte tenke eller si. Vi finner trøst i 
Salmistens ord: “Herren er mitt lys 
og min frelse, hvem skulle jeg frykte? 
Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg 
engstes for?” 7 Når vi gjør Kristus til det 
sentrale i vårt liv, vil vår frykt bli erstat-
tet med motet av våre overbevisninger.

Livet er ikke fullkomment for noen 
av oss, og til tider kan utfordringene 
og vanskelighetene vi opplever, bli så 
overveldende at vårt lys svekkes. Med 
hjelp fra vår himmelske Fader, kombi-
nert med støtte fra andre, kan vi imid-
lertid gjenvinne det lys som lyser opp 
vår egen vei, og gir det lys som andre 
kanskje trenger.

For å illustrere, vil jeg gi dere de gri-
pende ordene i et favorittdikt jeg leste 
første gang for mange år siden:

Jeg møtte en fremmed i natten,
uten lys på lampen sin.
Jeg stoppet og lot ham tenne
den med min.

Siden kom et uvær
som raserte verdens frukt,
og da vinden la seg,
var min lampe slukt.

Men den fremmede kom tilbake –
hans lampe brant så menn!
Han holdt den frem mot meg
og tente min igjen.8

Mine brødre og søstre, våre mulig-
heter til å skinne omgir oss hver dag, 
uansett hvilke omstendigheter vi 
befinner oss i. Når vi følger Frelserens 
eksempel, vil vi få anledning til å 
være et lys for andre, enten de er våre 
egne familiemedlemmer og venner, 
våre medarbeidere, bekjente eller 
vilt fremmede.

Til hver av dere sier jeg at dere er 
en sønn eller datter av vår himmel-
ske Fader. Dere har kommet fra hans 

nærhet for å leve på denne jord en 
stund, for å gjenspeile Frelserens kjær-
lighet og læresetninger, og tappert la 
deres lys skinne så alle kan se det. Når 
denne tid på jorden er avsluttet, hvis 
dere har gjort deres del, vil dere få den 
strålende velsignelsen å få vende til-
bake for å bo hos ham for evig.

Hvor betryggende er ikke Frelserens 
ord: “Jeg er verdens lys! Den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.” 9 Jeg vitner om ham. 
Han er vår Frelser og Forløser, vår 
Talsmann hos Faderen. Han er vårt for-
bilde og vår styrke. Han er “lyset som 
skinner i mørket”.10 Måtte hver enkelt 
av oss som kan høre min røst, love å 
følge ham, og dermed bli et skinnende 
lys for verden. Det ber jeg om i hans 
hellige navn, ja, Jesus Kristus, Herren. 
Amen. ◼
NOTER
 1. Matteus 5:16.
 2. 1 Timoteus 4:12.
 3. Moroni 7:47.
 4. See James E. Faust, “Lyset i deres øyne,” 

Ensign eller Liahona, nov. 2005, 20.
 5. Lære og pakter 90:24.
 6. Matteus 5:8.
 7. Salmene 27:1.
 8. Lon Woodrum, “Lamps,” The Lighted 

Pathway, okt. 1940, 17.
 9. Johannes 8:12.
 10. Lære og pakter 6:21.
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i stand til å gå i deres sko, men det er 
en ære å stå rakt på deres skuldre og 
fortsette i Herrens tjeneste.

Når jeg tenker på dem som har 
bidratt til å gjøre meg til den jeg er, 
tenker jeg på min skjønne og uselviske 
evige ledsager, Melanie. I årenes løp 
har hun bidratt til å forme meg som 
pottemakerens leire til en bedre Jesu 
Kristi disippel. Kjærlighet og støtte fra 
henne og våre 5 barn, deres ektefeller 
og våre 24 barnebarn, styrker meg. 
Min kjære familie, jeg er glad i dere.

Som Nephi i fordums tid, ble jeg 
født av gode foreldre i evangeliet, og 
de ble født av gode foreldre i seks 
generasjoner før det. Mine tidligste 
forfedre som sluttet seg til Kirken, var 
fra England og Danmark. Disse tidlige 
pionerene ga alt for Jesu Kristi evan-
gelium, og etterlater seg en arv som 
deres etterkommere kan følge. Jeg er 
så takknemlig for en siste- dagers- hellig 
familie med flere generasjoner, og jeg 
vet at dette er et verdig mål for oss alle 
å strekke oss etter.

vår kjærlige profet uttalte så ømhjertet. 
President Monson, president Eyring og 
president Uchtdorf, jeg er glad i dere 
og vil tjene Herren og dere av hele mitt 
hjerte, og av all makt, sinn og styrke.

Jeg har vært så glad i president 
Boyd K. Packer, eldste L. Tom Perry og 
eldste Richard G. Scott. Jeg savner dem 
inderlig. Jeg er velsignet med å ha fått 
opplæring og undervisning av disse 
kjære brødrene. Jeg er på ingen måte 

Av eldste Ronald A. Rasband
i De tolv apostlers quorum

Mine kjære brødre og søstre 
over hele verden, jeg er svært 
takknemlig for at Det første 

presidentskap inviterte meg til å bære 
mitt ydmyke vitnesbyrd denne sabbats-
dagen. Ordene i en siste- dagers- hellig 
salme beskriver det jeg føler nå:

Jeg står helt forundret på grunn av 
den kjærlighet

som Jesus meg tilbyr tross all min 
uverdighet…

Jeg undrer på hvorfor han kom fra 
sin trone ned

og tilbød meg frihet og frelse og 
evig fred,

at han ville ofre på meg av sin kjærlighet,
så jeg kunne frelses og gledes i evighet…
Å, hvilken glede stor for hver sjel 

som tror! 1

For noen dager siden hadde jeg 
det store privilegiet å møte Det første 
presidentskap og motta dette kallet fra 
vår kjære profet, president Thomas S. 
Monson. Jeg vil vitne for alle om den 
styrke og kjærlighet president Monson 
hadde da han sa: “Dette kallet kommer 
fra vår Herre Jesus Kristus.”

Jeg blir overveldet og rystet til mitt 
innerste når jeg tenker på viktigheten 
og betydningen av disse ordene som 

Jeg står helt forundret
Mitt vitnesbyrd om Jesus Kristus har blitt bygget av mange  
spesielle erfaringer der har jeg lært å kjenne hans store  
kjærlighet til hver enkelt av oss.
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Mange andre har bidratt til å for-
berede meg til dette nye kallet. De 
omfatter mine barndomsvenner, min 
familie, tidlige ledere, lærere og veile-
dere gjennom hele livet. Jeg må ta med 
dem fra min første misjon til de østlige 
delstatene og våre kjære misjonærer fra 
New York New York nord misjon. Til 
de mange som har påvirket og formet 
mitt liv, er jeg dypt takknemlig.

Jeg har elsket å virke sammen med 
mine brødre i De sytti. I 15 år har jeg 
vært i et av de beste quorumene og 
kjærligste brorskapene i Kirken. Takk, 

mine kjære medtjenere. Nå ser jeg frem 
til å tilhøre et nytt quorum. President 
Russell M. Nelson, jeg er inderlig glad 
i deg og alle medlemmer av De tolv 
apostlers quorum.

Søster Rasband og jeg har blitt vel-
signet med å få besøke medlemmer i 
løpet av mange oppdrag i forsamlinger 
og misjoner over hele verden. Vi elsker 
de siste- dagers- hellige overalt! Deres 
tro har styrket vår tro, deres vitnesbyrd 
har utvidet vårt vitnesbyrd.

Hvis jeg kan gi dere ett lite bud-
skap i dag, må det være dette: Herren 
har sagt: “Som jeg har elsket dere, skal 
også dere elske hverandre.” 2 Jeg tror 
ikke det finnes noe valg, noen synd 
eller noen feil som dere eller noen kan 
gjøre, som vil forandre hans kjærlighet 
til dere eller dem. Det betyr ikke at 
han unnskylder eller oppmuntrer til 
syndig adferd – det er jeg sikker på 
at han ikke gjør – men det betyr at 
vi skal strekke oss ut til våre med-
mennesker i kjærlighet for å invitere, 
overtale, tjene og redde. Jesus Kristus 
så forbi menneskers etnisitet, rang og 
omstendigheter for å lære dem denne 
dype sannheten.

Jeg har blitt spurt mange ganger om 
når jeg mottok mitt vitnesbyrd.

Jeg kan ikke huske å ikke ha trodd 
på vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus. Jeg har elsket dem siden jeg 
lærte om dem av min engleaktige mor, 
som leste fra Skriftene og historier fra 
evangeliet. Denne tidlige troen har nå 
vokst til kunnskap og vitnesbyrd om en 
kjærlig himmelsk Fader som hører og 
besvarer våre bønner. Mitt vitnesbyrd 
om Jesus Kristus har blitt bygget av 
mange spesielle erfaringer der har jeg 
lært å kjenne hans store kjærlighet til 
hver enkelt av oss.

Jeg er takknemlig for Frelserens for-
soning, og ønsker i likhet med Alma å 
rope det ut med Guds basun.3 Jeg vet at 
Joseph Smith er gjenopprettelsens profet 
og at Mormons bok er Guds ord. Jeg vet 
at president Thomas S. Monson er Guds 
sanne tjener og profet på jorden i dag.

Når vi følger vår profet, ber jeg om 
at vi må føle nestekjærlighet overfor 
andre, og at vi må bli et levende vitne, 
og virkelig stå “helt forundret på grunn 
av den kjærlighet som Jesus [oss] tilbyr”. 
Måtte det være en “glede stor for [dere 
og meg]”. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Jeg står helt forundret,” Salmer, nr. 111.
 2. Johannes 13:34.
 3. Se Alma 29:1.
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vennlig i møte, og beskrev hvordan han 
ble kalt som apostel for mange år siden 
av president David O. McKay, da han 
også følte seg uskikket. Han sa rolig: 
“Biskop Stevenson, Herren vil kvalifi-
sere dem han kaller.” Disse beroligende 
ordene fra en profet har vært en kilde 
til fred, en ro midt i en storm av smer-
tefull selvransakelse og sarte følelser i 
påfølgende opprivende timer som har 
gått dag og natt siden da.

Jeg nevnte det jeg nettopp har 
beskrevet for dere, for min kjære livs-
ledsager Lesa senere på dagen, mens 
vi satt i et fredelig hjørne av Temple 
Square med en nydelig utsikt til templet 
og det historiske tabernaklet. Mens vi 
prøvde å forstå og bearbeide dagens 
hendelser, fant vi vårt anker i vår tro 
på Jesus Kristus og vår kunnskap om 
lykkens store plan. Dette fører meg til 
et uttrykk for min dypeste kjærlighet 
til Lesa. Hun er solskinnet i og av mitt 
liv og en enestående datter av Gud. 
Hennes liv er preget av uselvisk tjeneste 
og ubetinget kjærlighet til alle. Jeg vil 
gjøre mitt ytterste for å være verdig til 
velsignelsen av vår evige forening.

Så, etter en liten stund, forklarte 
president Monson at han, ifølge Herrens 
vilje, ville kalle meg til De tolv apostlers 
quorum. Han spurte om jeg ville ta imot 
dette kallet, og etter det jeg er sikker 
på var et svært uverdig, hørbart gisp i 
fullstendig sjokk, svarte jeg bekreftende. 
Og så, før jeg kunne sette ord på en 
tsunami av ubeskrivelige følelser, som 
først og fremst var følelsen av utilstrek-
kelighet, kom president Monson meg 

Av eldste Gary E. Stevenson
i De tolv apostlers quorum

Kjære brødre og søstre, det er flere 
tiår siden en generalkonferanse 
hvor ikke enten president Boyd K. 

Packer, eldste L. Tom Perry eller eldste 
Richard G. Scott har sittet rett bak tal-
erstolen og talt på et av disse møtene. 
Våre minner om dem er gripende, og 
jeg ønsker å hedre dem, så enestående 
forskjellige, men likevel så samstemte i 
sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans 
forsoning.

I likhet med dere, finner også 
jeg styrke i og oppholder president 
Thomas S. Monson som profet, seer og 
åpenbarer, og jeg undrer meg over hans 
trofaste og pliktoppfyllende apostoliske 
tjeneste i 50 bemerkelsesverdige år.

Det var på tirsdag formiddag denne 
uken, like etter klokken 09.00, idet 
biskopsrådet startet et møte med 
presidentskapet for området Asia, som 
er her på konferansen, at jeg ble bedt 
om å møte president Monson og hans 
rådgivere. Et øyeblikk senere, da jeg 
kom inn på møterommet ved kon-
toret hans, må jeg ha virket nervøs, 
for han snakket vennlig for å bero-
lige meg. Han sa at jeg virket ganske 
ung, og til og med så yngre ut enn 
jeg egentlig var.

Tydelige og viktige 
sannheter
Vår himmelske Faders generøse kompensasjon for å leve i vanskelige 
tider er at vi også lever i tidenes fylde.
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Jeg uttrykker min dypeste kjærlighet 
til våre fire sønner og deres familier. Tre 
av dem er her sammen med sine vakre 
hustruer, mødrene til våre seks barne-
barn. Den fjerde, som er misjonær, har 
spesiell tillatelse til å være oppe senere 
enn vanlig for å se dette møtet direkte 
sammen med sin misjonspresident og 
misjonspresidentens hustru fra misjons-
hjemmet i Taiwan. Jeg er glad i hver 
av dem og er så glad for at de elsker 
Frelseren og evangeliet.

Jeg uttrykker min kjærlighet til alle 
medlemmer av min familie – min kjære 
mor og far, som døde i fjor, som innpo-
det i meg et vitnesbyrd som synes å ha 
vært med meg så lenge jeg kan huske. 
Jeg vil også takke min bror og mine 
søstre og deres trofaste ektefeller, samt 
Lesas familie, hvorav mange faktisk er 
her i dag. Jeg vil også takke min tallrike 
storfamilie, venner, misjonærer, ledere 
og lærere på veien.

Jeg har blitt velsignet med et nært 
samarbeid med medlemmene av Det 
første presidentskap, De tolv, De sytti 
og hjelpeorganisasjonenes øverste 
presidentskaper. Jeg uttrykker min 
kjærlighet og aktelse for hver av dere 
søstre og brødre, og vil prøve å være 
verdig til vårt fortsatte vennskap. Det 

presiderende biskopsråd nyter et nes-
ten himmelsk samhold. Jeg vil savne 
mitt daglige samarbeid med biskop 
Gérald Caussé, biskop Dean M. Davies 
og personalet.

Jeg står foran dere som bevis på 
Herrens ord i det første kapittel av Lære 
og pakter: “For at fylden av [evangeliet] 
kunne bli forkynt av de svake og enfol-
dige til jordens ender og for konger og 
regenter.” 1 Før disse ordene står Herrens 
erklæring som viser en Fars kjærlighet til 
sine barn: “Derfor kalte jeg, Herren, som 
kjenner til den ulykke som skal komme 
over jordens innbyggere, på min tjener, 
Joseph Smith jr., og talte til ham fra him-
melen og ga ham bud.” 2

Vår kjærlige himmelske Fader og 
hans Sønn, Jehova, med kunnskap om 
enden fra begynnelsen,3 åpnet himme-
len og en ny evangelieutdeling for å 
oppveie de ulykker som de visste ville 
komme. Apostelen Paulus beskrev de 
kommende katastrofer som “vanskelige 
tider”.4 For meg viser dette at vår him-
melske Faders generøse kompensasjon 
for at vi må leve i vanskelige tider, er at 
vi også lever i tidenes fylde.

Mens jeg kjempet med min utilstrek-
kelighet denne uken, fikk jeg en klar 
tilskyndelse som både refset og trøstet 

meg: At jeg ikke skulle fokusere på det 
jeg ikke kan, men heller på det jeg kan. 
Jeg kan vitne om evangeliets klare og 
verdifulle sannheter.

Dette er ord som jeg har delt hun-
drevis av ganger, både med dem som 
tilhører Kirken, og med mange som 
ikke er medlem: “Gud er vår kjærlige 
himmelske Fader. Vi er hans barn… 
Han gråter sammen med oss når vi 
lider, og fryder seg når vi gjør det rette. 
Han ønsker å kommunisere med oss, 
og vi kan kommunisere med ham i 
oppriktig bønn…

Vår himmelske Fader har gjort det 
mulig for oss, hans barn … å vende 
tilbake for å bo i hans nærhet. Sentralt 
i vår himmelske Faders plan står Jesu 
Kristi forsoning.” 5

Vår himmelske Fader sendte sin 
Sønn til jorden for å sone for hele 
menneskehetens synder. Jeg bærer 
vitnesbyrd om disse klare og verdifulle 
sannheter, og jeg gjør det i Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 1:23.
 2. Lære og pakter 1:17.
 3. Se Abraham 2:8.
 4. 2 Timoteus 3:1.
 5. Forkynn mitt evangelium: En veiledning 

i misjonærarbeidet (2004), 31-32.
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han trenger å gjøre gjennom deg, 
og det vil bare skje hvis du gjør det 
på hans måte.” Jeg innser at denne 
visdommen fra en eldre bror gjelder 
enda mer i dag.

Det skjer noe vidunderlig i en misjo-
nærs tjeneste når han eller hun innser 
at kallet ikke handler om ham eller 
henne, men snarere om Herren, hans 
arbeid og vår himmelske Faders barn. 
Jeg føler at det samme gjelder en apo-
stel. Dette kallet handler ikke om meg. 
Det handler om Herren, Hans arbeid 
og vår himmelske Faders barn. Uansett 
stilling eller kall i Kirken, for å utføre 
god tjeneste, må vi gjøre det i visshet 
om at alle vi tjener, “er en elsket ånd, 
sønn eller datter av himmelske foreldre, 
og … som sådan [har] en guddommelig 
natur og et guddommelig potensial.” 2

I mitt tidligere yrke var jeg kardiolog 
og spesialist på hjertesvikt og trans-
plantasjon. Jeg hadde mange pasienter 
som var alvorlig syke. Min hustru sier 
spøkefullt at det ga en dårlig prognose 
å bli en av mine pasienter. Men spøk 
til side, jeg så mange mennesker dø, 
og jeg utviklet en slags følelsesmessig 
avstand når det gikk dårlig. På den 
måten ble følelsene av sorg og skuf-
felse mildnet.

I 1986 fikk en ung mann som het 
Chad, hjertesvikt, og fikk hjertetrans-
plantasjon. Han hadde klart seg veldig 
bra i 15 år. Chad gjorde alt han kunne 
for å holde seg frisk og leve så normalt 
som mulig. Han utførte en misjon, 
arbeidet, og var en trofast sønn for sine 
foreldre. De siste årene av livet hans 
var imidlertid vanskelige, og han var 
stadig inn og ut av sykehuset.

En kveld ble han bragt til sykehu-
sets akuttmottak med full hjertestans. 
Mine kolleger og jeg arbeidet i lang tid 
for å gjenopprette blodsirkulasjonen 
hans. Til slutt ble det klart at Chad ikke 
kunne gjenopplives. Vi stoppet vår 

fylden av mitt evangelium kunne bli 
forkynt av de svake og enfoldige til 
jordens ender.” 1 Jeg er en av de svake 
og enfoldige. For mange år siden, da 
jeg ble kalt som biskop i en menig-
het i det østlige USA, ble jeg oppringt 
av min bror, som er litt eldre og mye 
klokere enn meg. Han sa: “Du må vite 
at Herren ikke har kalt deg på grunn 
av noe du har gjort. I ditt tilfelle er 
det trolig på tross av det du har gjort. 
Herren har kalt deg på grunn av det 

Av eldste Dale G. Renlund
i De tolv apostlers quorum

Mine kjære brødre og søstre, takk 
for at dere oppholdt meg som 
medlem av De tolv apostlers 

quorum i går. Det er vanskelig å gi 
uttrykk for hvor mye det betyr for meg. 
Jeg var spesielt takknemlig for opphol-
delsen fra de to helt spesielle kvinnene 
i mitt liv – min hustru Ruth og vår kjære 
datter Ashley.

Mitt kall gir rikelig bevis på sannhe-
ten av Herrens uttalelse i begynnelsen 
av denne evangelieutdeling: “For at 

Med Guds øyne
For å tjene andre effektivt, må vi se dem med en fars øyne,  
med vår himmelske Faders øyne.

Byster av Kirkens presidenter i Konferansesenteret 
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fåfengte innsats, og jeg erklærte ham 
død. Selv om jeg var trist og skuffet, 
beholdt jeg en profesjonell holdning. 
Jeg tenkte: “Chad har fått god pleie. 
Han har fått mange flere år å leve enn 
han ellers ville hatt.” Den følelses-
messige avstanden ble snart knust da 
foreldrene kom inn på akuttmottaket 
og så sin avdøde sønn ligge på en båre. 
I det øyeblikket så jeg Chad med hans 
mor og fars øyne. Jeg så de store håp 
og forventninger de hadde til ham, og 
ønsket om at han måtte leve bare litt 
lenger og litt bedre. Da jeg tok dette 
inn over meg, begynte jeg å gråte. Med 
et ironisk rollebytte og en velgjerning 
jeg aldri vil glemme, trøstet Chads 
foreldre meg.

Jeg innser nå at for å tjene andre 
effektivt i Kirken, må vi se dem med 
en fars øyne, med vår himmelske 
Faders øyne. Først da kan vi begynne å 
fatte den sanne verdien av en sjel. Først 
da kan vi føle kjærligheten vår himmel-
ske Fader har til alle sine barn. Først da 
kan vi fornemme Frelserens kjærlige 

omtanke for dem. Vi kan ikke fullsten-
dig oppfylle vår pakt om å sørge med 
dem som sørger, og trøste dem som 
trenger trøst, med mindre vi ser dem 
med Guds øyne.3 Dette utvidede per-
spektivet vil åpne vårt hjerte for andres 
skuffelser, frykt og hjertesorg. Men vår 
himmelske Fader vil hjelpe og trøste 
oss, akkurat slik Chads foreldre trøstet 
meg for mange år siden. Vi må ha øyne 
som ser, ører som hører og et hjerte 
som vet og føler, hvis vi skal oppnå 
den redning som president Thomas S. 
Monson så ofte oppfordrer oss til.4

Bare når vi ser med vår himmelske 
Faders øyne, kan vi bli fylt med “Kristi 
rene kjærlighet”.5 Hver dag skulle vi 
be til Gud om å få denne kjærlighe-
ten. Mormon formante: “Derfor, mine 
elskede brødre, be til Faderen med all 
hjertets iver om å bli fylt med denne 
kjærlighet som han har skjenket alle 
som er sanne etterfølgere av hans 
Sønn Jesus Kristus.” 6

Av hele mitt hjerte ønsker jeg å være 
en sann etterfølger av Jesus Kristus.7 

Jeg elsker ham. Jeg beundrer ham. Jeg 
vitner om at han lever. Jeg vitner om at 
han er Den salvede, Messias. Jeg er et 
vitne om hans uforlignelige barmhjer-
tighet, medfølelse og kjærlighet. Jeg til-
føyer mitt vitnesbyrd til apostlenes, som 
i år 2000 sa “at Jesus er den levende 
Kristus, Guds udødelige Sønn… Han 
er verdens lys, liv og håp.” 8

Jeg vitner om at den oppstandne 
Herre en dag i 1820, i en lund i delsta-
ten New York, viste seg for profeten 
Joseph Smith sammen med Gud, vår 
himmelske Fader, akkurat slik Joseph 
Smith sa de gjorde. Prestedømmets 
nøkler er på jorden i dag for å mulig-
gjøre frelsende og opphøyende ordi-
nanser. Jeg vet det. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 1:23.
 2. “Familien – En erklæring til verden,” 

Liahona, nov. 2010, 129; lest av president 
Gordon B. Hinckley som en del av hans 
budskap på Hjelpeforeningens fellesmøte 
23. september 1995, i Salt Lake City, Utah.

 3. Se Mosiah 18:8-10.
 4. Se for eksempel Thomas S. Monson, 

“Til unnsetning,” Liahona, juli 2001, 
57-60; “Vårt ansvar for å redde,” 
Liahona, okt. 2013, 4-5. President Monson 
gjentok disse tankene i sitt budskap til 
generalautoriteter 30. september 2015, og 
minnet de forsamlede om at han gjentok 
budskapet han ga til generalautoriteter 
og områdesyttier på opplæringsmøtene 
i forbindelse med generalkonferansen 
i april 2009.

 5. Moroni 7:47.
 6. Moroni 7:48.
 7. Se Lære og pakter 18:27-28.

“Og De tolv skal være mine disipler, og 
de skal påta seg mitt navn, og De tolv er 
de som skal ønske å påta seg mitt navn 
av hele sitt hjerte.

Og hvis de ønsker å påta seg mitt navn 
av hele sitt hjerte, da er de kalt til å gå ut i 
all verden for å forkynne mitt evangelium 
for all skapningen.”

 8. “Den levende Kristus – Apostlenes vit-
nesbyrd,” Liahona, april 2000, 3. Når jeg 
siterer dette her, tilføyer billedlig talt min 
underskrift på dokumentet, og bærer det 
samme vitnesbyrd som ble gitt av disse 
apostlene.
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deres siste dager, og var sammen med 
president Packers og eldste Scotts nær-
meste familie like før de døde. Det har 
vært vanskelig for meg å tro at disse 
tre verdsatte vennene, disse storartede 
Herrens tjenere, er borte. Jeg savner 
dem mer enn jeg kan uttrykke.

Når jeg har reflektert over disse 
uventede hendelser, har et vedvarende 
inntrykk jeg har dvelt ved, vært det jeg 
har sett i disse gjenlevende hustruene. 
Risset inn i mitt sinn er fredfulle bilder 
av søster Donna Smith Packer og søster 
Barbara Dayton Perry ved sine ekte-
menns sengekant, begge kvinner fylt 
med kjærlighet, sannhet og ren tro.

Da søster Packer satt ved siden av 
sin mann i hans siste timer, utstrålte 
hun den fred som overgår all forstand.1 
Selv om hun innså at hennes elskede 
ledsager gjennom nesten 70 år snart 
ville forlate henne, viste hun roen 
til en kvinne fylt av tro. Hun virket 

Frelseren han hadde båret på mange 
tidligere konferanser. Og for bare 12 
dager siden ble eldste Scott kalt hjem 
og gjenforenet med sin kjære Jeanene.

Jeg hadde privilegiet av å få være 
sammen med alle disse brødrene i 

Av president Russell M. Nelson
President for De tolv apostlers quorum

Kjære eldste Rasband, eldste 
Stevenson og eldste Renlund vi, 
deres brødre, ønsker dere vel-

kommen til De tolv apostlers quorum. 
Vi takker Gud for åpenbaringene som 
han gir sin profet, president Thomas S. 
Monson.

Brødre og søstre, da vi møttes til 
generalkonferanse for seks måneder 
siden, var det ingen av oss som for-
ventet de kommende endringene som 
ville berøre hele Kirken. Eldste L. Tom 
Perry fremførte et mektig budskap om 
den uerstattelige funksjon ekteskap 
og familie har i Herrens plan. Vi ble 
forundret da vi bare noen dager senere 
fikk vite om kreften som snart skulle 
ta ham fra oss.

Selv om president Boyd K. Packers 
helse hadde vært nedadgående, fort-
satte han å “kjempe videre” i Herrens 
verk. Han var svak i april i fjor, men 
han var fast bestemt på å bære sitt 
vitnesbyrd så lenge det var liv i ham. 
Så, bare 34 dager etter eldste Perrys 
bortgang, gikk også president Packer 
gjennom sløret.

Vi savnet eldste Richard G. Scott 
på forrige generalkonferanse, men vi 
tenkte på det mektige vitnesbyrdet om 

En oppfordring  
til mine søstre
Vi trenger deres styrke, deres omvendelse, deres overbevisning,  
deres evne til å lede, deres visdom og deres røst.
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engleaktig, akkurat som hun var på 
dette bildet av dem ved innvielsen 
av Brigham City Utah tempel.

Jeg så den samme slags kjærlig-
het og tro utstråle fra søster Perry. 
Hennes hengivenhet både til sin mann 
og Herren var tydelig, og det rørte 
meg dypt.

I deres ektemenns siste timer og den 
dag i dag, har disse trofaste kvinnene 
vist den styrke og det mot som pakts-
lojale kvinner alltid viser.2 Det ville 
være umulig å måle innflytelsen slike 
kvinner har, ikke bare på familier, men 
også i Herrens kirke, som hustruer, 
mødre og bestemødre, som søstre og 
tanter, som lærere og ledere, og ikke 
minst som eksempler og gudfryktige 
forsvarere av troen.3

Slik har det vært i enhver evange-
lieutdeling siden Adam og Eva. Men 
kvinnene i denne evangelieutdeling 
skiller seg ut fra alle andre kvinner 
fordi denne evangelieutdelingen er 
forskjellig fra alle andre.4 Dette skillet 
medfører både privilegier og ansvar.

For 36 år siden, i 1979, uttalte 
president Spencer W. Kimball en 
dyptgripende profeti om innflytelsen 
paktslojale kvinner ville ha på Herrens 
kirkes fremtid. Han profeterte: “Mye 
av den store vekst vi ser i Kirken i de 
siste dager, vil finne sted på grunn 
av de mange gode kvinner i verden 
… som vil trekkes mot Kirken i store 
skarer. Dette vil skje i den grad Kirkens 
kvinner greier å utstråle rettferdighet, 
og i den grad Kirkens kvinner – på en 
positiv måte – blir sett på som spesielle 
og forskjellige fra alle andre kvinner 
i verden.” 5

Mine kjære søstre, dere som er våre 
medarbeidere i dette jordelivets avslut-
tende scene, den dag president Kimball 
forutså, er i dag. Dere er kvinnene 
han forutså! Deres dyd, lys, kjærlig-
het, kunnskap, mot, karakter, tro og 

rettskaffenhet vil trekke verdens gode 
kvinner, sammen med deres familie, 
til Kirken i enestående antall! 6

Vi, deres brødre, trenger deres 
styrke, deres omvendelse, deres over-
bevisning, deres evne til å lede, deres 
visdom og deres røst. Guds rike er ikke 
og kan ikke være komplett uten kvin-
ner som inngår hellige pakter og der-
etter holder dem, og kvinner som kan 
tale med Guds kraft og myndighet! 7

President Packer sa:
“Vi trenger kvinner som er organi-

sert, og kvinner som kan organisere. 
Vi trenger kvinner med lederevner som 
kan planlegge og lede og administrere, 
kvinner som kan undervise, kvinner 
som kan uttale seg…

Vi trenger kvinner som har døm-
mekraftens gave, som kan se verdens 
trender og oppdage dem som, uansett 
hvor populære de er, er overfladiske 
eller farlige.” 8

I dag vil jeg tilføye at vi trenger kvin-
ner som kan få viktige ting til å skje 
ved sin tro, og som er tapre forsvarere 
av moral og familier i en verden som 
er syk av synd. Vi trenger kvinner som 
vier seg til å lede Guds barn langs pak-
tens vei til opphøyelse, kvinner som 
vet hvordan de kan motta personlig 
åpenbaring, som forstår kraften og fre-
den i tempelbegavelsen, kvinner som 
vet hvordan de kan påkalle himmelens 
krefter for å beskytte og styrke barn 
og familier, kvinner som underviser 
uten frykt.

Gjennom hele mitt liv har jeg blitt 
velsignet ved slike kvinner. Min avdøde 
hustru Dantzel var en slik kvinne. 
Jeg vil alltid være takknemlig for den 
livsendrende innflytelsen hun hadde 
på meg på alle områder av mitt liv, her-
under mitt banebrytende arbeid med 
åpen hjertekirurgi.

For 58 år siden ble jeg bedt om å 
operere en liten jente som var alvorlig 

syk med en medfødt hjertesykdom. 
Hennes eldre bror hadde tidligere 
omkommet av en lignende tilstand. 
Foreldrene ba om hjelp. Jeg var ikke 
optimistisk med hensyn til utfallet, men 
lovet å gjøre alt i min makt for å redde 
livet hennes. Til tross for at jeg gjorde 

alt jeg kunne, døde barnet. Senere kom 
de samme foreldrene med en annen 
datter til meg, bare 16 måneder gam-
mel, også født med et misdannet hjerte. 
På deres anmodning utførte jeg igjen 
en operasjon. Dette barnet døde også. 
Dette tredje hjerteskjærende tapet i én 
familie bokstavelig talt knuste meg.

Jeg dro hjem nedtynget av sorg. Jeg 
kastet meg på stuegulvet og gråt hele 
natten. Dantzel satt sammen med meg 
og lyttet mens jeg gjentatte ganger sa 
at jeg aldri mer ville utføre en hjerteo-
perasjon. Så, rundt fem om morgenen, 
så Dantzel på meg og spurte vennlig: 
“Er du ferdig med å gråte? Så kle deg! 
Gå tilbake til laboratoriet. Begynn å 
arbeide! Du trenger å lære mer. Hvis 
du slutter nå, vil andre smertelig måtte 
lære det du allerede kan.”

Å, som jeg trengte min hustrus 
perspektiv, viljestyrke og kjærlighet! Jeg 
gikk tilbake til arbeidet, og lærte mer. 
Uten Dantzels inspirerte overtalelse, 

Søster Barbara Perry og eldste L. Tom Perry
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ville jeg ikke ha begynt med åpen hjer-
tekirurgi, og ville ikke ha blitt forberedt 
til å utføre operasjonen i 1972 som red-
det president Spencer W. Kimballs liv.9

Søstre, forstår dere omfanget av 
deres innflytelse når dere sier det som 
kommer til deres hjerte og sinn ved 
Herrens Ånd? En strålende stavspresi-
dent fortalte meg om et stavsrådsmøte 
der de kjempet med en vanskelig 
utfordring. På ett tidspunkt innså 
han at stavens Primær- president ikke 
hadde sagt noe, så han spurte om hun 
hadde noen tilskyndelser. “Det har jeg 
faktisk,” sa hun, og delte så en tanke 

som endret hele retningen på møtet. 
Stavspresidenten fortsatte: “Mens hun 
snakket, vitnet Ånden for meg om at 
hun hadde uttalt den åpenbaringen vi 
hadde søkt som rådsforsamling.”

Mine kjære søstre, uansett hva deres 
kall er, uansett omstendigheter, trenger 
vi deres tilskyndelser, deres innsikt og 
deres inspirasjon. Vi trenger at dere tar 
ordet og uttaler dere på menighets-  og 
stavsråd. Vi trenger at enhver gift søster 
uttaler seg som “en bidragsyter og full-
verdig partner” 10 idet dere står sammen 
med deres mann om å styre familien. 
Gift eller enslig, dere søstre har karak-
teristiske evner og spesiell intuisjon 
som dere har mottatt som gaver fra 
Gud. Vi brødre kan ikke kopiere deres 
unike innflytelse.

Vi vet at den kulminerende handling 
i hele skaperverket var skapelsen av 
kvinnen! 11 Vi trenger deres styrke!

Angrepene mot Kirken, dens lære 
og vår levemåte vil øke. På grunn av 
dette trenger vi kvinner som har en 
klippefast forståelse av Kristi lære, og 
som vil bruke denne forståelsen til å 
undervise og oppdra en generasjon 
som motstår synd.12 Vi trenger kvinner 
som kan oppdage bedrag i alle former. 
Vi trenger kvinner som kan få tilgang til 
den kraft Gud gjør tilgjengelig for dem 

som holder pakter, og som uttrykker 
sin tro med frimodighet og kjærlighet. 
Vi trenger kvinner som har vår mor 
Evas mot og perspektiv.

Mine kjære søstre, ingenting er 
mer avgjørende for deres evige liv 
enn deres egen omvendelse. Det er 
omvendte, paktslojale kvinner – kvin-
ner som min kjære ledsager Wendy 
– hvis rettskafne liv vil skille seg stadig 
mer ut i en nedadgående verden, og 
som derfor vil bli sett på som annerle-
des og spesielle på aller beste vis.

I dag ber jeg mine søstre i Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om 
å stå frem! Innta deres rettmessige og 
nødvendig plass i deres hjem, deres 
lokalsamfunn og Guds rike – mer enn 
noensinne før. Jeg ber dere innstendig 
om å oppfylle president Kimballs pro-
feti. Og jeg lover dere i Jesu Kristi navn 
at når dere gjør det, vil Den hellige ånd 
foredle deres innflytelse på en enestå-
ende måte!

Jeg bærer vitnesbyrd om vår Herre 
Jesus Kristus og hans forløsende, 
sonende og helliggjørende kraft. Og 
som en av hans apostler, takker jeg 
dere, mine kjære søstre, og velsigner 
dere med styrke til å reise dere og 
oppfylle deres skapelses mål, idet vi 
vandrer arm i arm i dette hellige verk. 
Sammen skal vi bidra til å forberede 
verden for Herrens annet komme. 
Dette vitner jeg om som deres bror, 
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Filipperne 4:7.
 2. Dette omfatter tårer – ved å følge befal-

ingen om å gråte for dem vi er glad i når 
de har fullført dette liv (se Lære og pakter 
42:45).

 3. Se Rebekkas innflytelse på Isak og deres 
sønn Jakob i 1 Mosebok 27: 46; 28:1-4.

 4. Se Joseph Fielding Smith, Answers to 
Gospel Questions,, red. Joseph Fielding 
Smith jr., 5 bind (1957-66), 4:166. Merk: 
Alle tidligere evangelieutdelinger var 
begrenset til en liten del av verden og ble 
avsluttet ved frafall. Til sammenligning 

President Boyd K. Packer og  
søster Donna S. Packer



98 MØTET SØNDAG FORMIDDAG | 4. OKTOBER 2015

Vi lo sammen mens han prøvde om 
og om igjen. Smilehullene i kinnene 
hans vokst etter hvert som melodien 
begynte å komme frem fra det som 
tidligere bare var en masse lyder. 
Budskapet ble klart: “Jeg er Guds kjære 
barn som han har sendt til jord.” 1 Jeg 
spurte Andrew om han kunne føle 
forskjellen i budskapet. Han svarte: 
“Ja, bestefar, jeg kan føle det!”

Apostelen Paulus lærte oss om å 
sammenligne kommunikasjon med 
musikkinstrumenter da han skrev til 
korinterne:

Av eldste Gregory A. Schwitzer
i De sytti

I sommer hadde min hustru og jeg to av 
våre unge barnebarn på besøk mens 
foreldrene deltok i en pionervandring 

i staven. Datteren vår ville forsikre seg 
om at guttene øvde på piano mens de 
var borte hjemmefra. Hun visste at et 
par dager hos besteforeldrene gjør det 
litt lettere å glemme å øve. En ettermid-
dag bestemte jeg meg for å sette meg 
ned med mitt 13 år gamle barnebarn, 
Andrew, og høre ham spille.

Denne gutten er full av energi og 
elsker naturen. Han kunne lett ha brukt 
all sin tid på jakt og fiske. Mens han 
øvde på pianoet, skjønte jeg at han hel-
ler ville ha fisket i elven like i nærhe-
ten. Jeg lyttet mens han banket ut hver 
akkord av en kjent sang. Hver eneste 
note han spilte, hadde samme tyngde 
og takt, noe som gjorde det vanskelig å 
gjenkjenne melodien. Jeg satte meg ved 
siden av ham på benken og forklarte 
viktigheten av å trykke bare litt hardere 
på meloditangentene og litt lettere 
på de notene som akkompagnerer 
melodien. Vi snakket om at pianoet var 
mer enn bare et mekanisk mirakel. Det 
kan være en forlengelse av hans egen 
røst og følelser, og bli et kommunika-
sjonsmiddel. Akkurat som et menneske 
snakker og beveger seg jevnt fra ett ord 
til et annet, skulle også melodien flyte 
når vi går fra én note til en annen.

La den klare basun lyde
Verden trenger Kristi disipler som kan formidle evangeliets budskap 
tydelig og fra hjertet.

vil denne evangelieutdeling ikke være 
begrenset i plassering eller tid. Den vil 
fylle verden og bli forenet med Herrens 
annet komme.

 5. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Spencer W. Kimball (2006), 222-23.

 6. Da jeg ble født, var det færre enn 600 000 
medlemmer av Kirken. I dag er det mer 
enn 15 millioner. Dette tallet vil fortsette 
å vokse.

 7. President Joseph Fielding Smith 
fortalte søstrene i Hjelpeforeningen: 
“Dere kan tale med myndighet fordi 
Herren har gitt dere myndighet.” Han 
sa også at Hjelpeforeningen “[har] fått 
kraft og myndighet til å gjøre veldig 
mange ting. Arbeidet de gjør, blir gjort 
ved guddommelig myndighet” (“Relief 
Society—an Aid to the Priesthood,” Relief 
Society Magazine, jan. 1959, 4, 5). Disse 
sitatene ble også sitert av eldste Dallin H. 
Oaks i konferansetalen “Prestedømmets 
nøkler og myndighet”, Liahona, mai 
2014, 51.

 8. Boyd K. Packer, “The Relief Society,” 
Ensign, nov. 1978, 8; se også M. Russell 
Ballard, Counseling with Our Councils: 
Learning to Minister Together in the 
Church and in the Family (1997), 93.

 9. Se Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: 
Father, Surgeon, Apostle (2003), 146, 
153-56. Merk: I 1964 beskikket president 
Kimball meg som stavspresident, og 
velsignet meg med at dødeligheten ville 
avta i min banebrytende innsats med 
operasjoner på aortaklaffen. Lite visste 
noen av oss om at åtte år senere skulle 
jeg utføre en operasjon på president 
Kimball som omfattet utskifting av 
hans defekte aortaklaff.

 10. “Når vi taler om ekteskapet som et 
kompaniskap, så la oss tale om ekte-
skapet som et fullverdig kompaniskap. 
Vi ønsker ikke at våre kvinner i Kirken 
skal være tause partnere eller begren-
sede partnere i denne evige oppgaven! 
Vær en bidragsyter og en fullverdig 
partner” (Spencer W. Kimball, “Privileges 
and Responsibilities of Sisters,” Ensign, 
nov. 1978, 106).

 11. “Hele hensikten med verden og alle 
som var i verden, ville bli til intet uten 
kvinnen – en sluttsten i prestedømmets 
skapelseshvelving” (Russell M. Nelson, 
“Lærdom fra Eva,” Lys over Norge, jan. 
1988, 80). “Eva ble Guds siste skaperverk, 
den store fullbyrdelse av alt det strålende 
arbeidet som var utført til da” (Gordon B. 
Hinckley, “Kvinnene i vårt liv,” Liahona, 
nov. 2004, 83).

 12. Se Russell M. Nelson, “Children of the 
Covenant,” Ensign, mai 1995, 33.
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“Slik er det også med livløse ting 
som gir lyd, enten det nå er fløyte eller 
harpe. Dersom det ikke er forskjell på 
tonene, hvordan kan en da skjønne hva 
som spilles på fløyten eller harpen?

Og dersom en basun gir utyde-
lig lyd, hvem vil da gjøre seg klar til 
kamp?” 2

Hvis verden noensinne har hatt 
behov for Kristi disipler som kan 
formidle evangeliets budskap tydelig 
og fra hjertet, så er det nå. Vi trenger 
basunens klare lyd.

Kristus var absolutt vårt beste 
eksempel. Han viste alltid mot til å stå 
frem for det som var rett. Hans ord 
runger gjennom århundrene idet han 
oppfordrer oss til å huske å elske Gud 
og våre medmennesker, holde alle 
Guds bud og leve som lys for verden. 
Han var ikke redd for å uttale seg mot 
jordiske myndigheter eller herskere på 
sin tid, selv når slike kjempet mot den 
misjon hans himmelske Fader hadde 
gitt ham. Hans ord var ikke ment å 
forvirre, men å påvirke menneskenes 
hjerte. Han kjente helt klart sin Faders 
vilje i alt han sa og gjorde.

Jeg elsker også Peters eksempel, 
som konfronterte verdens mennesker 
frimodig og tydelig på pinsedagen. 
Den dagen var mennesker forsam-
let fra mange land, som kritiserte de 
tidlige hellige fordi de hørte dem tale i 
tunger og trodde de var fulle. Da Peter 
kjente Åndens påvirkning, reiste han 
seg for å forsvare Kirken og medlem-
mene. Han vitnet med følgende ord: 
“Jødiske menn, og alle dere som bor i 
Jerusalem! La dette være kjent for dere, 
og lån øre til mine ord!” 3

Han siterte så fra skriftstedene som 
inneholder profetier om Kristus, og bar 
dette enkle vitnesbyrdet: “Så skal da 
hele Israels folk vite for visst at Gud har 
gjort ham både til Herre og til Messias, 
denne Jesus som dere korsfestet.” 4

Mange som hørte hans ord og følte 
Ånden, og 3000 sjeler ble medlem av 
den tidlige Kirken. Dette er sterke bevis 
på at én mann eller kvinne som er 
villig til å bære vitnesbyrd når verden 
synes å gå i motsatt retning, kan være 
utslagsgivende.

Når vi som medlemmer bestemmer 
oss for å stå opp og kraftfullt vitne om 
Guds lære og hans kirke, er det noe i 
oss som endrer seg. Vi får hans bilde i 
vårt ansikt. Vi kommer nærmere hans 
Ånd. Han vil i sin tur gå foran oss 
og være ved vår “høyre og ved [vår] 
venstre hånd, og [hans] Ånd skal være i 
[våre] hjerter og mine engler rundt om 
[oss] og støtte [oss].” 5

Kristi sanne disipler prøver ikke å 
finne unnskyldninger for læren når den 
ikke passer verdens gjeldende opp-
fatninger. Paulus var en annen tapper 
disippel som frimodig forkynte at han 
ikke skammet seg “ved evangeliet, for 

det er en Guds kraft til frelse for hver 
den som tror”.6 Sanne disipler repre-
senterer Herren når det ikke er beleilig 
å gjøre det. Sanne disipler ønsker å 
påvirke menneskenes hjerte, ikke bare 
imponere dem.

Det er ofte ikke beleilig eller beha-
gelig å forsvare Kristus. Jeg er sikker på 
at det var tilfellet med Paulus da han 
ble kalt frem for kong Agrippa og bedt 
om å forklare seg og fortelle sin histo-
rie. Paulus erklærte, uten å nøle, sin tro 
med en slik kraft at denne fryktinngy-
tende kongen innrømmet at han nesten 
ble overtalt til å bli en kristen.

Paulus svar vitnet om hans ønske 
om at folk helt og holdent skulle forstå 
det han hadde å si. Han fortalte kong 
Agrippa at han ønsket at alle som hørte 
ham, ikke nesten skulle bli kristne, men 
at de helt og holdent skulle bli Kristi 
disipler.7 De som taler tydelig, kan få 
dette til å skje.



100 MØTET SØNDAG FORMIDDAG | 4. OKTOBER 2015

Gjennom de mange årene jeg har 
studert historien om Lehis drøm i 
Mormons bok,8 har jeg alltid tenkt på 
den store og rommelige bygningen 
som et sted der bare de mest opprør-
ske befinner seg. Bygningen var full av 
dem som hånte og pekte på de trofaste 
som hadde holdt seg fast i jernstangen, 
som symboliserer Guds ord, og hadde 
komme frem til livets tre, som symbo-
liserer Guds kjærlighet. Noen tålte ikke 
presset fra menneskene som gjorde narr 
av dem, og ble borte. Andre bestemte 
seg for å slutte seg til spotterne i bygnin-
gen. Hadde de ikke mot til å tale frimo-
dig mot verdens kritikk eller budskap?

Når jeg ser dagens samfunn bevege 
seg bort fra Gud, tror jeg denne 
bygningen blir stadig større. Mange 
vandrer i dag gjennom gangene i den 
store og rommelige bygningen, uten 
å vite at de faktisk er i ferd med å bli 
en del av dens kultur. De gir ofte etter 
for fristelsene og budskapene. Til slutt 

finner vi dem sammen med dem som 
kritiserer eller gjør narr.

I mange år trodde jeg at den spot-
tende mengden gjorde narr av hvordan 
de trofaste levde sitt liv, men stemmene 
fra bygningen i dag har forandret seg i 
tone og innfallsvinkel. De som spotter, 
prøver ofte å overdøve evangeliets enkle 
budskap ved å angripe noen aspekter 
av Kirkens historie eller rette tydelig kri-
tikk mot en profet eller en annen leder. 
De angriper også selve hjertet i vår lære 
og Guds lover, som har blitt gitt siden 
jorden ble skapt. Vi, som Jesu Kristi disi-
pler og medlemmer av hans kirke, må 
aldri slippe denne jernstangen. Vi må la 
den klare basun lyde fra vår egen sjel.

Det enkle budskapet er at Gud er 
vår kjærlige himmelske Fader og Jesus 
Kristus hans Sønn. Evangeliet er gjen-
gitt i disse siste dager gjennom levende 
profeter, og beviset er Mormons bok. 
Det er veien til lykke gjennom den 
grunnleggende familieenheten slik den 

opprinnelig ble organisert og åpenbart 
av vår himmelske Fader. Dette er den 
kjente melodien i budskapet som alle 
kan gjenkjenne, fordi de har hørt den 
i sitt førjordiske liv.

Det er på tide at vi, som siste- dagers- 
hellige, reiser oss og bærer vitnesbyrd. 
Det er på tide at notene i evangeliets 
melodi hever seg over verdens larm. Jeg 
legger mitt vitnesbyrd til budskapet fra 
denne verdens Frelser og Forløser. Han 
lever! Hans evangelium er gjengitt, og 
velsignelsene lykke og fred kan sikres 
i dette liv ved å etterleve hans bud og 
vandre på hans vei. Dette er mitt vitnes-
byrd i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Jeg er Guds kjære barn,” Salmer, nr. 187.
 2. 1 Korinterbrev 14:7-8.
 3. Apostlenes gjerninger 2:14.
 4. Apostlenes gjerninger 2:36.
 5. Lære og pakter 84:88.
 6. Romerne 1:16.
 7. Se Apostlenes gjerninger 26:26-30.
 8. Se 1 Nephi 8.
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naglegapene i hans hender og føtter, 
slik at de kunne vite at han var 
“Israels Gud og hele jordens Gud og 
[var] blitt drept for verdens synder”.6

Jeg fryder meg over å vite at det er 
foreldre som forteller sine barn historier 
om Kristus. Dette ser jeg når jeg ser 
barna i Kirken i Primærs programmer 
og ved andre anledninger.

Jeg er takknemlig til mine foreldre 
som underviste meg om Kristus. Jeg 
ser stadig hvordan Frelserens eksempel 
hjelper min kjære hustru og meg når vi 
underviser våre egne barn.

Mitt hjerte blir fylt med glede når jeg 
ser mine barn fortelle mine barnebarn 
historier om Kristus. Det minner meg 
om et av mine favorittskriftsteder, som 
står i 3 Johannes kapittel 1, vers 4, som 
lyder: “Større glede har jeg ikke enn 
dette at jeg hører mine barn vandrer i 
sannheten.” Og hvorfor ikke også våre 
barnebarn?

Jeg er takknemlig for våre ledere, 
som stadig underviser oss om Kristus, 
om å holde sabbatsdagen hellig og om 
deltagelse i nadverden hver søndag til 
ære for Frelseren.

Sabbaten og nadverden blir mye 
hyggeligere når vi studerer historiene 
om Kristus. Når vi gjør dette, skaper vi 
tradisjoner som bygger opp vår tro og 
vårt vitnesbyrd, og beskytter familien.

For noen uker siden, mens jeg 
studerte om igjen budskapet president 
Russell M. Nelson ga oss på forrige 
generalkonferanse, og mens jeg for-
dypet meg i sabbaten, følte jeg dyp 
takknemlighet for velsignelsen og pri-
vilegiet å kunne ta del i nadverden. Det 
er et svært høytidelig, hellig og åndelig 
øyeblikk for meg. Jeg nyter virkelig 
nadverdsmøtet.

Mens jeg grunnet, studerte jeg 
omhyggelig velsignelsen av brødet og 
vannet. Jeg leste og mediterte dypt over 

Siloa.” Og mannen adlød, “og vasket 
seg, og kom tilbake seende”.2

• Da han helbredet kvinnen som 
hadde blødninger og hadde rørt 
ved kappen hans, fordi hun trodde 
at hun ville bli helbredet bare ved 
å berøre ham.3

• Da han viste seg for sine disipler, 
gående på sjøen.4

• Da han gikk sammen med disip-
lene på veien til Emmaus, og åpnet 
Skriftene for deres forstand.5

• Da han viste seg for folket i Amerika, 
og ba dem komme til ham og stikke 
sine hender i hans side og kjenne 

Av eldste Claudio R. M. Costa
i De sytti

Jeg elsker Primær- sangen som 
lyder: 

Å, la meg høre om Jesus, høre hvert 
ord som han meg ville fortelle var 
han på jord,

alt om hans gjerning, liten og stor.
Å, la meg høre, høre hvert ord.1

Jeg tror at det å starte en tradisjon 
med å fortelle våre barn og familier 
historier om Jesus, er en svært spesiell 
måte å holde sabbatsdagen hellig i 
vårt hjem.

Dette vil virkelig bringe en spesiell 
ånd til vårt hjem, og gi familien eksem-
pler fra Frelseren selv.

Jeg elsker å studere og tenke på 
livet til Ham som ga alt for meg og for 
oss alle.

Jeg elsker å lese skriftsteder om 
hans syndfrie liv, og etter å ha lest 
skriftstedene som forteller om det han 
opplevde, lukker jeg øynene og prøver 
å se for meg disse hellige øyeblikkene 
som underviser meg og styrker meg 
åndelig.

Øyeblikk som:

• Da han spyttet på jorden og laget 
en deig av spyttet, for så å smøre 
deigen på den blinde mannens øyne 
og si: “Gå og vask deg i dammen 

At de alltid minnes ham
Jeg elsker å studere og tenke på livet til Ham som ga alt for meg og 
for oss alle.
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nadverdens ordinans og bønner. Jeg 
begynte å tenkte gjennom hendelsene 
forbundet med den.

Jeg mediterte og overveiet den 
dagen, den første dagen av de usyrede 
brøds høytid, da Jesus, som svar på 
sine disiplers spørsmål om hvor de 
skulle forberede påsken, svarte dem 
og sa: “Gå inn i byen til en mann der 
og si til ham: Mesteren sier: Min tid er 
nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid 
sammen med mine disipler.” 7

Jeg prøvde å forestille meg at 
disiplene kjøpte mat og omhyggelig 
klargjorde bordet for å spise sammen 
med ham på denne spesielle dagen – 
et bord for 13 personer, han og hans 
tolv disipler som han elsket.

Jeg gråt da jeg så for meg at Kristus 
spiste sammen med dem og erklærte: 
“Sannelig, sannelig sier jeg dere: En 
av dere kommer til å forråde meg.” 8

Jeg tenkte på de triste disiplene 
som spurte ham: “Det er vel ikke 
meg, Herre?” 9

Og da Judas stilte ham det samme 
spørsmålet, svarte han rolig: “Du 
sa det.” 10

Jeg forestilte meg hender som hadde 
helbredet, trøstet, oppbygget og velsig-
net, som nå brøt brødet idet Jesus sa: 
“Ta, et! Dette er mitt legeme.” 11

Så tok han en kalk med vin, takket 
og ga dem kalken idet han sa: “Drikk 
av den alle. For dette er mitt blod, den 
nye pakts blod, som utgytes for mange 
til syndenes forlatelse.” 12

I mitt sinn så jeg disiplene en etter 
en, og så i deres øyne deres bekymring 
for Mesteren, som de var så inderlig 
glad i. Det var som om jeg satt der sam-
men med dem og så alt sammen. Jeg 
følte en intens smerte i mitt hjerte, fylt 
av sorg og bedrøvelse for det han snart 
skulle gjennomgå for meg.

Min sjel ble fylt med et overvel-
dende ønske om å bli et bedre menne-
ske. I omvendelse og sorg ønsket jeg 
inderlig at jeg kunne tørke og unngå 
å utgyte i det minste noen få dråper 
av hans blod i Getsemane.

Så tenkte jeg på nadverden som 
vi tar del i hver uke til minne om ham. 
Mens jeg gjorde det, mediterte jeg 
over hvert ord i velsignelsen av brødet 
og vannet. Jeg tenkte dypt på ordene 

“og alltid minnes ham” i velsignelsen 
av brødet, og “at de alltid minnes ham” 
i velsignelsen av vannet.13

Jeg mediterte over hva det vil si å 
alltid minnes ham.

For meg betyr det:

• Å minnes hans førjordiske liv, da 
denne vakre planeten ble til ved 
ham.14

• Å minnes hans enkle fødsel, da han 
ble lagt i en krybbe i Betlehem i 
Judea.15

• Å minnes da han som 12 år gam-
mel gutt, underviste og forkynte 
for lærerne i templet.16

• Å minnes da han dro alene ut i 
ørkenen for å forberede seg til sitt 
jordiske virke.17

• Å minnes da han ble forklaret for 
sine disipler.18

• Å minnes da han innstiftet nadver-
den under det siste måltid sammen 
med dem.19

• Å minnes da han gikk til Getsemane 
og led så intenst for våre synder, 
smerter, skuffelser og sykdommer, 
at han blødde fra hver pore.20
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• Å minnes da han, etter så mye 
lidelse og intens smerte, fremdeles 
i Getsemane, ble forrådt med et 
kyss av en av disiplene som han 
kalte venn.21

• Å minnes da han ble ført til Pilatus 
og Herodes for rettergang.22

• Å minnes da han ble ydmyket, 
plaget, spyttet på, slått og hud-
strøket med en pisk som rev 
opp huden hans.23

• Å minnes da en tornekrone brutalt 
ble satt på hodet hans.24

• Å minnes at han måtte bære sitt eget 
kors til Golgata, at han ble naglet til 
korset der, og led all tenkelig fysisk 
og åndelig smerte.25

• Å minnes da han på korset, med 
sitt indre fylt av kjærlighet, så på 
dem som korsfestet ham, og løftet 
sitt blikk mot himmelen og ba: 
“Far, forlat dem, for de vet ikke 
hva de gjør.” 26

• Å minnes da han, idet han visste at 
han hadde fullført sin oppgave for å 
frelse hele menneskeheten, overga 
sin ånd i sin og vår Faders hender.27

• Å minnes hans oppstandelse, som 
sørger for vår egen oppstandelse og 
muligheten til å leve hos ham i all 
evighet, avhengig av våre valg.28

Og når vi mediterer over nadverds-
bønnene og de svært spesielle og 
meningsfylte ordene i bønnene, minner 
det meg om hvor herlig det er å motta 
løftet under velsignelsen av nadverden, 
om at hvis vi alltid minnes ham, vil vi 
alltid ha hans Ånd hos oss.29

Jeg tror Herren selv velger når han 
vil gi oss åpenbaring. Jeg forsto dette 
tydelig da jeg studerte Forkynneren 3:1, 
6, som lyder:

“Alt har sin tid, og en tid er det satt 
for alt det som skjer under himmelen…

En tid til å søke og en tid til å tape, 
en tid til å gjemme og en tid til å kaste.”

Nadverden er også en tid da vår 
himmelske Fader kan undervise oss om 
forsoningen som hans elskede Sønn – 
vår Frelser Jesus Kristus – utførte, og da 
vi kan motta åpenbaring om den. Det er 
en tid for å “[banke] på, så skal det luk-
kes opp for dere”,30 til å be om og motta 
denne kunnskapen. Det er tid for oss til 
ærbødig å be Gud om denne kunnska-
pen. Og hvis vi gjør det, er jeg ikke i tvil 
om at vi vil motta denne kunnskapen, 
som vil velsigne oss uendelig.

Jeg elsker sabbaten, nadverden og 
det de betyr. Jeg elsker Frelseren av hele 
min sjel. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. “Å, la meg høre om Jesus,” Barnas 

sangbok, 36.
 2. Johannes 9:7.
 3. Se Lukas 8:43-48.
 4. Se Markus 6:45-52.
 5. Se Lukas 24:13-35.

 6. 3 Nephi 11:14.
 7. Matteus 26:18.
 8. Matteus 26:21.
 9. Matteus 26:22.
 10. Matteus 26:25.
 11. Matteus 26:26.
 12. Matteus 26:27-28.
 13. Lære og pakter 20:77, 79.
 14. Se Johannes 1:1-3.
 15. Se Lukas 2:1-7.
 16. Se Lukas 2:41-52.
 17. Se Matteus 4:1-11; Markus 1:12-13;  

Lukas 4:1-13.
 18. Se Matteus 17:1-9.
 19. Se Matteus 26:26-28; Lukas 22:14-20.
 20. Se Lukas 22:39-46.
 21. Se Lukas 22:47-48.
 22. Se Lukas 23:1-12.
 23. Se Matteus 26:67; 27:26, 28, 30;  

Lukas 22:63-65.
 24. Se Matteus 27:29.
 25. Se Johannes 19:16-18.
 26. Lukas 23:34.
 27. Se Lukas 23:46.
 28. Se Lukas 24:5-8.
 29. Se Lære og pakter 20:77, 79.
 30. Matteus 7:7.
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Av denne grunn alene er det lett 
å forstå hvorfor Herrens tjenere har 
prøvd å styrke vårt ønske om å tilbe 
Gud på våre nadverdsmøter. Hvis vi tar 
del i nadverden i tro, vil Den hellige 
ånd kunne beskytte oss og dem vi er 
glad i, mot de fristelser som kommer 
stadig sterkere og hyppigere.

Den hellige ånds veiledning gjør det 
som er godt, mer attraktivt, og fristelser 
mindre overbevisende. Det alene skulle 
være nok til å gjøre oss fast bestemt på 
å kvalifisere oss til alltid å ha Ånden 
hos oss.

Akkurat slik Den hellige ånd styrker 
oss mot det onde, gir han oss også 
evnen til å skjelne mellom sannhet 
og løgn. Den sannhet som er av størst 
betydning, blir kun bekreftet ved 
åpenbaring fra Gud. Vår menneskelige 
fornuft og bruk av våre fysiske sanser 
vil ikke være nok. Vi lever i en tid da 
selv de klokeste kan ha vanskelig for 
å skjelne mellom sannhet og finurlig 
bedrag.

Og så kommer det strålende løftet: 
“Så hans Ånd alltid kan være hos dem” 
(L&p 20:77; uthevelse tilføyd).

Å alltid ha Ånden hos oss er å ha 
Den hellige ånds veiledning i vårt dag-
lige liv. Vi kan for eksempel bli påmin-
net av Ånden om å motstå fristelsen til 
å gjøre ondt.

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Mine kjære brødre og søstre, 
jeg er takknemlig for å være 
sammen med dere på denne 

sabbatsdagen under generalkonferan-
sen i Herrens kirke. I likhet med dere 
har jeg følt Ånden, Den hellige ånd, 
vitne om sannhetens ord som vi har 
hørt talt og sunget.

Min hensikt i dag er å styrke deres 
ønske og beslutning om å gjøre krav 
på gaven som ble lovet hver av oss 
etter at vi ble døpt. I vår bekreftelse 
hørte vi disse ordene: “Motta Den hel-
lige ånd.” 1 I samme øyeblikk forandret 
vårt liv seg for alltid.

Hvis vi lever verdig til det, kan vi bli 
velsignet med at Ånden alltid vil være 
hos oss, ikke bare nå og da, som i slike 
bemerkelsesverdig opplevelser som vi 
har hatt i dag, men alltid. Dere vet av 
ordene i nadverdsbønnen hvordan dette 
løftet blir oppfylt: “O Gud, du evige 
Fader, vi ber deg i din Sønns Jesu Kristi 
navn, å velsigne og hellige dette brød 
for alle deres sjeler som nyter av det, 
så de kan ete til minne om din Sønns 
legeme og vitne for deg, O Gud, du 
evige Fader, at de er villige til å påta seg 
din Sønns navn og alltid minnes ham og 
holde hans bud som han har gitt dem.”

Den hellige ånd 
som din ledsager
Hvis vi lever verdig til det, kan vi bli velsignet med å ha  
Ånden hos oss, ikke bare nå og da, men alltid.
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Herren sa til sin apostel Tomas, 
som ønsket fysisk bevis på Frelserens 
oppstandelse ved å berøre hans sår, at 
åpenbaring er sikrere bevis: “Jesus sier 
til ham: Fordi du har sett meg, tror du. 
Salige er de som ikke ser, og likevel 
tror” ( Johannes 20:29).

Sannhetene som staker ut veien 
hjem til Gud, blir bekreftet av Den 
hellige ånd. Vi kan ikke gå inn i lunden 
og se Faderen og Sønnen tale til den 
unge Joseph Smith. Ingen fysiske bevis 
eller noe logisk argument kan bekrefte 
at Elijah kom som lovet for å overdra 
prestedømsnøklene som nå innehas og 
utøves av en levende profet, president 
Thomas S. Monson.

Bekreftelse på sannheten kommer 
til en sønn eller datter av Gud som har 
hevdet retten til å motta Den hellige 
ånd. Ettersom falske påstander og løg-
ner kan bli fremlagt for oss til enhver 
tid, trenger vi konstant innflytelse fra 
sannhetens Ånd for å unngå tvil.

Da han var medlem av De tolv 
apostlers quorum, oppfordret George Q. 
Cannon oss til å gjøre en kontinuerlig 
anstrengelse for å ha Herrens Ånd hos 
oss. Han lovet, og jeg lover det også, at 
hvis vi følger denne fremgangsmåten, 
“vil vi aldri mangle kunnskap” om sann-
heten, “aldri være i tvil eller i mørke”,” 
og vår “tro vil være sterk og [vår] glede 
… fullstendig”.2

Vi trenger den konstante hjelpen 
fra Den hellige ånds veiledning av 
enda en grunn. Tapet av en av våre 
nærmeste kan komme uventet. Det er 
vitnesbyrdet fra Den hellige ånd om at 
vi har en kjærlig himmelsk Fader og en 
oppstanden Frelser som gir oss håp og 
trøst etter tapet av en vi er glad i. Dette 
vitnesbyrdet må være ferskt når døden 
inntreffer.

Så det er mange grunner til at vi 
trenger Den hellige ånds konstante 
veiledning. Vi ønsker den, men likevel 

vet vi av erfaring at den ikke er lett å 
opprettholde. Alle tenker, sier og gjør 
ting i vårt daglige liv som kan krenke 
Ånden. Herren lærte oss at Den hellige 
ånd vil være vår konstante ledsager når 
vårt hjerte er fylt av kjærlighet, og når 
våre tanker alltid er prydet med dyd 
(se L&p 121:45).

Til dem som strever med de høye 
normene som trengs for å kvalifisere 
seg til Åndens veiledning, kan jeg gi 
følgende oppmuntring. Dere har opp-
levd å føle Den hellige ånds innflytelse. 
Det kan ha skjedd i dag.

Dere kan behandle slike stunder 
med inspirasjon som de frø av tro 
som Alma beskrev (se Alma 32:28). Så 
hvert av dem. Dere kan gjøre det ved 
å følge tilskyndelsen dere følte. Den 
mest verdifulle inspirasjonen vil være å 
vite hva Gud ønsker at dere skal gjøre. 

Hvis det er å betale tiende eller besøke 
en sørgende venn, skulle dere gjøre 
det. Uansett hva det er, så gjør det! Når 
dere viser deres villighet til å adlyde, vil 
Ånden sende dere flere tilskyndelser om 
hva Gud vil at dere skal gjøre for ham.

Når dere adlyder, vil tilskyndelser 
fra Ånden komme oftere, og komme 
nærmere og nærmere å være konstant 
veiledning. Deres evne til å velge det 
rette vil øke.

Dere kan vite når disse tilskyndel-
sene til å handle for ham er fra Ånden, 
fremfor noe dere selv ønsker. Når 
tilskyndelsene er i samsvar med det 
Frelseren og hans levende profeter 
og apostler har sagt, kan dere velge å 
adlyde med frimodighet. Da vil Herren 
sende sin Ånd for å ledsage dere.

Hvis dere for eksempel får en ånde-
lig tilskyndelse til å holde sabbatsdagen 
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hellig, spesielt når det synes vanskelig, 
vil Gud sende sin Ånd for å hjelpe.

Denne hjelpen kom til min far for 
mange år siden, da arbeidet hans førte 
ham til Australia. Han var alene en 
søndag, og han ønsket å ta del i nad-
verden. Han fant ingen informasjon om 
de siste- dagers- helliges møter. Så han 
begynte å gå. Han ba ved hvert kryss 
om å få vite hvilken vei han skulle 
gå. Etter å ha gått og svingt i en time, 
stanset han for å be igjen. Han følte 
seg tilskyndet til å gå ned en bestemt 
gate. Snart begynte han å høre sang fra 
første etasje i en boligblokk i nærheten. 
Han kikket inn vinduet og så noen få 
mennesker som satt nær et bord dekket 
med en hvit duk og nadverdsbrett.

Dette virker kanskje ikke så spesielt 
for dere, men for ham var det fantas-
tisk. Han visste at løftet i nadverdsbøn-
nen hadde gått i oppfyllelse: “Alltid 
minnes ham og holde hans bud som 
han har gitt dem, så hans Ånd alltid 
kan være hos dem” (L&p 20:77).

Det var bare ett eksempel på at han 
ba og så gjorde det Ånden fortalte ham 
at Gud ønsket at han skulle gjøre. Han 

gjorde dette i alle år, slik dere og jeg vil. 
Han snakket aldri om sin åndelighet. 
Han bare fortsatte å gjøre små ting for 
Herren som han ble tilskyndet til å gjøre.

Hver gang en gruppe siste- dagers- 
hellige ba ham om å tale til dem, gjorde 
han det. Det spilte ingen rolle om det 
var 10 personer eller 50, eller hvor trett 
var han. Han bar sitt vitnesbyrd om 
Faderen, Sønnen, Den hellige ånd og 
profetene hver gang Ånden oppfordret 
ham til å gjøre det.

Hans høyeste kall i Kirken var i 
høyrådet i Bonneville Utah stav, hvor 
han luket på stavens velferdsgård og 
underviste en Søndagsskole- klasse. Når 
han trengte det, var Den hellige ånd 
der som hans ledsager.

Jeg sto ved siden av min far i et 
rom på sykehuset. Min mor, hans 
hustru i 41 år, lå i sengen. Vi hadde sett 
på henne i mange timer. Vi begynte å 
se smerterynkene i ansiktet forsvinne. 
Fingrene, som hadde vært knyttet, slap-
pet av. Armene hvilte ved hennes side.

Smerten av tiår med kreft var i ferd 
med å ta slutt. Jeg så et fredelig uttrykk 
i ansiktet hennes. Hun tok noen korte 

åndedrag, så et gisp, og så lå hun stille. 
Vi sto der og ventet for å se om det 
ville komme et åndedrag til.

Til slutt sa pappa lavmælt: “En liten 
jente har dratt hjem.”

Han gråt ikke. Det var fordi Den 
hellige ånd for lengst hadde gitt ham 
et klart bilde av hvem hun var, hvor 
hun kom fra, hva hun hadde blitt og 
hvor hun skulle hen. Ånden hadde 
vitnet for ham mange ganger om en 
kjærlig himmelsk Fader, om en Frelser 
som hadde brutt dødens makt, og om 
tempelbeseglingen som han delte med 
sin hustru og familie.

Ånden hadde forlengst forsikret ham 
om at hennes godhet og tro hadde 
kvalifisert henne for å vende tilbake 
til et himmelsk hjem hvor hun ville bli 
husket som et fantastisk løftets barn, og 
bli ønsket velkommen hjem med heder.

For far var dette mer enn et håp. 
Den hellige ånd hadde gjort det til 
en realitet for ham.

Noen vil sikkert si at hans ord og 
bildene han så for seg av et himmelsk 
hjem, bare var gode følelser, en ekte-
manns fordunklede dømmekraft i et 
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øyeblikk preget av tap. Men han kjente 
evig sannhet på den eneste måten man 
kan kjenne den.

Han var vitenskapsmann og søkte 
sannheten om den fysiske verden gjen-
nom hele sitt voksne liv. Han brukte 
vitenskapens verktøy godt nok til å 
bli hedret av sine kolleger over hele 
verden. Mye av det han gjorde innen 
kjemi, kom av å forestille seg molekyler 
bevege seg rundt, og deretter bekrefte 
det han så med eksperimenter i et 
laboratorium.

Men han hadde fulgt en annen kurs 
for å oppdage de sannheter som var vik-
tigst for ham og for hver enkelt av oss. 
Bare ved Den hellige ånd kan vi se per-
soner og hendelser slik Gud ser dem.

Denne gaven fortsatte på sykehuset 
etter at hans hustru døde. Vi samlet 
sammen mors ting for å ta dem med 
hjem. Pappa stoppet for å takke hver 
eneste sykepleier og lege vi møtte på 
vei ut til bilen. Jeg husker at jeg ble litt 
irritert og syntes at vi burde dra for å 
være alene med sorgen.

Jeg forstår nå at han så ting bare 
Den hellige ånd kunne ha vist ham. 
Han så disse menneskene som engler 
sendt av Gud for å våke over hans 
kjære. De så kanskje på seg selv som 
helsepersonell, men far takket dem for 
deres tjeneste på vegne av Frelseren.

Den hellige ånds innflytelse var fort-
satt med ham da vi kom til mine forel-
dres hjem. Vi snakket sammen i stuen 
i noen minutter. Far unnskyldte seg for 
å gå inn på soverommet i nærheten.

Etter noen minutter kom han ut i 
stuen igjen. Han hadde et behagelig 
smil. Han kom bort til oss og sa lav-
mælt: “Jeg var bekymret for at Mildred 
ville komme til åndeverdenen alene. 
Jeg trodde kanskje hun ville føle seg 
hjelpeløs i mengden.”

Så sa han gledesstrålende: “Jeg ba 
nettopp. Jeg vet at Mildred har det 

bra. Mor var der for å møte henne.”
Jeg husker at jeg smilte da han sa 

det, idet jeg forestilte meg bestemor, 
med de korte bena, skynde seg gjen-
nom en folkemengde for å være sikker 
på å være der for å møte og omfavne 
svigerdatteren når hun kom.

En av grunnene til at far ba om og 
mottok denne trøsten, var at han alltid 
hadde bedt i tro helt siden barndom-
men. Han var vant til å få svar som 
kom til hans hjerte for å gi trøst og 
veiledning. I tillegg til at bønn var en 
vane for ham, kjente han Skriftene og 
de levende profeters ord. Så han opp-
fattet Åndens kjente hvisken, som dere 
kanskje har følt i dag.

Åndens veiledning hadde gjort 
mer enn å trøste og veilede ham. Den 
hadde forandret ham ved hjelp av Jesu 
Kristi forsoning. Når vi aksepterer dette 
løftet om alltid å ha Ånden hos oss, kan 
Frelseren gi oss den renselse som er 
nødvendig for evig liv, den største av 
alle Guds gaver (se L&p 14:7).

Dere husker sikkert Frelserens ord: 
“Dette er befalingen: Omvend dere, 
alle jordens ender, og kom til meg og 
bli døpt i mitt navn, så dere kan bli hel-
liggjort ved å motta Den Hellige Ånd, 
så dere kan stå ubesmittet for meg på 
den siste dag” (3 Nephi 27:20).

Med disse budene følger dette løftet 
fra Herren:

“Og nå, sannelig, sannelig sier jeg 
deg, sett din lit til den Ånd som leder 
til å gjøre godt, ja, til å handle rettfer-
dig, til å vandre ydmykt, til å dømme 
rettferdig, og dette er min Ånd.

Sannelig, sannelig, sier jeg deg, jeg 
vil gi deg av min Ånd som skal opplyse 
ditt sinn, som skal fylle din sjel med 
glede” (L&p 11:12-13).

Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at 
Gud Faderen lever, at den oppstandne 
Jesus Kristus leder sin kirke, at pre-
sident Thomas S. Monson innehar 

alle prestedømmets nøkler, og at 
åpenbaring gjennom Den hellige ånd 
veileder og støtter Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige og dens ydmyke 
medlemmer.

Jeg vitner også om at disse flotte 
menn som i dag har talt til oss som 
vitner om Herren Jesus Kristus, som 
medlemmer av De tolv apostlers quo-
rum, er kalt av Gud. Jeg vet at Ånden 
ledet president Monson til å kalle dem. 
Og mens dere lyttet til dem og deres 
vitnesbyrd, bekreftet Den hellige ånd 
for dere det jeg nå sier til dere. De er 
kalt av Gud. Jeg oppholder dem og 
elsker dem, og vet at Herren elsker 
dem og vil støtte dem i deres tjeneste. 
Og jeg gjør det i vår Herre Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Håndbok 2: Kirkens administrasjon 

(2010), 20.3.10.
 2. Se George Q. Cannon, i “Minutes of a 

Conference,” Millennial Star, 2. mai 1863, 
275-76.
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ved vann og ånd, og å holde ut i tro 
til enden.6 Man kan ikke fullt ut oppnå 
dette alene, så en av hovedgrunnene 
til at Herren har en kirke er å opprette 
et samfunn av hellige som vil støtte 
hverandre på den “snevre og smale 
sti som fører til evig liv”.7

“[Kristus] er det som gav noen til 
apostler, noen til profeter, noen til 
evangelister, noen til hyrder og lærere,

for … tjenestegjerning, til oppbyg-
gelse av Kristi legeme,

inntil vi alle når fram til enhet i tro 
på Guds Sønn og i kjennskap til ham, 
til manns modenhet, til aldersmålet for 
Kristi fylde.” 8

Jesus Kristus er “troens opphavs-
mann og fullender”.9 Å forene oss med 
Kristi legeme – Kirken – er en viktig del 
av å påta oss hans navn.10 Vi blir fortalt 
at oldtidens kirke “kom ofte sammen 
for å faste og for å be og for å tale med 
hverandre om sine sjelers velferd” 11 
“og for å høre Herrens ord”.12 Slik er 
det også i Kirken i dag. Forenet i tro 
underviser og oppbygger vi hverandre 
og forsøker å nærme oss det fulle mål 
for det å være disippel, “aldersmålet for 
Kristi fylde”. Vi prøver å hjelpe hver-
andre å lære Herren å kjenne,13 helt til 
den dag da de “ikke lenger [skal] lære 
hver sin neste … og si: Kjenn Herren! 
For de skal alle kjenne meg, både små 
og store, sier Herren”.14

I Kirken lærer vi ikke bare gud-
dommelig lære. Vi opplever også 
dens anvendelse. Som Kristi legeme 
hjelper Kirkens medlemmer hverandre 
i hverdagen. Vi er alle ufullkomne. Vi 
kan støte og ta anstøt. Vi setter hveran-
dre ofte på prøve med våre personlige 
særegenheter. I Kristi legeme må vi 
komme forbi konsepter og store ord, 
og oppleve det i praksis mens vi lærer 
å “leve sammen i kjærlighet”.15

Denne religionen dreier seg ikke 
bare om oss selv. I stedet er vi alle 

blant forskjellige folk. Denne organi-
sasjon, Jesu Kristi Kirke, ble grunn-
lagt på “apostlenes og profetenes 
grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus 
Jesus selv”.3 Den hadde også andre 
embedsmenn, som syttier, eldster, 
biskoper, prester, lærere og diakoner. 
Jesus opprettet på samme måte Kirken 
på den vestlige halvkule etter sin 
oppstandelse.

Etter frafallet og oppløsningen av 
den kirken han hadde organisert på 
jorden, gjenopprettet Herren Jesu 
Kristi kirke gjennom profeten Joseph 
Smith. Den fordums hensikt består, 
som er å forkynne de gode nyhetene 
om Jesu Kristi evangelium og forrette 
de frelsende ordinanser – med andre 
ord, å bringe mennesker til Kristus.4 Og 
nå, ved hjelp av denne gjenopprettede 
kirke, er løftet om forløsning til og med 
satt innen rekkevidde for de dødes 
ånder som i sitt jordiske liv ikke visste 
noe om Frelserens nåde.

Hvordan oppfyller hans kirke 
Herrens hensikter? Det er viktig å 
være klar over at Guds endelige mål 
er vår fremgang. Hans ønske er at vi 
skal fortsette “fra nåde til nåde inntil 
[vi mottar] en fylde” 5 av alt han kan 
gi. Dette krever mer enn bare å være 
snill eller føle seg åndelig. Det krever 
tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåp 

Av eldste D. Todd Christofferson
i De tolv apostlers quorum

Kirkens generalkonferanser har 
alltid vært oppkvikkende ånde-
lige opplevelser for meg, og 

selve Kirken har vært et sted for å lære 
Herren å kjenne. Jeg vet at det finnes 
dem som betrakter seg som religiøse 
eller åndelige, og likevel forkaster 
deltakelse i en kirke eller til og med 
behovet for en slik institusjon. Religiøs 
praksis er for dem noe rent personlig. 
Men Kirken er skapt av ham som vår 
åndelighet konsentrerer seg om – Jesus 
Kristus. Det er verdt å stoppe opp for 
å overveie hvorfor han velger å bruke 
en kirke, sin kirke, Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige, til å utføre sitt og 
hans Faders arbeid for “å tilveiebringe 
mennesket udødelighet og evig liv”.1

Fra og med Adam ble Jesu Kristi 
evangelium forkynt, og de nødvendige 
frelsende ordinanser, som dåp, ble 
forrettet gjennom en familiebasert pres-
tedømsorden.2 Etter hvert som sam-
funnene ble mer sammensatt enn bare 
storfamilier, kalte også Gud andre pro-
feter, budbringere og lærere. På Moses 
tid leser vi om en mer formell struktur 
med eldster, prester og dommere. I his-
torien i Mormons bok opprettet Alma 
en kirke med prester og lærere.

I tidens midte organiserte så Jesus 
sitt arbeid slik at evangeliet kunne 
etableres samtidig i mange land og 
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Hvorfor Kirken?
Det er verdt å stoppe opp for å overveie hvorfor Jesus Kristus velger 
å bruke en kirke, sin kirke, til å utføre sitt og sin Faders arbeid.
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kalt til å tjene. Vi er øyne, hender, 
hode, føtter og andre lemmer av Kristi 
legeme, og selv “de lemmer på legemet 
som synes å være de svakeste, de er 
nødvendige”.16 Vi trenger disse kallene, 
og vi trenger å tjene.

En av mennene i menigheten min 
vokste opp, ikke bare uten foreldrenes 
støtte, men med foreldrenes motstand 
mot hans aktivitet i Kirken. Han uttalte 
følgende på et nadverdsmøte: “Min far 
kan ikke forstå hvorfor noen vil gå i 
kirken når de kan gå på ski, men jeg 
liker virkelig å gå i kirken. I Kirken er 
vi alle på samme reise, og jeg blir inspi-
rert på denne reisen av sterke ungdom-
mer, rene barn og det jeg ser og lærer 
av andre voksne. Jeg blir styrket ved å 
omgås med dem og fylt med glede ved 
å etterleve evangeliet.”

Kirkens menigheter og grener tilbyr 
en ukentlig sammenkomst som gir pus-
terom og fornyelse, en tid og et sted for 
å legge verden bak oss – sabbaten. Det 
er en dag for å “glede deg i Herren”,17 
oppleve den åndelige helbredelse som 
følger med nadverden og å motta det 
fornyede løftet om at hans Ånd kan 
være hos oss.18

En av de største velsignelsene ved 
å være en del av Kristi legeme, selv 
om det kanskje ikke virker som en 

Mumbai, India
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velsignelse der og da, er å bli irettesatt 
for synd og villfarelse. Vi er tilbøye-
lige til å rettferdiggjøre og bortforklare 
våre feil, og noen ganger vet vi rett og 
slett ikke hvor vi bør bli bedre eller 
hvordan vi kan gjøre det. Uten dem 
som kan irettesette oss “i tide, klart og 
tydelig når Den Hellige Ånd tilskyn-
der”,19 vil vi kanskje mangle mot til å 
forandre oss og mer fullkomment følge 
Mesteren. Omvendelse er individuell, 
men fellesskap på denne noen ganger 
smertefulle veien finnes i Kirken.20

I denne drøftingen av Kirken som 
Kristi legeme, må vi alltid huske på to 
ting. For det første arbeider vi ikke for 
omvendelse til Kirken, men til Kristus 
og hans evangelium, en omvendelse 
som muliggjøres av Kirken.21 Mormons 
bok uttrykker det best når det står at 
menneskene “ble omvendt til Herren 
og innlemmet i Kristi kirke.” 22 For det 
annet må vi huske at i begynnelsen 
var Kirken familien, og selv i dag som 
adskilte institusjoner, hjelper og styrker 
familien og Kirken hverandre. Ingen 
erstatter den andre, og Kirken kan 
absolutt ikke erstatte foreldre, selv på 
sitt beste. Poenget med undervisning 
i evangeliet og prestedømsordinansene 

som forrettes av Kirken, er at familier 
kan kvalifisere seg til evig liv.

Det finnes en annen viktig grunn 
til at Frelseren arbeider gjennom en 
kirke, sin kirke, og det er å oppnå 
nødvendige ting som ikke kan opp-
nås av enkeltpersoner eller mindre 
grupper. Et tydelig eksempel er å 
håndtere fattigdom. Det er sant at som 
enkeltpersoner og familier ivaretar vi 
andres fysiske behov, og deler “med 
hverandre både timelig og åndelig 
i forhold til [deres] behov og [deres] 
ønsker”.23 Men sammen i Kirken blir 
muligheten til å hjelpe de fattige og 
trengende mangfoldiggjort for å kunne 
dekke større behov, og håpet om 
selvhjulpenhet blir en realitet for svært 
mange.24 Dessuten har Kirken og dens 
Hjelpeforeninger og prestedømsquo-
rumer evne til å hjelpe mange menne-
sker på mange steder som er rammet 
av naturkatastrofer, krig og forfølgelse.

Uten Kirkens kapasitet på plass, kan 
ikke Frelserens befaling om å bringe 
evangeliet til hele verden gjennomfø-
res.25 Det ville ikke finnes apostoliske 
nøkler, struktur, økonomiske midler 
og tusenvis av misjonærers hengi-
venhet og offer, som alt sammen er 

nødvendig for å utføre arbeidet. Husk 
at “dette evangeliet om riket [må] bli 
forkynt over hele jorden til et vitnes-
byrd for alle folkeslag, og så skal enden 
komme”.26

Kirken kan bygge og drive templer, 
Herrens hus, hvor avgjørende ordinan-
ser og pakter kan gis. Joseph Smith sa 
at Guds hensikt med å samle sitt folk 
i enhver tidsalder er “å bygge et hus 
for Herren hvor han kunne åpenbare 
for sitt folk ordinansene i sitt hus og 
herlighetene i sitt rike og undervise 
folket om frelsens vei, for det er visse 
ordinanser og prinsipper som når de 
blir undervist og praktisert, må utføres 
på et sted eller i et hus som er bygget 
for dette formål”.27

Hvis man tror at alle veier fører til 
himmelen, eller at det ikke er noen 
bestemte betingelser for frelse, vil man 
ikke se noe behov for å forkynne evan-
geliet eller for ordinanser og pakter for 
å forløse hverken levende eller døde. Vi 
snakker imidlertid ikke bare om udøde-
lighet, men også om evig liv, og for dette 
er evangeliets vei og evangeliets pakter 
helt nødvendige. Frelseren trenger en 
kirke for å gjøre dem tilgjengelig for alle 
Guds barn – både levende og døde.

Den siste grunnen jeg vil nevne til at 
Herren har opprettet sin kirke, er den 
mest unike – Kirken er tross alt Guds 
rike på jorden.

Da Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige ble grunnlagt på 1830- tallet, 
sa Herren til profeten Joseph Smith: 
“Oppløft deres hjerter og fryd dere, 
for til dere er riket gitt, eller med andre 
ord, nøklene til kirken.” 28 Med disse 
nøklers myndighet bevarer Kirkens 
prestedømsfunksjonærer Frelserens 
rene lære og hans frelsende ordinan-
sers integritet.29 De bidrar til å forbe-
rede alle som ønsker å motta dem, 
vurdere deres kvalifikasjon og verdig-
het, og deretter å utføre dem.
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Med rikets nøkler kan Herrens 
tjenere avdekke både sannhet og løgn, 
og igjen med myndighet si: “Så sier 
Herren.” Dessverre er det noen som 
misliker Kirken fordi de ønsker å defi-
nere sin egen sannhet, men i virkelig-
heten er det en stor velsignelse å motta 
“kunnskap om ting som de [virkelig] er 
og som de var og som de skal bli” 30, 
i den grad Herren ønsker å åpenbare 
den. Kirken ivaretar og publiserer Guds 
åpenbaringer – Skriftenes kanon.

Da Daniel tydet den babylonske 
kongen Nebukadnesars drøm, og 
tilkjennega for kongen “hva som skal 
skje i de siste dager” 31, erklærte han at 
“himmelens Gud [vil] opprette et rike 
som i all evighet ikke skal ødelegges. 
Dette riket skal ikke bli overgitt til noe 
annet folk. Det skal knuse og gjøre 
ende på alle de andre rikene, men selv 
skal det stå fast i evighet”.32 Kirken er 
det profeterte riket i de siste dager som 
ikke er skapt av mennesker, men av 
himmelens Gud, og ruller frem som en 
sten revet løs fra fjellet uten hender for 
å fylle jorden.33

Dets oppgave er å opprette Sion 
som forberedelse til Jesu Kristi tilba-
kekomst og tusenårige regjering. Før 
denne dag vil det ikke være et rike i 
politisk forstand – som Frelseren sa: 
“Mitt rike er ikke av denne verden.” 34 
Det er snarere forvaringsstedet for hans 
myndighet på jorden, forvalteren av 
hans hellige pakter, formynderen for 
hans templer, beskytteren og forkyn-
neren av hans sannhet, samlingsstedet 
for det adspredte Israel, og “et forsvar 
og en tilflukt fra stormen og fra vreden 
når den i fullt mål skal utøses over 
hele jorden”.35

Jeg avslutter med profetens oppfor-
dring og bønn:

“Påkall Herren så hans rike kan 
rulle frem over jorden, så dens inn-
byggere kan motta det og være beredt 
til de dager som skal komme da 
Menneskesønnen skal komme ned i 
himmelen, ikledd sin herlighets glans, 
for å møte Guds rike som er opprettet 
på jorden.

Derfor, måtte Guds rike rulle frem 
så himmelens rike kan komme, for at 
du, O Gud, kan bli herliggjort både i 
himmelen og på jorden, så dine fiender 
kan bli deg underlagt, for din er æren, 
makten og herligheten, evindelig 
og alltid.” 36

I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Moses 1:39.
 2. “Og således begynte evangeliet å bli for-

kynt fra begynnelsen av, og det ble forkynt 
av hellige engler utsendt fra Guds nærhet 
og ved hans egen røst og ved Den Hellige 
Ånds gave.

Og således ble alle ting bekreftet for Adam 
ved en hellig ordinans” (Moses 5:58-59; se 
også Moses 6:22-23).

 3. Efeserne 2:20.
 4. “Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

ble organisert av Gud for å hjelpe til med 
hans arbeid for å tilveiebringe hans barns 
frelse og opphøyelse…

For å oppfylle sitt formål om å 
hjelpe enkeltpersoner og familier å 
kvalifisere seg til opphøyelse, fokuserer 

Kirken på guddommelig forordnede 
ansvarsoppgaver. Disse innbefatter å 
hjelpe medlemmene å etterleve Jesu 
Kristi evangelium, samle Israel gjennom 
misjonærarbeid, yte hjelp til de fattige 
og trengende og legge til rette for 
frelse for de døde ved å bygge templer 
og utføre stedfortredende ordinanser” 
(Håndbok 2: Kirkens administrasjon 
[2010], 2.2).

 5. Lære og pakter 93:13.
 6. Se 2 Nephi 31:17-20.
 7. 2 Nephi 31:18.
 8. Efeserne 4:11-13.
 9. Moroni 6:4.
 10. Se 3 Nephi 27:5-7.
 11. Moroni 6:5.
 12. 4 Nephi 1:12.
 13. Efeserne 4:13.
 14. Jeremia 31:34; se også Hebreerne 8:11.
 15. Lære og pakter 42:45.
 16. 1 Korinterbrev 12:22. Paulus erklærte 

også: “Nå er [vi] mange lemmer, men ett 
legeme… Om ett lem lider, da lider alle 
lemmene med. Og om ett lem blir hedret, 
da gleder alle lemmene seg med” (1 Korin-
terbrev 12:20, 26; se også Mosiah 18:9).

 17. Jesaja 58:14.
 18. Se Lære og pakter 20:77, 79; 59:9-12.
 19. Lære og pakter 121:43.
 20. Se 3 Nephi 18:21-23, 30-32.
 21. Se Donald L. Hallstrom, “Omvendt til 

evangeliet gjennom Hans kirke,” Liahona, 
mai 2012, 13-15.

 22. 3 Nephi 28:23; uthevelse tilføyd.
 23. Mosiah 18:29.
 24. Ett eksempel er det vi kaller “Herrens 

lagerhus”: “Herrens lagerhus er … ikke 
begrenset til en bygning brukt til distri-
busjon av mat og klær til de fattige. Det 
innbefatter også offergaver i form av 
tid, talenter, medfølelse, materialer og 
økonomiske midler som Kirkens medlem-
mer gjør tilgjengelige for biskopen for å 
hjelpe de fattige og trengende. Herrens 
lagerhus finnes derfor i alle menigheter” 
(Håndbok 2, 6.1.3).

 25. Se Matteus 28:19-20; Lære og pakter 
112:28-29.

 26. Joseph Smith – Matteus 1:31.
 27. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 416.
 28. Lære og pakter 42:69; se også Lære og 

pakter 90:3.
 29. Se 5. trosartikkel.
 30. Lære og pakter 93:24.
 31. Daniel 2:28.
 32. Daniel 2:44.
 33. Daniel 2:45; se også vers 35.
 34. Johannes 18:36; uthevelse tilføyd.
 35. Lære og pakter 115:6.
 36. Lære og pakter 65:5-6.
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enn den første. Det er følgende: Jeg 
oppfordrer dere til å “grunnerere” 3 
ett skriftsted hver uke. Ordet grun-
nerere finnes ikke i ordboken, men 
har funnet en plass i mitt hjerte. Hva 
vil det si å grunnerere? Jeg sier at 
det er en kombinasjon av 80 prosent 
utstrakt grunning og 20 prosent 
memorering.

Det er to enkle trinn:
Velg først et skriftsted hver uke, og 

plasser det der dere vil se det hver dag.
Les eller tenk så på verset flere gan-

ger hver dag, og grunn på betydningen 
av ordene og uttrykkene gjennom 
hele uken.

Forestill dere de oppløftende resul-
tatene av å gjøre dette hver uke i seks 
måneder, et år, 10 år eller mer.

Når dere gjør denne innsatsen, vil 
dere føle en økning i åndelighet. Dere 
vil også være i stand til å undervise 
og løfte dem dere er glad i på mer 
meningsfylte måter.

Hvis dere velger å grunnerere hver 
uke, kan det føles litt som om dere 

Tenk dere det positive resultatet av å 
spare penger hver uke i seks måneder, 
et år, 10 år eller mer. En liten innsats 
som opprettholdes over tid, kan gi 
store resultater.2

Den andre oppfordringen
Min andre oppfordring er gan-

ske forskjellige fra og langt viktigere 

Av Devin G. Durrant
Førsterådgiver i Søndagsskolens øverste presidentskap

Av yrke er jeg investor. Ved tro er 
jeg disippel av Jesus Kristus, Guds 
Sønn.1 I min forretningspraksis 

følger jeg gode økonomiske prinsipper. 
Når jeg etterlever min tro, prøver jeg å 
følge åndelige prinsipper som vil hjelpe 
meg å bli mer lik Frelseren.

Oppfordringer gir velsignelser
Mange av de personlige belønnin-

gene jeg har mottatt i livet, har kommet 
som følge av at noen har oppfordret 
meg til å gjøre en vanskelig oppgave. 
I denne ånd ønsker jeg å gi hver av 
dere to oppfordringer. Den første har 
økonomiske konsekvenser. Den andre 
oppfordringen har åndelige konsekven-
ser. Begge oppfordringer vil, om dere 
følger dem, kreve disiplinert innsats 
over lengre tid for å høste belønningen.

Den første oppfordringen
Den første oppfordringen er enkel: 

Jeg oppfordrer dere til å spare penger 
hver uke. Hvor mye dere sparer, er 
ikke det viktigste. Det er opp til dere. 
Når dere utvikler vanen med å spare, 
vil det gavne dere personlig. Dere kan 
også få muligheter til å hjelpe andre 
økonomisk som følge av deres flid. 

Mitt hjerte fordyper 
seg stadig i dem
Jeg ber oppriktig om at dere vil velge å grunne på Guds  
ord på mer utstrakt og dypere måte.
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tidligere har likt snorkling, men nå har 
bestemt dere for å prøve dykking. Med 
denne beslutningen vil dere få dypere 
forståelse av evangeliets prinsipper 
og bli velsignet med nye åndelige 
perspektiver.

Når dere tenker på deres valgte vers 
hver uke, vil ord og uttrykk bli skrevet 
i deres hjerte.4 Ord og uttrykk vil også 
bli skrevet i deres sinn. Med andre ord 
vil memoreringen foregå lett og natur-
lig. Men hovedmålet med grunnerering 
er å ha et oppbyggende sted å gå til i 
tankene – et sted som holder dere nær 
til Herrens ånd.

Frelseren sa: “Samle til enhver tid 
livets ord i deres sinn.” 5 Grunnerering 
er en enkel og oppbyggende måte å 
gjøre nettopp det på.

Jeg tror Nephi grunnererte. Han sa: 
“Min sjel fryder seg over Skriftene, og 
mitt hjerte fordyper seg i dem [konti-
nuerlig ], og jeg skriver dem til mine 
barns lærdom og gavn.” 6 Han var 
oppmerksom på sine barn mens han 
grunnet på og skrev Skriftene. Hvordan 
kan familien deres ha nytte av at dere 
kontinuerlig prøver å fylle deres sinn 
med Guds ord?

Mitt vers
Jeg grunnererte nylig Alma 5:16. Det 

lyder: “Jeg sier dere, kan dere forestille 
dere å høre Herrens røst si til dere på 
den dag: Kom til meg dere velsignede, 
for se, deres gjerninger på jorden har 
vært rettferdige gjerninger?”

På slutten av uken var det dette som 
til slutt ble skrevet i mitt sinn: Tenk deg 
å få høre Herrens røst si: “Kom til meg 
[du] velsignede, for [dine] gjerninger på 
jorden har vært rettferdige gjerninger” 
(Alma 5:16).

Som dere ser, lærte jeg ikke hele ver-
set ordrett. Imidlertid grunnet jeg gang 
på gang på hovedelementene i verset 
og hvor det står. Men det beste med 
denne prosessen var at jeg hadde et 
høyere sted å gå til i tankene. Gjennom 
hele uken så jeg for meg Frelseren si 
oppmuntrende ord til meg. Dette bildet 
har gjort inntrykk på meg og motivert 
meg til å ønske å gjøre “rettferdige gjer-
ninger”. Det er det som kan skje når vi 
“[ser] hen til [Kristus] i enhver tanke”.7

Vi må ta til motmæle
Dere spør kanskje: “Hvorfor skal 

jeg gjøre dette?” Jeg vil svare at vi lever 

i en tid hvor ugudelighet brer stadig 
mer om seg. Vi kan ikke bare godta 
situasjonen og motta stygge ord og 
syndige bilder nesten hvor enn vi snur 
oss, og ikke gjøre noe med det. Vi må 
ta til motmæle. Når vårt sinn er fylt 
med oppløftende tanker og bilder, når 
vi “alltid minnes ham”,8 finnes det ikke 
rom igjen for snusk og søppel.

I Mormons bok oppfordrer Jesus 
Kristus alle til å “overvei[e] de ting [han 
hadde] sagt”.9 “Se på grunnerering som 
et tillegg til deres personlige og fami-
liens skriftstudium, men la det aldri bli 
en erstatning. Grunnerering er omtrent 
som å legge til et nytt tidsutløst vitamin 
i deres nåværende åndelige kosthold.

Det er for vanskelig
Dere sier kanskje: “Grunnerering 

høres vanskelig ut for meg.” La dere 
ikke avskrekke. Vanskelig kan være 
bra. Kristus ber oss gjøre mange van-
skelige ting fordi han vet at vi vil bli 
velsignet på grunn av vår innsats.10

En ung nabo har funnet en enkel 
måte å grunnerere på. Han har sitt 
ukentlige skriftsted på telefonens start-
side. En annen idé dere kan prøve, er 
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å dele verset deres med en bror eller 
søster, et barn eller en venn. Min hustru 
Julie og jeg hjelper hverandre. Vi velger 
versene våre hver søndag. Hun fester 
sitt på kjøleskapet. Jeg legger mitt i 
bilen. Så utveksler vi tanker om versene 
våre gjennom hele uken. Vi liker også 
å snakke med barna om versene våre. 
Når vi gjør det, synes det å gjøre det litt 
lettere for dem å dele sine tanker om 
Guds ord med oss.

Julie og jeg er også med i en 
Internett- gruppe hvor familiemedlem-
mer, venner og misjonærer kan dele 
sine skriftsteder hver uke, og fra tid til 
annen ta med en tilhørende tanke eller 
et vitnesbyrd. Å være med i en gruppe 
gjør det lettere å holde det gående. 
Datteren min på videregående skole 
og en gruppe av hennes venner bruker 
sosiale medier og tekstmeldinger til 
å dele skriftsteder med hverandre.

Ikke nøl med å ta folk fra andre 
trossamfunn med i gruppene deres. 
De er også på utkikk etter måter å 
løfte sine tanker og komme nærmere 
Gud på.

Hva er fordelene?
Hva er så fordelene? Julie og jeg har 

grunnerert et vers i uken i mer enn tre 
år nå. I første omgang satte vi målset-
tingen på 20 år. Hun fortalte meg nylig: 
“Da du oppfordret meg til grunnerere 
et skriftsted hver uke i 20 år, lurte 
jeg på om jeg kunne klare det i en 

måned. Nå har jeg ikke lenger denne 
tvilen. Jeg kan ikke tro hvor morsomt 
det har vært å henge et skriftsted på 
kjøleskapet hver uke, og få oppmun-
tring ved å grunnerere det hver gang 
jeg ser det.”

Etter å ha grunnerert i seks uker, 
sa en søster fra Texas: “Mitt vitnesbyrd 
har blitt styrket … og jeg har følt meg 
nærmere min himmelske Fader… Jeg 
elsker hvordan Guds ord forandrer 
meg til det bedre.”

En venn i tenårene skrev: “Jeg har 
virkelig hatt glede av å [grunnerere] 
fordi det har hjulpet meg å fokusere 
på det som virkelig er viktig.”

En av våre misjonærer fortalte: “Jeg 
har grunnerert et vers hver uke siden 
juni 2014, og jeg elsker det… Disse 
skriftstedene har blitt som venner som 
jeg kan stole på i vanskelige stunder.”

I mitt tilfelle føler jeg Ånden i større 
grad når jeg grunnererer hver uke. Min 
kjærlighet til Skriftene har også økt 
fordi jeg har prøvd å “alltid [la mine] 
tanker være prydet med dyd”.11

Overvei denne oppfordringen 
og enestående velsignelsen fra Nephi: 
“Hvis dere derfor strever fremover, 
nyter Kristi ord og holder ut til enden, 
se, så sier Faderen: Dere skal få evig 
liv.” 12 I sammenheng med å “nyte 
Kristi ord”, er grunnerering som å ta 
en bit deilig mat, og deretter tygge 
svært, svært langsomt for å kunne 
nyte den til fulle.

Hva er deres vers?
Vil dere grunnerere et skriftsted 

hver uke resten av måneden eller res-
ten av året? Kanskje lenger? Julie og jeg 
oppfordret alle våre tapre misjonærer i 
Dallas i Texas til å grunnerere sammen 
med oss i 20 år. Vi skal krysse mållin-
jen sammen om 17 korte år. Da skal vi 
sette et nytt mål for å løfte våre tanker 
og komme nærmere Kristus.

Dere kan høre hvordan det går med 
oss ved å spørre: “Hva er verset ditt?” 
Men hvis dere gjør det, må dere være 
forberedt på å dele deres skriftsted til 
gjengjeld. Vi vil alle bli oppbygget som 
følge av vår samtale.

Kan dere forestille dere hvordan 
deres liv og deres families liv vil bli 
forandret hvis dere skriver et nytt skrift-
sted i hjerte og sinn hver uke de neste 
månedene eller årene, eller lenger?

Jesus Kristus er vårt eksempel
Jesus Kristus må ha utviklet kjærlig-

het til Skriftene i tidlig alder. Han må 
ha lest og fordypet seg i Skriftene som 
lite barn for å kunne ha meningsfylte 
samtaler med de kloke lærerne i tem-
plet som 12- åring.13 Han begynte sin 
misjon da han var 30,14 og han henviste 
til Skriftene tidlig og ofte gjennom hele 
sitt virke.15 Kan vi ikke trygt si at Jesus 
hadde minst 20 år på å studere og 
grunne på Skriftene som en del av sin 
misjonsforberedelse? Er det noe dere 
trenger å gjøre i dag for å forberede 
dere åndelig til fremtidige muligheter 
til å undervise og velsigne deres familie 
og andre?

Utøv deres tro, og gjør det
For å oppsummere, håper jeg dere 

vil bestemme dere for å spare penger 
hver uke. Utøv deres tro, disipliner 
dere, og gjør det. Jeg ber også opprik-
tig om at dere vil velge å grunne på 
Guds ord i lengre tid og på en dypere 
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utenfor bukten, og de mindre bølgene 
som rullet innover mot land.

Jeg gikk videre, og møtte en gruppe 
amerikanske surfere. De var tydelig 
opprørt over noe, og snakket høyt og 
gestikulerte mot havet. Da jeg spurte 

Av eldste Von G. Keetch
i De sytti

Under et besøk til Australia for en 
tid siden reiste jeg til en vakker 
hesteskobukt kjent for de gode 

surfeforholdene. Da jeg gikk langs 
stranden, ble jeg trollbundet av de stor-
slagne, enorme bølgene som brøt like 

Velsignet og lykkelige 
er de som holder 
Guds bud
Barrierer som er fastsatt av Herren, skaper en trygg havn mot  
dårlige og destruktive innflytelser.

måte på ukentlig basis. Utøv deres tro, 
disipliner dere, og gjør det.

I motsetning til min første opp-
fordring om å spare penger, vil alle 
fordelene ved min andre oppfordring 
til frelse for sjelen, være deres i all 
evighet – frie for denne verdens møll 
og rust.16

Eldste D. Todd Christofferson ga 
dette tydelige rådet og løftet: “Studer 
Skriftene omhyggelig og ettertenk-
somt. Grunn på dem og be angående 
dem. Skriftene er åpenbaring, og de 
vil utløse flere åpenbaringer.” 17

Konklusjon
Jeg lover at dere ikke vil angre 

på å skrive et skriftsted i deres sinn 
og hjerte hver uke. Dere vil få en 
følelse av vedvarende åndelig hensikt, 
beskyttelse og kraft.

Husk Jesu Kristi ord da han sa: 
“Gjør de ting som dere har sett meg 
gjøre.” 18 Måtte vi fullt ut anvende hans 
ord i vårt liv. Det ber jeg om i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se 3 Nephi 5:13.
 2. Se Alma 37:6; Lære og pakter 64:33.
 3. Jeg bruker meditizar  på spansk, som er 

en kombinasjon av meditar  (å grunne på) 
og memorizar  (å lære utenat).

 4. Se 2 Korinterbrev 3:3.
 5. Lære og pakter 84:85; uthevelse tilføyd.
 6. 2 Nephi 4:15; se også 5 Mosebok 6:7;  

2 Nephi 4:16.
 7. Lære og pakter 6:36.
 8. Se Lære og pakter 20:77, 79.
 9. 3 Nephi 17:3; se også Moroni 10:3.
 10. Se Matteus 16:25; 1 Nephi 2:20;  

Lære og pakter 14:7.
 11. Lære og pakter 121:45; uthevelse tilføyd.
 12. 2 Nephi 31:20; uthevelse tilføyd.
 13. Se Lukas 2:42, 46-47.
 14. Se Lukas 3:23.
 15. Se Matteus 4:3-4; se også Matteus 21:13. 

Mange andre vers bruker uttrykket “Det 
står skrevet” og lignende uttrykk som 
viser kjennskap til Skriftene.

 16. Se Matteus 6:19-20.
 17. D. Todd Christofferson, “Den velsignelse 

Skriftene er for oss,” Liahona, mai 2010, 35.
 18. 2 Nephi 31:12; se også 3 Nephi 27:21.
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dem hva som var galt, pekte de på 
noe like utenfor bukten der de store 
bølgene brøt.

“Se der ute,” sa en av dem sint til 
meg. “Ser du barrieren?” Jeg så nøyere 
etter, og kunne se en barriere som 
strakte seg over hele bukten, akkurat 
der de store, forlokkende bølgene 
brøt. Barrieren viste seg å være laget av 
et kraftig nett som ble holdt oppe av 
potonger oppe på overflaten. Ifølge sur-
ferne gikk den helt ned til havbunnen.

Den amerikanske surferen fortsatte: 
“Vi er her for å surfe på disse store 
bølgene for første og siste gang. Vi kan 
surfe på de mindre bølgene som bryter 
inne i selve bukten, men barrieren gjør 
det umulig for oss å surfe på de store. 
Vi aner ikke hvorfor barrieren er der. 
Vi vet bare at den har ødelagt turen vår 
fullstendig.”

Mens de amerikanske surferne ble 
mer oppspilt, ble jeg oppmerksom på 
en annen surfer i nærheten – en eldre 
mann som tydeligvis var fra stedet. 
Han syntes å bli mer og mer utålmodig 
mens han lyttet til de stadig sterkere 
klagene om barrieren.

Til slutt reiste han seg og gikk bort 
til gruppen. Uten et ord tok han opp en 
kikkert fra ryggsekken sin og ga den til 
en av surferne, idet han pekte ut mot 
barrieren. Hver av surferne så i kikker-
ten. Da det ble min tur, kunne jeg med 
hjelp av forstørrelse se noe som jeg 
ikke hadde sett før: Ryggfinner – store 
haier som spiste rundt atollen på den 
andre siden av barrieren.

Gruppen roet seg fort. Den gamle 
surferen tok kikkerten og snudde seg 
for å gå. Samtidig sa han noe jeg aldri 
vil glemme: “Ikke vær så kritiske til bar-
rieren,” sa han. Den er det eneste som 
hindrer dere i å bli spist.”

Mens vi sto på denne vakre stran-
den, hadde perspektivet vårt plutselig 
forandret seg. En barriere som hadde 
virket streng og restriktiv – som syntes 
å innskrenke gleden og spenningen 
ved å surfe på de virkelig store bølgene 
– hadde blitt til noe helt annet. Med 
vår nye forståelse av faren som lurte 
like under overflaten, ga barrieren nå 
beskyttelse, sikkerhet og fred.

Når du og jeg vandrer på livets veier 
og forfølger våre drømmer, kan Guds 

bud og normer – i likhet med barrieren 
– noen ganger være vanskelige å forstå. 
De kan virke for strenge og urokkelige, 
og sperre en vei som virker morsom 
og spennende, og som blir fulgt av 
så mange andre. Slik apostelen Paul 
beskrev det: “Nå ser vi som i et speil, i 
en gåte,” 1 med så begrenset perspektiv 
at vi ofte ikke kan forstå de store farene 
som er skjult like under overflaten.

Men han som fatter alt 2, vet nøyaktig 
hvor disse farene ligger. Han gir oss 
guddommelig veiledning ved sine bud 
og sin kjærlige veiledning, slik at vi 
kan unngå farene – slik at vi kan stikke 
ut en kurs i vårt liv som er beskyt-
tet mot åndelige rovdyr og syndens 
gapende kjever.3

Vi viser vår kjærlighet til Gud – og 
vår tro på ham – ved å gjøre vårt aller 
beste hver dag for å følge kursen han 
har stukket ut for oss, og ved å holde 
de bud som han har gitt oss. Vi viser 
særlig denne troen og kjærligheten i 
situasjoner hvor vi ikke fullt ut for-
står grunnen til Guds bud eller den 
bestemte veien han ber oss om å ta. 
Det er relativt enkelt å følge en kurs 
innenfor barrieren når vi vet at det er 
rovdyr med skarpe tenner i hopetall 
like utenfor. Det er vanskeligere å holde 
kursen innenfor barrieren når alt vi ser 
er spennende og fristende bølger på 
den andre siden. Men det er i slike stun-
der – når vi velger å utøve vår tro, sette 
vår lit til Gud og vise vår kjærlighet til 
ham – at vi vokser og oppnår mest.

I Det nye testamente kunne ikke 
Ananias forstå Herrens befaling om å 
finne og velsigne Saulus – en mann 
som bokstavelig talt hadde tillatelse til 
å fengsle dem som trodde på Kristus. 
Men fordi han adlød Guds befaling, 
medvirket Ananias til apostelen Paulus 
åndelige fødsel.4

Når vi stoler på Herren, utøver vår 
tro, adlyder hans bud og følger den 
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kurs han har stukket ut for oss, blir vi 
mer som den personen Herren ønsker 
at vi skal bli. Denne prosessen med å 
“bli” – denne hjertets omvendelse – er 
helt avgjørende. Eldste Dallin H. Oaks 
har sagt: “Det er ikke nok for noen bare 
å utføre de ytre handlinger. Budene, 
ordinansene og paktene i evangeliet er 
ikke en liste over innskudd som kreves 
på en konto i himmelen. Jesu Kristi 
evangelium er en plan som viser oss 
hvordan vi kan bli det vår himmelske 
Fader ønsker at vi skal bli.” 5

Sann lydighet er derfor å vie oss helt 
og holdent til ham, og la ham stikke ut 
vår kurs både i smul og i urolig sjø, idet 
vi forstår at han kan gjøre mer av oss 
enn vi noen gang kan gjøre av oss selv.

Når vi underkaster oss hans vilje, 
kan vi få større fred og lykke. Kong 
Benjamin sa at de som holder Guds 

befalinger, blir “velsignet og lykkelige” 
i “alle ting, både timelig og åndelig”.6 
Gud ønsker at vi skal ha glede. Han 
ønsker at vi skal ha fred. Han ønsker 
at vi skal lykkes. Han ønsker at vi skal 
være trygge og beskyttet mot den 
verdslige innflytelsen overalt rundt oss.

Sagt på en annen måte, utgjør 
ikke Herrens befalinger en krevende 
undersjøisk labyrint av barrierer som vi 
motvillig må lære å utholde i dette liv, 
slik at vi kan bli opphøyet i det neste. 
Barrierene som er fastsatt av Herren, 
danner i stedet en trygg havn mot 
onde og ødeleggende innflytelser som 
ellers ville trekke oss ned i fortvilelsens 
dyp. Herrens bud er gitt av kjærlighet 
og omsorg. De er ment for vår glede i 
dette liv 7, like mye som de er ment for 
vår glede og opphøyelse i det neste. 
De viser oss hvordan vi skulle handle 

– og ikke minst kaster de lys over den 
vi skulle bli.

I alle ting som er godt og sant, står 
Jesus Kristus som det beste eksempel. 
Den største lydighetshandling i all evig-
het fant sted da Sønnen underkastet 
seg Faderens vilje. Samtidig som han ba 
i dypeste ydmykhet om at kalken måtte 
bli fjernet – at han kunne ta en annen 
vei enn den som hadde blitt stukket 
ut for ham – underkastet Kristus seg 
den veien hans Fader ønsket at han 
skulle ta. Det var en vei som gikk 
gjennom Getsemane og Golgata, der 
han utholdt ufattelig smerte og lidelse, 
og der han ble helt forlatt idet hans 
Faders ånd trakk seg tilbake. Men den 
samme veien kulminerte i en tom grav 
på den tredje dag, da ordene “Han er 
oppstått!” 8 ga gjenlyd i deres ører og 
hjerter som elsket ham. Det innbefat-
tet ufattelig glede og trøst gjennom 
hans forsoning for alle Guds barn i all 
evighet. Ved å la sin vilje bli oppslukt 
av Faderens, ga Kristus oss mulighet til 
evig fred, evig glede og evig liv.

Jeg vitner om at vi er barn av en 
kjærlig Gud. Jeg vitner om at han 
ønsker at vi skal være lykkelige og 
trygge og velsignet. Derfor har han 
stukket ut en vei som fører tilbake til 
ham, og han har etablert barrierer som 
vil beskytte oss på veien. Når vi gjør 
vårt beste for å følge denne veien, fin-
ner vi sann sikkerhet, lykke og fred. Og 
når vi underkaster oss hans vilje, blir 
vi det han ønsker at vi skal bli. I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. 1 Korinterbrev 13:12.
 2. Lære og pakter 88:6.
 3. Se Boyd K. Packer, “Spiritual Crocodiles,” 

Ensign, mai 1976, 30-32.
 4. Se Apostlenes gjerninger 9:10-18.
 5. Dallin H. Oaks, “Utfordringen å bli,” 

Liahona, jan. 2001, 40.
 6. Mosiah 2:41.
 7. Se 2 Nephi 2:25.
 8. Se Matteus 28:6; Markus 16:6.
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Jeg sa: “Chloe, hvis du vil sitte 
fastspent i bilsetet ditt, kan vi leke med 
deig når vi kommer til bestemors hus.”

Ingen reaksjon.
“Chloe, hvis du vil sitte fastspent i 

setet, kan vi bake brød når vi kommer 
til bestemors hus.”

Ingen reaksjon.
Jeg prøvde igjen. “Chloe, hvis du vil 

sitte fastspent i setet ditt, kan vi stoppe 
på markedet og kjøpe noe godt!”

Etter tre forsøk innså jeg at dette 
var nytteløst. Hun var fast bestemt, og 
ingen hvis/da kunne overbevise henne 
om å sitte fastspent i setet.

Vi kunne ikke tilbringe dagen ved 
veikanten, men jeg ønsket å være lydig 
mot loven, og det var ikke trygt å kjøre 
med Chloe stående. Jeg oppsendte 
en stille bønn og hørte Ånden hviske: 
“Undervis henne.”

Jeg snudde meg mot henne, og trakk 
sikkerhetsbeltet bort fra kroppen min 
slik at hun kunne se det. Jeg sa: “Chloe, 
jeg bruker dette bilbeltet fordi det vil 

Jeg brukte enhver tenkelig idé for å 
overbevise henne om at det var lurt å 
sitte fastspent i bilsetet. Hun ble ikke 
overbevist! Til slutt bestemte jeg meg 
for å prøve hvis/da- metoden.

Av Carole M. Stephens
Førsterådgiver i Hjelpeforeningens øverste presidentskap

Da vår eldste datter Jen tok sin 
tredje datter med seg hjem fra 
sykehuset, dro jeg hjem til henne 

for å hjelpe. Etter å ha fått hennes 
eldste datter av sted til skolen, fant vi 
ut at det Jen trengte mest, var hvile. Så 
den beste hjelpen jeg kunne gi, var å ta 
hennes datter Chloe med meg hjem slik 
at hennes mor og nye lillesøster kunne 
få litt ro og fred.

Jeg satte Chloe i bilsetet, festet mitt 
eget sikkerhetsbelte og kjørte ut av 
oppkjørselen. Men før vi nådde enden 
av gaten, hadde Chloe tatt av seg bil-
beltet, og sto oppe og tittet meg over 
skulderen og snakket med meg! Jeg 
stoppet bilen i veikanten, gikk ut og 
satte henne tilbake i setet sitt.

Vi kjørte igjen, men hadde bare 
kjørt et lite stykke før hun igjen var 
ute av setet sitt. Jeg gjentok samme 
fremgangsmåte, men denne gangen 
sto Chloe allerede før jeg hadde fått 
satt meg og tatt på mitt eget bilbelte!

Der satt jeg i en bil, parkert i veikan-
ten, og hadde en maktkamp med en 
3- åring. Og hun vant!

“Dersom dere elsker 
meg, da holder dere 
mine bud”
Guds bud er en tilkjennegivelse av hans kjærlighet til oss, og lydighet  
mot hans bud er et uttrykk for vår kjærlighet til ham.
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beskytte meg. Men du har ikke sikker-
hetsbeltet på deg, og du vil ikke være 
trygg. Og jeg vil bli så lei meg hvis du 
blir skadet.”

Hun så på meg. Jeg kunne nesten 
se tankehjulene i det lille hodet hennes 
spinne mens jeg ventet spent på svaret. 
Til slutt lyste de store, blå øyne opp, 
og hun sa: “Bestemor, du vil at jeg skal 
bruke bilbeltet fordi du er glad i meg!”

Ånden fylte bilen idet jeg uttrykte 
min kjærlighet til denne dyrebare lille 
jenta. Jeg ville ikke miste denne følelsen, 
men jeg visste at dette var min mulig-
het, så jeg gikk og spente henne fast 
i bilsetet. Så spurte jeg: “Chloe, vil du 
være så snill å bli sittende i bilsetet ditt?” 
Og det gjorde hun – helt til markedet for 
å kjøpe noe godt! Og hun satt fastspent 
hele veien fra markedet og hjem til 
meg, hvor vi bakte brød og lekte med 
lekedeig, for Chloe glemte det ikke!

Da jeg kjørte ut på veien igjen 
den dagen, tenkte jeg på et skriftsted: 
“Dersom dere elsker meg, da holder dere 
mine bud.” 1 Vi har regler for å undervise, 
veilede og beskytte barn. Hvorfor? På 
grunn av den store kjærlighet vi har til 
dem. Men før Chloe forsto at mitt ønske 
om at hun måtte sitte trygt fastspent i 
bilsetet skyldtes min kjærlighet til henne, 
nektet hun å underkaste seg det hun 
anså som en begrensning. Hun følte at 
bilbeltet begrenset friheten hennes.

I likhet med Chloe, kan vi velge å se 
på budene som begrensninger. Vi kan 
til tider føle at Guds lover innskrenker 
vår personlige frihet, tar fra oss vår 
handlefrihet og begrenser vår vekst. 
Men når vi søker større forståelse, idet 
vi lar vår Fader undervise oss, vil vi 
begynne å se at hans lover er en til-
kjennegivelse av hans kjærlighet til oss, 
og lydighet mot hans lover er et uttrykk 
for vår kjærlighet til ham.

Hvis dere i billedlig forstand er 
parkert i veikanten, vil jeg foreslå 

noen prinsipper som, hvis de følges, 
vil hjelpe dere å komme trygt tilbake 
på troens og lydighetens vei.2

For det første: Stol på Gud. Stol 
på hans evige plan for dere. “Hver især 
er en elsket ånd, sønn eller datter av 
himmelske foreldre.” Deres kjærlighet 
til oss kommer tydelig frem i budene. 
Budene er viktige instruksjoner for 
å undervise, veilede og beskytte oss 
mens vi høster jordisk erfaring.3

I den førjordiske verden brukte vi 
handlefriheten til å godta Guds plan,4 
og vi lærte at lydighet mot Guds evige 
lov var avgjørende for at vi skulle 
lykkes ifølge hans plan. Skriftene lærer 
oss: “Det er en lov ugjenkallelig fastsatt 
i himmelen før denne verdens grunn-
voll ble lagt som alle velsignelser er 
betinget av.” 5 Hvis vi adlyder loven, 
mottar vi velsignelsene.

Selv med alle feilene, motgangen 
og læringen som ledsager vår jordiske 
erfaring, mister aldri Gud våre evige 
muligheter av syne, selv om vi gjør det. 
Vi kan stole på ham “fordi Gud ønsker 
å få sine barn hjem”.6 Og han har gjort 
det mulig ved sin Sønn Jesu Kristi 

forsoning. Forsoningen er “kjernen 
i frelsesplanen”.7

For det annet: Stol på Jesus. 
Det største uttrykk for lydighet og 
kjærlighet er Jesu Kristi forsoning. Han 
underkastet seg Faderens vilje og ga sitt 
liv for oss. Han sa: “Hvis dere holder 
mine bud, da blir dere i min kjærlighet, 
likesom jeg har holdt min Fars bud 
og blir i hans kjærlighet.” 8

Jesus sa også:
“Du skal elske Herren din Gud av 

hele ditt hjerte og av hele din sjel og 
av all din forstand.

Dette er det største og første bud.
Men et annet er like stort: Du skal 

elske din neste som deg selv.” 9

Hver søndag har vi anledning til 
å grunne og minnes vår Frelsers rene 
kjærlighet når vi tar del i symbolene på 
hans uendelige forsoning. Under nad-
verden ser jeg hender og armer strekke 
seg ut for å dele ut brødet og vannet. 
Når jeg rekker ut hånden og tar del, 
inngår jeg en pakt om at jeg er villig 
til å påta meg hans navn, alltid minnes 
ham og holde hans bud. Og han lover 
at hans ånd alltid kan være hos oss.10
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For det tredje: Stol på Åndens 
hvisken. Husker dere at under min 
erfaring med Chloe hvisket Ånden et 
skriftsted til meg? Det står i Johannes 
14:15: “Dersom dere elsker meg, da 
holder dere mine bud.” Og disse vik-
tige versene følger:

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

sannhetens Ånd, som verden ikke 
kan få, for den ser ham ikke og kjenner 
ham ikke. Dere kjenner ham, for han 
blir hos dere og skal være i dere.” 11

Alle verdige, bekreftede medlem-
mer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige har rett til Den hellige ånds 
veiledning. Faste, bønn, skriftstudium 
og lydighet styrker i stor grad vår evne 
til å høre og føle Åndens tilskyndelser.

Når dere opplever tvil og forvirring, 
vil Faderen og Sønnen sende Den 
hellige ånd for å advare og lede dere 
trygt gjennom farene på denne jordiske 
reise. Han vil hjelpe dere å huske, 
trøste dere og fylle dere “med håp 
og fullkommen kjærlighet”.12

For det fjerde: Stol på rådene fra 
levende profeter. Vår Fader har gjort 
det mulig for oss å høre hans ord og 
kjenne hans lov gjennom sine profeter. 
Herren erklærte: “Mitt ord … skal bli 

oppfylt, enten ved min egen røst eller 
ved mine tjeneres røst, det være det 
samme.” 13

Levende profeter har nylig rådet oss 
til å “[komme] hviledagen i hu, så du 
holder den hellig,” 14 og til å etterleve 
fasteloven. Lydighet mot dette profe-
tiske råd gjør det mulig for oss å være 
lydige mot Guds befaling om å elske 
ham og vår neste, idet vi styrker vår tro 
på Jesus Kristus og rekker ut hånden 
for å vise kjærlighet og ha omsorg 
for andre.15

Det er trygghet i å følge Herrens 
ord gjennom hans profeter. Gud har 
kalt president Thomas S. Monson, 
rådgiverne i Det første presidentskap 
og medlemmene av De tolv apostlers 
quorum som profeter, seere og åpen-
barere. I denne verden med økende 
frykt, distraksjoner, motgang og sinne, 
kan vi se på dem for å se hvordan Jesu 
Kristi disipler – fylt av kjærlighet – ser 
og høres ut, og hvordan de reagerer 
på problemer som kan være splittende. 
De vitner om Jesus Kristus og reagerer 
med kjærlighet, Jesu Kristi rene kjærlig-
het, for det er hans vitner de er.

Etter min opplevelse med Chloe, 
søkte jeg i Skriftene etter vers som 
nevnte bud og kjærlighet. Jeg fant 
mange. Hvert av disse versene minner 

oss om at hans bud er en tilkjennegi-
velse av hans kjærlighet til oss, og at 
lydighet mot hans bud er et uttrykk 
for vår kjærlighet til ham.

Jeg vitner om at hvis vi stoler på 
Gud, vår evige Fader, stoler på hans 
Sønn Jesus Kristus og utøver tro på 
hans forsoning, stoler på Åndens 
hvisken og stoler på levende profeters 
råd, vil vi finne veien bort fra veikanten 
og fortsette trygt – og ikke bare holde 
ut, men glede oss over reisen hjem. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Johannes 14:15.
 2. Neil L. Andersen, “Du vet tilstrekkelig,” 

Liahona, nov. 2008, 14.
 3. “Familien – En erklæring til verden,” 

Liahona, nov. 2010, 129.
 4. Se “Familien – En erklæring til verden.”
 5. Lære og pakter 130:20.
 6. Russell M. Nelson, i R. Scott Lloyd, 

“God Wants His Children to Return to 
Him, Elder Nelson Teaches,” Church 
News section of LDS. org, 28. jan. 2014.

 7. Russell M. Nelson, “Forbered deg 
til templets velsignelser,” Liahona, 
okt. 2010, 49.

 8. Johannes 15:10.
 9. Matteus 22:37-39.
 10. Se Lære og pakter 20:77, 79.
 11. Johannes 14:16-17.
 12. Moroni 8:26.
 13. Lære og pakter 1:38.
 14. 2 Mosebok 20:8.
 15. Se Håndbok 2: Kirkens administrasjon 

(2010), 6. 1. 2.
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var raskere enn jeg trodde. Jeg ble sint, 
trampet med føttene og forlangte å få 
komme inn. Men døren var stengt.

Jeg var våt, sølete, kald, og i min 
barnslige fantasi trodde jeg at jeg kan-
skje kom til å dø i min egen bakgård. 
Til slutt spurte jeg henne hva jeg måtte 
gjøre for å komme inn i huset. Før jeg 
visste ordet av det, sto jeg i bakgår-
den mens mormor spylte av meg med 
en slange. Etter det som virket som 
en evighet, erklærte mormor meg for 
ren og slapp meg inn i huset. Det var 
varmt i huset, og jeg fikk på meg tørre, 
rene klær.

Med denne virkelige lignelsen i 
tankene, ber jeg dere tenke på føl-
gende ord av Jesus Kristus: “Og intet 
urent kan komme inn i hans rike. 
Derfor inngår intet til hans hvile unntatt 
de som har tvettet sine klær i mitt blod 
på grunn av sin tro og har omvendt seg 
fra alle sine synder og har vært trofaste 
til enden.” 1

møtte meg i døren, og nektet å slippe 
meg inn. Hun sa at hvis hun slapp meg 
inn, ville jeg lage gjørmespor rundt i 
huset som hun nettopp hadde rengjort. 
Så jeg gjorde det enhver niåring ville 
gjøre under de gjeldende omstendig-
heter, og løp til bakdøren, men hun 

Av eldste Allen D. Haynie
i De sytti

Da jeg var ni år gammel, kom min 
hvithårede, halvannen meter 
høye mormor for å tilbringe 

noen uker hos oss. En ettermiddag 
mens hun var der, bestemte jeg og 
mine to eldre brødre oss for å grave et 
hull i et jorde over gaten fra huset vårt. 
Jeg vet ikke hvorfor vi gjorde det – 
noen ganger graver bare gutter hull. Vi 
ble litt skitne, men ikke noe som ville 
skape altfor mye trøbbel for oss. Andre 
gutter i nabolaget så hvor spennende 
det var å grave hull, og begynte å 
hjelpe til. Da ble vi alle møkkete sam-
men. Jorda var hard, så vi slepte med 
oss en hageslange og sprutet litt vann i 
bunnen av hullet for å myke opp jorda. 
Vi fikk litt søle på oss mens vi gravde, 
men hullet ble dypere.

Noen i gruppen fant ut at vi skulle 
gjøre hullet vårt til svømmebasseng, 
så vi fylte det opp med vann. Siden 
jeg var den yngste og ønsket å passe 
inn, ble jeg overtalt til å hoppe uti og 
prøve det. Nå var jeg virkelig skitten. 
Jeg planla ikke i utgangspunktet å bli 
full av søle, men det var det jeg endte 
opp med å bli.

Da det begynte å bli kaldt, gikk jeg 
over gaten for å gå inn i huset. Mormor 

Vi må huske hvem  
vi har satt vår lit til
Vårt håp om igjen å få bo sammen med Faderen er avhengig  
av Jesu Kristi forsoning.
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Å stå utenfor huset og bli spylt av 
mormor var ubehagelig. Å bli nektet 
anledningen til å vende tilbake og være 
sammen med vår himmelske Fader 
fordi vi valgte å holde oss i eller være 
tilgriset av et gjørmehull av synd, ville 
være tragisk for evig. Vi skulle ikke 
narre oss selv med hensyn til hva som 
trengs for å vende tilbake og få bli i 
vår himmelske Faders nærhet. Vi må 
være rene.

Før vi kom til denne jord, deltok vi 
som Guds åndesønner og - døtre i et 
stort råd.2 Alle fulgte med, og ingen 

av oss sovnet. I dette rådet fremla vår 
himmelske Fader en plan. Fordi planen 
bevarte vår handlefrihet og krevde at vi 
lærer av egen erfaring og ikke bare av 
hans, visste han at vi ville synde. Han 
visste også at synd ville gjøre oss urene 
og ute av stand til å vende tilbake til 
hans nærhet, for der han bor, er det 
enda renere enn et hus som er ren-
gjort av min mormor.

Fordi vår himmelske Fader elsker 
oss og har som sin hensikt “å tilveie-
bringe [oss] udødelighet og evig liv”,3 
omfattet planen en Frelser – en som 

kunne hjelpe oss å bli rene uansett 
hvor skitne vi har blitt. Da vår himmel-
ske Fader bekjentgjorde behovet for en 
frelser, tror jeg alle snudde seg og så på 
Jesus Kristus, den førstefødte i ånden, 
den eneste som hadde utviklet seg til å 
bli som Faderen.4 Jeg tror vi alle visste 
at det måtte være ham, at ingen av oss 
andre kunne gjøre det, men at han 
kunne og ville.

I Getsemane og på korset på 
Golgata led Jesus Kristus både legemlig 
og åndelig, skalv av smerte, blødde fra 
hver pore og bønnfalt sin Fader om å 
ta fra ham den bitre kalk,5 og likevel 
drakk han.6 Hvorfor gjorde han det? 
Ifølge hans egne ord ønsket han å prise 
sin Fader og fullføre sine “forberedelser 
for menneskenes barn”.7 Han ønsket å 
holde sin pakt og gjøre det mulig for 
oss å komme hjem. Hva ber han oss 
gjøre til gjengjeld? Han ber oss ganske 
enkelt om å bekjenne våre synder og 
omvende oss slik at vi ikke behøver å 
lide slik han gjorde.8 Han innbyr oss 
til å bli rene slik at vi ikke blir stående 
utenfor vår himmelske Faders hus.

Selv om det er best å unngå synd, 
virker Jesu Kristi forsoning like fullt, 
uansett hvilke synder vi har begått eller 
hvor dypt vi har sunket ned i den vel-
kjente avgrunnen. Det betyr ikke noe at 
vi er skamfulle eller forlegne på grunn 
av de synder som profeten Nephi sa 
“henger så fast ved” oss.9 Det betyr 
ikke noe at vi én gang byttet bort vår 
fødselsrett for en gryte velling.10

Det som betyr noe, er at Jesus 
Kristus, Guds Sønn, led “smerter og 
lidelser og fristelser av alle slag” slik at 
“han i kjødet kan vite hvordan han skal 
hjelpe sitt folk”.11 Det som betyr noe, er 
at han var villig til å nedlate seg til 12 å 
komme til jorden og stige ned “under 
alt” 13 for å oppleve “sterkere motset-
ninger enn noe menneske” noensinne 
kunne.14 Det som betyr noe, er at 
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Kristus taler vår sak for Faderen og sier: 
“Fader, se, hans lidelser og død, han 
som ikke syndet og i hvem du hadde 
velbehag… Derfor, Fader, spar disse 
mine brødre som tror på mitt navn, så 
de kan komme til meg og få evig liv.” 15 
Det er det som virkelig teller, og det 
som skulle gi oss alle fornyet håp og 
en beslutning om å prøve en gang til, 
at han ikke har glemt oss.16

Jeg vitner om at Frelseren aldri vil 
vende seg bort fra oss når vi ydmykt 
søker ham for å omvende oss, aldri 
vil anse oss som en tapt sak, aldri vil 
si: “Å nei, ikke deg igjen,” og aldri vil 
forkaste oss på grunn av manglende 
evne til å forstå hvor vanskelig det er 
å unngå synd. Han forstår det hele 
fullkomment, herunder følelsen av 
sorg, skam og frustrasjon som er den 
uunngåelige konsekvensen av synd.

Omvendelse er reell, og den fun-
gerer. Det er ikke en oppdiktet opp-
levelse eller et produkt “av et forvirret 
sinn”.17 Den har kraft til å løfte byrder 
og erstatte dem med håp. Den kan 
gi en mektig forandring i hjertet som 
fører til at vi “ikke har lyst til å gjøre 
ondt mer, men til stadig å gjøre godt”.18 
Omvendelse er av nødvendighet ikke 
lett. Ting av evig betydning er sjel-
dent det. Men resultatet er verdt det. 
Som president Boyd K. Packer vitnet 
om i sin siste tale til De sytti i Kirken: 
“Tanken er at forsoningen ikke etterla-
ter seg noen spor. Det som er reparert, 
er reparert… Forsoningen etterlater 
ingen spor. Den bare helbreder, og det 
den helbreder, forblir helbredet.” 19

Derfor er vårt håp om igjen å få bo 
sammen med Faderen avhengig av Jesu 
Kristi forsoning, av den eneste syndfrie 
persons villighet til å påta seg, til tross 
for at rettferdigheten ikke hadde noe 
krav på ham, den samlede byrde av 
hele menneskehetens overtredelser, 
innbefattet de synder som noen av 

Guds sønner og døtre unødig velger 
å lide for alene.

Som medlemmer av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige tilskriver vi 
Frelserens forsoning større kraft enn de 
fleste andre, fordi vi vet at hvis vi inngår 
pakter, stadig omvender oss og holder 
ut til enden, vil han gjøre oss til sine 
medarvinger,20 og i likhet med ham vil 
vi motta alt som Faderen har.21 Dette 
er en banebrytende lære, men den er 
like fullt sann. Jesu Kristi forsoning gjør 
Frelserens oppfordring: “Vær da full-
komne, likesom deres himmelske Far 
er fullkommen,” 22 fullt mulig, istedenfor 
frustrerende og utenfor rekkevidde.

Skriftene lærer oss at enhver må 
“dømmes ifølge Guds hellige dom”.23 
På den dagen vil det ikke være mulig 
å skjule seg blant en større gruppe 
eller peke på andre som en unnskyld-
ning for vår urenhet. Heldigvis lærer 
også Skriftene oss at Jesus Kristus, 
han som led for våre synder, som er 

vår Talsmann hos Faderen, som kaller 
oss sine venner, som elsker oss inntil 
enden, til slutt også vil være vår dom-
mer. En av velsignelsene ved Jesu Kristi 
forsoning som ofte blir oversett, er at 
“Faderen … har overgitt hele dommen 
til Sønnen”.24

Brødre og søstre, hvis dere er mot-
løse eller lurer på om dere noen gang 
kan komme ut av det åndelige hullet 
dere har gravd, husk hvem som står 
“mellom [oss] og rettferdigheten”, som 
er “fylt av medlidenhet mot menneske-
nes barn”, og som har påtatt seg våre 
synder og overtredelser, og har “til-
fredsstilt rettferdighetens krav”.25 Med 
andre ord, slik Nephi gjorde da han 
tvilte på seg selv, husk ganske enkelt 
“hvem [dere] har satt [deres] lit til”,26 ja, 
Jesus Kristus, og omvend dere så dere 
igjen kan oppleve “et fullkomment, 
klart håp”.27 I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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 1. 3 Nephi 27:19.
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Vi har mye til felles med de trofaste 
menn og kvinner i tidens midte. Vi lever 
også i en tid da Herren Jesus Kristus 
utfører mirakler blant oss – herunder 
å helbrede syke, rense oss fra synd, 
forandre vårt hjerte og muliggjøre frelse 
for Guds barn på begge sider av sløret. 
I vår tid har vi også levende profeter og 
apostler, prestedømmets kraft, åndelige 
gaver og de himmelske velsignelser 
som de frelsende ordinanser er.

Vår tid er en farlig tid – en tid med 
stor ugudelighet og fristelse, en tid med 
forvirring og uro. I disse farlige tider 
har Herrens profet på jorden, president 
Thomas S. Monson, kalt oss til å redde 

Like før sin lidelse i Getsemane og 
på Golgata ga Jesus sine disipler dette 
bemerkelsesverdige løftet: “Den som 
tror på meg, han skal også gjøre de 
gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre 
større gjerninger enn disse, for jeg går 
til min Far.” 6

Jesus oppfylte dette løftet. Fra 
og med pinsedagen ble Jesu disip-
ler velsignet med dåpen med ild og 
Den hellige ånd.7 Ved deres tro på 
Kristus, omvendelse og lydighet ble 
Den hellige ånd deres ledsager, og det 
forandret deres hjerte og velsignet dem 
med et varig vitnesbyrd om sannheten.

Disse gavene og velsignelsene styrket 
Herrens disipler. Selv om tiden de levde 
i var farlig og forvirrende, mottok de 
den åndelige gaven øyne å se med og 
ører å høre med. Ved Den hellige ånds 
kraft begynte de å se sannheten om ting 
som de virkelig er, spesielt om vår Herre 
Jesus Kristus og hans verk blant dem.8 
Den hellige ånd opplyste deres forstand, 
og de hørte Herrens røst klarere. Jesu 
Kristi evangelium sank dypt ned i deres 
hjerte.9 De var standhaftige og lydige.10 
De forkynte evangeliet med frimodighet 
og kraft, og bygget opp Guds rike.11 
De gledet seg i vår Herre Jesus Kristus.

Av eldste Kim B. Clark
i De sytti

Under sitt jordiske virke utførte 
Jesus så mektige mirakler i form 
av helbredelse, og underviste 

med så stor myndighet og kraft at 
skriftstedet sier: “Ryktet om ham kom 
ut over hele Syria … og store folke-
mengder fulgte ham.” 1

Noen av dem som så ham helbrede 
og hørte ham undervise, forkastet ham. 
Andre fulgte ham en stund, men så 
gjorde de det ikke lenger.2 Herren Jesus 
Kristus var der foran dem, men de for-
sto ikke hvem han egentlig var. De var 
blinde, og de valgte å vende seg bort. 
Jesus sa om dem:

“Jeg kom til mitt eget, men mine 
egne tok ikke imot meg.” 3

“Med ørene hører de tungt, og sine 
øyne har de lukket til.” 4

Det var imidlertid mange menn 
og kvinner, heriblant hans trofaste 
apostler, som innrettet livet sitt etter 
ham. Selv om de strevde med verdslige 
distraksjoner, med forvirring rundt det 
han underviste, og med frykt, trodde 
de på ham, og de elsket ham og 
fulgte ham.

Om dem sa Jesus: “Salige er deres 
øyne fordi de ser, og deres ører fordi 
de hører.” 5

Øyne til å se eller  
ører til å høre med
Hvis vi vil se hen til Kristus og åpne våre øyne og våre ører, vil Den hellige 
ånd velsigne oss med å kunne se vår Herre Jesus Kristus virke i vårt liv.
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de sårede i Ånden,12 til å stå frem for 
sannheten med mot,13 og til å bygge 
opp Guds rike.14 Uansett hvilken grad 
av åndelighet, tro eller lydighet vi nå 
har, vil det ikke være tilstrekkelig for 
det arbeid som ligger foran oss. Vi 
trenger større åndelig lys og kraft. Vi 
trenger øyne som kan se klarere hvor-
dan Frelseren virker i vårt liv, og ører til 
å høre hans røst dypere i vårt hjerte.

Denne fantastiske velsignelsen 
kommer når vi åpner vårt hjerte og 
mottar,15 virkelig mottar vår Herre 
Jesus Kristus, hans lære og hans kirke 
i vårt liv. Vi behøver ikke å være full-
komne, men vi trenger å være gode 
og å bli stadig bedre. Vi må prøve å 
etterleve evangeliets enkle og tydelige 
sannheter. Hvis vi påtar oss Kristi navn 
og handler i tro på ham for å omvende 
oss fra våre synder, holde hans bud 
og alltid minnes ham, vil vi motta Den 
hellige ånds veiledning ved Jesu Kristi 
barmhjertighet og nåde.

Enkel lydighet bringer Herrens Ånd 
inn i vårt hjerte. I vårt hjem ber vi i 
tro, og gransker Skriftene og holder 
sabbatsdagen hellig. I våre møtehus tar 
vi del i nadverden og gir hellige løfter 
til vår himmelske Fader i Kristi navn. 
I hellige templer deltar vi i hellige 
ordinanser på vegne av våre brødre 
og søstre på den andre siden av sløret. 
I vår familie og i våre oppgaver fra 
Herren hjelper vi andre, letter deres 
byrder og innbyr dem til å komme 
til Kristus.

Brødre og søstre, jeg vet at hvis vi 
gjør disse tingene, vil Den hellige ånd 
komme! Vi vil vokse åndelig og få 
erfaring med Den hellige ånd, og han 
vil være vår ledsager. Hvis vi vil se hen 
til Kristus og åpne våre øyne og våre 
ører, vil Den hellige ånd velsigne oss 
så vi kan se Herren Jesus Kristus virke 
i vårt liv, og styrke vår tro på ham med 
bekreftelser og bevis. Stadig oftere vil 

vi se alle våre brødre og søstre slik Gud 
ser dem, med kjærlighet og medfølelse. 
Vi vil høre Frelserens røst i Skriftene, i 
Åndens hvisken og i levende profeters 
ord.16 Vi vil se Guds kraft hvile på hans 
profet og alle ledere i hans sanne og 
levende kirke, og vi vil vite med sikker-
het at dette er Guds hellige verk.17 Vi 
vil se og forstå oss selv og verden rundt 
oss slik Frelseren gjør. Vi vil få det apo-
stelen Paulus kalte “Kristi sinn”.18 Vi vil 
ha øyne å se med og ører å høre med, 
og vi vil bygge opp Guds rike.

Livet kan være vanskelig, forvir-
rende, smertefullt og nedslående. Jeg 
bærer vitnesbyrd om at ved hjelp av 
Den hellige ånds veiledning vil lyset 
av Jesu Kristi evangelium skjære gjen-
nom forvirringen, smerten og mørket. 
Enten den kommer i en bemerkel-
sesverdig bølge eller i en mild strøm, 
vil denne strålende åndelige kraften 
gi helbredende kjærlighet og trøst til 
den angrende og sårede sjel, fortrenge 
mørke med sannhetens lys, og fordrive 
motløshet med håp i Kristus. Vi vil se 
disse velsignelsene komme, og vi vil 
vite ved Åndens vitnesbyrd at det er vår 
Herre Jesus Kristus som virker i vårt liv. 

Våre byrder vil virkelig bli “oppslukt i 
gleden over [vår Forløser]”.19

En opplevelse min mor og far hadde 
for mange år siden, illustrerer viktig-
heten av og kraften i øyne å se med 
og ører å høre med. I 1982 ble mine 
foreldre kalt til å tjene i Filippinene 
Davao misjon. Da mor åpnet brevet og 
så hvor de var kalt, utbrøt hun til far: 
“Nei! Du må ringe dem og si at vi ikke 
kan dra til Filippinene. De vet at du har 
astma.” Far hadde hatt astma i mange 
år, og mor var svært bekymret for ham.

Noen netter senere vekket mor 
far ca klokken 02.30. Hun sa: “Merlin, 
hørte du den stemmen?”

“Nei, jeg har ikke hørt noen stemme.”
“Jeg har hørt den samme stemmen 

tre ganger i natt, som sier: “Hvorfor er 
du bekymret? Vet du ikke at jeg vet at 
han har astma? Jeg vil ta vare på ham, 
og jeg vil ta vare på deg. Gjør dere 
klar til å tjene på Filippinene.’”

Mor og far tjenestegjorde på 
Filippinene, og hadde en fantastisk 
opplevelse. Den hellige ånd var deres 
ledsager, og de ble velsignet og beskyt-
tet. Far hadde aldri noe problem med 
astmaen sin. Han var førsterådgiver i 



126 MØTET SØNDAG ETTERMIDDAG | 4. OKTOBER 2015

tsunami flommet inn over Sendai 
misjons område, og feiet bort alt i sin 
bane – biler, hus, fabrikker og jorder. 
Jeg ble lamslått av de tragiske bildene, 
og jeg gråt. Jeg ba inderlig om at vår 
himmelske Fader måtte beskytte og 
hjelpe alle dem som bodde i dette 
området, som jeg er så glad i.

Senere ble det bekreftet at alle 
Kirkens misjonærer og medlemmer 
var i sikkerhet. Men mange medlemmer 
var berørt. De hadde mistet familie-
medlemmer, hjem og eiendeler. Nesten 
20 000 mennesker omkom, lokalsam-
funn ble ødelagt, og mange ble tvunget 

Av eldste Koichi Aoyagi
Emeritusmedlem av De sytti

11. mars 2011 sto jeg på en perrong 
på Tokyo Shinagawa togsta-

sjon, på vei for å besøke Japan Kobe 
misjon. Ca klokken 14.46 ble vi rammet 
et massivt jordskjelv som målte 9,0 på 
Richters skala. Jeg kunne ikke stå opp-
reist på grunn av de intense rystelsene, 
og jeg holdt meg fast i et trapperekk-
verk. Lampene i taket begynte å falle 
i gulvet. Hele Tokyo fikk panikk.

Heldigvis ble jeg ikke skadet, og fire 
timer senere ble jeg lettet over å høre 
at hele min familie var i sikkerhet.

På TV var det en strøm av skrem-
mende, sjokkerende opptak. En massiv 

Hold stø kurs
Sett Gud først, uavhengig av hvilke prøvelser dere opplever.  
Elsk Gud. Ha tro på Kristus, og betro dere til ham i alle ting.

misjonspresidentskapet, og han og 
mor underviste hundrevis av misjo-
nærer og tusenvis av trofaste siste- 
dagers- hellige som forberedelse til å 
opprette menigheter og staver på øya 
Mindanao. De ble velsignet med øyne 
å se med og ører å høre med.

Brødre og søstre, jeg bærer vitnes-
byrd om Jesus Kristus. Jeg vet at han 
lever. Han er vår Frelser og Forløser. 
Jeg vet at hvis vi mottar ham i vårt 
liv og etterlever de enkle og tydelige 
sannhetene i hans evangelium, vil vi 
nyte godt av Den hellige ånds veiled-
ning. Vi vil ha den dyrebare gaven 
øyne å se med og ører å høre med. 
Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼
NOTER
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til å forlate sitt hjem som følge av en 
atomulykke.

Katastrofer som denne, herjer i 
mange deler av verden i dag, og mange 
mister livet. Vi har blitt varslet om at 
ulykker, kriger og utallige problemer 
vil finne sted i verden.

Når prøvelser som disse plutselig 
rammer oss, kan vi spørre: “Hvorfor 
skjer disse tingene med meg?” eller 
“Hvorfor må jeg lide?”

En lang periode etter at jeg 
omvendte meg til evangeliet, manglet 
jeg et klart svar på spørsmålet: “Hvorfor 
får jeg prøvelser?” Jeg forsto den delen 
av frelsesplanen om at vi vil bli prøvet. 
Men når det gjaldt dette spørsmålet, 
hadde jeg egentlig ingen overbevisning 
som var sterk nok til å gi et tilfredsstil-
lende svar. Det kom imidlertid en tid 
i mitt liv da jeg også opplevde en stor 
prøvelse.

Da jeg var 30 år gammel, besøkte 
jeg Nagoya misjon i forbindelse med 
mitt arbeid. Etter møtet, var misjonspre-
sidenten så vennlig å be eldstene kjøre 
meg til flyplassen. Men da vi kom til et 
kryss nederst i en lang bakke, kom en 
stor lastebil dundrende bak oss i høy 
hastighet. Den smalt inn i bilen vår og 
kastet den mer enn 20 meter fremover. 
Det skremmende med alt dette var at 
det ikke var noen sjåfør. Bakenden av 
bilen vår ble komprimert til halvparten 
av sin opprinnelige størrelse. Heldigvis 
overlevde både eldstene og jeg.

Dagen etter begynte jeg imidlertid 
å kjenne smerte i nakke og skuldre, 
og utviklet voldsom hodepine. Fra den 
dagen av fikk jeg ikke sove, og jeg ble 
tvunget til å leve hver dag med både 
fysisk og psykisk smerte. Jeg spurte 
Gud om han ville være så snill å hel-
brede smerten, men disse symptomene 
vedvarte i ca 10 år.

I denne perioden begynte også tvi-
len å komme krypende, og jeg tenkte: 

“Hvorfor må jeg ha så store smerter?” 
Selv om jeg ikke mottok den helbre-
delse jeg søkte, prøvde jeg likevel å 
være trofast og holde Guds bud. Jeg 
fortsatte å be om å få svar på spørsmå-
lene jeg hadde om mine prøvelser.

Etter en stund fikk jeg ytterligere 
personlige problemer å streve med, 
og jeg ble opprørt fordi jeg ikke visste 
hvordan jeg skulle takle denne nye 
prøvelsen. Jeg ba om et svar. Men til 
å begynne med fikk jeg ikke noe svar. 
Så jeg gikk og snakket med en betrodd 
leder i Kirken.

Under samtalen sa han med kjær-
lighet i stemmen: “Bror Aoyagi, er 
ikke din hensikt med å være på denne 
jorden å oppleve denne prøvelsen? Er 
den ikke å akseptere alle prøvelsene 
i dette livet for det de er, og så over-
late resten til Herren? Tror du ikke 
at dette problemet vil bli løst etter 
oppstandelsen?”

Da jeg hørte disse ordene, følte jeg 
Herrens Ånd svært sterkt. Jeg hadde 
hørt denne læren utallige ganger, men 
min forstands øyne hadde aldri blitt 
åpnet i den grad som de ble på dette 
tidspunktet. Jeg forsto at dette var 
svaret jeg hadde søkt fra Herren i mine 
bønner. Jeg var i stand til å forstå vår 
himmelske Faders frelsesplan tydelig, 
og få en ny forståelse av dette viktige 
prinsippet.

I Abraham erklærte Gud: “Og vi 
vil prøve dem ved dette for å se om 
de vil gjøre alt som Herren deres Gud 
befaler dem.” 1

Prinsippet er at den Gud som skapte 
himmelen og jorden, kjenner denne 
jordens store plan. Han har herre-
dømme over alle ting i himmelen og 
på jorden, og for å tilveiebringe frelses-
planen, gir han oss mange forskjellige 
erfaringer – herunder noen prøvelser 
– mens vi er på jorden.

Herren sa følgende til Joseph Smith:
“Vit da, min sønn, at alle disse ting 

skal gi deg erfaring og være til ditt 
gode…

Derfor, hold stø kurs… for Gud skal 
være med deg evindelig og alltid.” 2

Denne jordens prøvelser – herunder 
sykdom og død – er en del av frelses-
planen, og er uunngåelige erfaringer. 
Det er nødvendig for oss å “holde stø 
kurs” og godta våre prøvelser med tro.

Hensikten med livet er imidlertid 
ikke bare å utholde prøvelser. Vår 
himmelske Fader sendte sin elskede 
Sønn Jesus Kristus som vår Frelser og 
Forløser, så vi kunne overvinne prø-
velsene vi møter på denne jord. Med 
andre ord lar han det svake bli til styrke 
for oss.3 Han soner for våre synder og 
våre ufullkommenheter, og han gjør 
det mulig for oss å oppnå udødelighet 
og evig liv.
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En lærdom for livet
Jeg omtaler dette emnet fra et 

spesielt perspektiv. De siste 11 årene 
har jeg vært det yngste medlemmet av 
De tolv i alder. I løpet av mine år med 
tjeneste har gjennomsnittsalderen for 
mennene i Det første presidentskap og 
De tolv apostlers quorum vært 77 år 
– den høyeste gjennomsnittsalderen 
for apostlene over en 11- årsperiode 
i denne evangelieutdeling.

Jeg har blitt velsignet ved den sam-
lede apostoliske, personlige og faglige 

Av eldste David A. Bednar
i De tolv apostlers quorum

I 1996 deltok president Gordon B. 
Hinckley på det nasjonale TV- 
nyhetsprogrammet 60 Minutes. Mike 

Wallace, en erfaren og målbevisst  
journalist, intervjuet president Hinckley 
om en rekke viktige emner.

Nær slutten av samtalen, bemerket 
Wallace: “Det finnes dem som sier: 
‘Dette er et gerontokrati. Dette er en 
kirke som drives av gamle menn.’”

President Hinckley svarte muntert 
og uten å nøle: “Er det ikke storartet 
å ha en moden mann i ledelsen, en 
mann med dømmekraft som ikke 
kastes omkring av hver lærdoms 
vind?” (sending 7. april 1996).

Min hensikt er å forklare hvorfor 
det virkelig er storartet å ha eldre menn 
med stor åndelig modenhet og dømme-
kraft i overordnede lederstillinger i Jesu 
Kristi gjenopprettede kirke – og hvorfor 
vi skulle “høre” og “lytte” (Mosiah 2:9) 
til undervisningen fra disse menn som 
Herren har “utvalgt til å bære vitnes-
byrd om [hans] navn og bringe det ut til 
alle nasjoner, slekter, tungemål og folk” 
(L&p 112:1).

Jeg ber om at vi alle må bli under-
vist ved Den hellige ånd når vi sammen 
overveier dette viktige emnet.

“Utvalgt til å bære 
vitnesbyrd om mitt navn”
Det er godt å ha eldre menn med stor åndelig modenhet og dømmekraft  
i overordnede lederstillinger i Jesu Kristi gjenopprettede kirke.

President Henry B. Eyring sa: 
“Prøven Gud har gitt oss består ikke i 
å se om vi kan utholde vanskeligheter. 
Den består i å se om vi kan takle dem 
godt. Vi består prøven ved å vise at vi 
husket ham og budene han ga oss.” 4

Å holde stø kurs er et viktig valg i 
tider med prøvelser. Vend deres hjerte 
til Gud, spesielt når dere står overfor 
prøvelser. Adlyd ydmykt Guds bud. 
Vis tro til å forsone deres ønsker med 
Guds vilje.

La oss nå overveie den påkjørselen 
i Nagoya. Jeg kunne ha omkommet i 
den ulykken. Men ved Herrens nåde 
overlevde jeg på mirakuløst vis. Og 
jeg vet at min lidelse har bidratt til 
min lærdom og vekst.5 Vår himmel-
ske Fader har lært meg å styre min 
utålmodighet, å utvikle medfølelse og 
å trøste dem som lider. Da jeg innså 
dette, ble mitt hjerte fylt med takk-
nemlighet til min himmelske Fader 
for denne prøvelsen.

Sett Gud først, uavhengig av hvilke 
prøvelser dere opplever. Elsk Gud. Ha 
tro på Kristus, og betro dere til ham i 
alle ting. Moroni gir følgende løfte til 
dem som gjør dette: “Hvis dere nekter 
dere all ugudelighet og elsker Gud av 
hele deres makt, sinn og styrke, da 
er hans nåde tilstrekkelig for dere, så 
dere ved hans nåde kan bli fullkomne 
i Kristus.” 6

Jeg vitner oppriktig om at Gud 
Faderen og hans elskede Sønn Jesus 
Kristus lever, og at Guds løfter til dem 
som holder stø kurs og elsker ham, vil 
bli oppfylt selv midt i prøvelser, i Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Abraham 3:25.
 2. Lære og pakter 122:7, 9; uthevelse tilføyd.
 3. Se Ether 12:27.
 4. Henry B. Eyring, “I Herrens styrke,” 

Liahona, mai 2004, 17.
 5. Se Hebreerne 12:7-9.
 6. Moroni 10:32.
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erfaring og innsikt blant quorums-
medlemmene jeg virker sammen med. 
Et eksempel fra mitt samarbeid med 
eldste Robert D. Hales viser de faktiske 
mulighetene jeg har til å lære av og 
virke sammen med disse lederne.

For mange år siden tilbragte jeg en 
søndag ettermiddag sammen med eld-
ste Hales i hans hjem mens han kom 
seg etter alvorlig sykdom. Vi snakket 
om våre familier, vårt ansvar i quoru-
met og viktige erfaringer.

Ved en anledning spurte jeg eldste 
Hales: “Du har vært en god ektemann, 
far, idrettsutøver, pilot og leder i forret-
ningslivet og Kirken. Hva har du lært 
når du har blitt eldre og blitt hemmet 
av redusert fysisk kapasitet?”

Eldste Hales tenkte seg om et øye-
blikk, og svarte så: “Når du ikke kan 
gjøre det du alltid har gjort, gjør du 
bare det som betyr mest.”

Enkelheten og omfanget av sva-
ret hans gjorde inntrykk på meg. 
Min kjære apostelkollega ga meg en 
lærdom for livet – en lærdom som var 
oppnådd i smeltedigelen av fysiske 
lidelser og åndelig gransking.

Menneskelige begrensninger og svakheter
Begrensningene som er den 

naturlige konsekvensen av fremskre-
den alder, kan faktisk bli bemerkel-
sesverdige kilder til åndelig lærdom 
og innsikt. De samme faktorene som 
mange tror begrenser disse tjenernes 
effektivitet, kan bli noen av deres 
sterkeste sider. Fysiske begrensninger 
kan utvide perspektivet. Begrenset 
utholdenhet kan avklare prioriteringer. 
Manglende evne til å gjøre mange ting 
kan rette fokus mot noen få ting som 
er av størst betydning.

Noen har antydet at det trengs 
yngre og sprekere ledere i Kirken for 
effektivt å kunne takle de alvorlige 
utfordringene i vår tid. Men Herren 

bruker ikke samtidige filosofier og 
ledermetoder for å oppnå sine hensik-
ter (se Jesaja 55:8-9). Vi kan forvente 
at presidenten og andre overordnede 
ledere i Kirken vil være eldre og ånde-
lig erfarne menn.

Herrens åpenbarte mønster for 
ledelse ved råd i hans kirke tar høyde 
for og reduserer virkningen av menne-
skelig svakhet. Interessant nok bekref-
ter faktisk disse mennenes jordiske 
begrensninger den guddommelige 
kilden til åpenbaringene som kommer 
til og gjennom dem. Disse mennene 
er virkelig kalt av Gud ved profeti 
(se 5. trosartikkel).

Et mønster for forberedelse
Jeg har sett i mine brødre i det min-

ste en del av Herrens hensikt med at 
eldre menn med modenhet og dømme-
kraft virker i overordnede lederstillin-
ger i Kirken. Disse mennene har i lang 
tid fått opplæring av den Herre som de 

representerer, tjener og elsker. De har 
lært å forstå Den hellige ånds guddom-
melige språk og Herrens mønstre for 
å motta åpenbaring. Disse alminnelige 
mennene har gjennomgått en eks-
traordinær prosess som har skjerpet 
deres perspektiv, utvidet deres innsikt, 
gitt dem kjærlighet til mennesker fra 
alle nasjoner og omstendigheter, og 
bekreftet virkeligheten av evangeliets 
gjengivelse.

Jeg har gang på gang sett mine 
brødre streve flittig for å ivareta og 
foredle sitt ansvar mens de har kjempet 
med alvorlige fysiske problemer. Disse 
mennene blir ikke skånet for lidelser. 
I stedet blir de velsignet og styrket for 
å kunne streve tappert fremover i sine 
lidelser.

Når jeg har virket sammen med disse 
Herrens representanter, har jeg skjønt at 
deres største ønske er å skjelne og gjøre 
vår himmelske Faders og hans elskede 
Sønns vilje. Når vi har rådført oss med 
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hverandre, har vi mottatt inspirasjon og 
tatt avgjørelser som gjenspeiler en grad 
av lys og sannhet som langt overgår 
menneskelig intelligens, fornuft og 
erfaring. Når vi har samarbeidet i enig-
het om forvirrende problemer, har vår 
felles forståelse av en sak blitt utvidet 
på fantastiske måter ved Den hellige 
ånds kraft.

Jeg er velsignet med daglig å 
få iaktta disse ledernes individuelle 
personligheter, evner og edle karakter. 
Enkelte opplever Brødrenes menneske-
lige begrensninger som foruroligende 
og trossvekkende. For meg er disse 
ufullkommenhetene oppmuntrende 
og trosfremmende.

En ytterligere lærdom
Jeg har nå opplevd at seks av mine 

brødre har blitt overført ved fysisk 
død til nye ansvarsoppgaver i ånde-
verdenen: President James E. Faust, 
president Gordon B. Hinckley, eldste 
Joseph B. Wirthlin, eldste L. Tom Perry, 
president Boyd K. Packer og eldste 
Richard G. Scott.

Disse tapre brødre viet “hele sin sjel” 
(Omni 1:26) til å bære vitnesbyrd om 

Jesu Kristi navn i hele verden. Deres 
samlede læresetninger er uvurderlige.

I de siste årene av sin jordiske 
tjenestegjerning delte disse tjenerne 
kraftfulle åndelig sammendrag av 
det de hadde lært gjennom tiår med 
trofast tjeneste. Disse lederne formidlet 
sannheter av stor verdi på et tidspunkt 
da noen kanskje ville tro de hadde 
minst å gi.

Overvei de siste læresetningene 
til store profeter i Skriftene. Nephi 
avsluttet for eksempel sin oppteg-
nelse med disse ordene: “For slik har 
Herren befalt meg, og jeg må adlyde” 
(2 Nephi 33:15).

Nær slutten av sitt liv formante Jakob:
“Omvend dere og gå inn gjennom 

den trange port, og fortsett på den vei 
som er smal, til dere oppnår evig liv.

Vær kloke, hva mer kan jeg si?” 
Jakobs bok 6:11-12).

Moroni fullførte sitt arbeid med 
å klargjøre platene med en håpefull 
forventning om oppstandelsen: “Jeg går 
snart til hvile i Guds paradis inntil min 
ånd og mitt legeme igjen skal forenes 
og jeg skal føres seirende gjennom 
luften for å møte dere for Den Store 

Jehovas behagelige domstol, han 
som er både levendes og dødes evige 
dommer” (Moroni 10:34).

Dere og jeg er velsignet ved å 
kunne lære av de siste læresetninger 
og vitnesbyrd fra siste- dagers profeter 
og apostler. Navnene i dag ikke er 
Nephi, Jakob og Moroni, men presi-
dent Faust, president Hinckley, eldste 
Wirthlin, eldste Perry, president Packer 
og eldste Scott.

Jeg mener ikke at de siste bud-
skapene fra disse avholdte mennene 
nødvendigvis var de mest bemerkel-
sesverdige eller de viktigste i deres 
tjenestegjerning. Men summen av deres 
åndelige lærdom og livserfaringer gjorde 
disse lederne i stand til å understreke 
evige sannheter med absolutt ekthet 
og stor og gjennomtrengende kraft.

I sin siste generalkonferansetale, 
i april 2007, erklærte president Faust:

“Frelseren har tilbudt oss alle en 
dyrebar fred gjennom sin forsoning, 
men denne kan først komme når vi 
er villige til å kaste ut negative følelser 
som sinne, motvilje eller hevn…

La oss huske at vi må tilgi for å 
få tilgivelse… Av hele mitt hjerte og 

Med klokken fra øverst til venstre: Portretter av president James E. Faust,  
president Gordon B. Hinckley, eldste Richard G. Scott og eldste Joseph B. Wirthlin;  
over: Portretter av president Boyd K. Packer og eldste L. Tom Perry.
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hele min sjel tror jeg på den hel-
bredende kraft som kan komme til 
oss når vi følger Frelserens råd om 
å tilgi ‘alle mennesker’ [L&p 64:10]” 
(“Tilgivelsens helbredende kraft,” 
Liahona, mai 2007, 69).

President Fausts budskap er en 
mektig livslærdom fra en mann jeg 
er glad i, og en av de mest tilgivende 
menn jeg noensinne har kjent.

President Hinckley vitnet i sin siste 
generalkonferansetale i oktober 2007: 
“Jeg bekrefter … mitt vitnesbyrd om 
profeten Josephs kall, hans gjerninger 
og at han beseglet sitt vitnesbyrd med 
sitt blod som martyr for den evige 
sannhet… Dere og jeg står overfor det 
enkle spørsmål om vi vil godta sann-
heten av det første syn og det som 
fulgte. Hele denne kirkes gyldighet 
hviler på spørsmålet om dette er sant. 
Hvis det er sant, og det vitner jeg om 
at det er, så er det verk vi er enga-
sjert i, det viktigste i verden” (“Stenen 
som ble revet løs fra fjellet,” Liahona, 
nov. 2007, 86).

President Hinckleys vitnesbyrd 
bekrefter en mektig livslærdom fra en 
mann jeg er glad i og vet var en Guds 
profet.

Eldste Wirthlin holdt sin siste gene-
ralkonferansetale i oktober 2008.

“Jeg husker fremdeles det rådet [mor] 
ga meg den dagen for lenge siden, da 
laget mitt tapte en fotballkamp: ‘Ta det 
som det kommer, og nyt det’

… Motgang, hvis den takles på 
riktig måte, kan være en velsignelse 
for oss…

Når vi ser etter humor, søker det 
evige perspektiv, forstår prinsippet 
kompensasjon og nærmer oss vår him-
melske Fader, kan vi utholde motgang 
og prøvelser. Vi kan si som min mor: 
‘Ta det som det kommer, og nyt det’” 
(“Ta det som det kommer, og nyt det,” 
Liahona, nov. 2008, 28).

Eldste Wirthlins budskap er en mek-
tig livslærdom fra en mann jeg er glad 
i, og som var en levende preken om 
å overvinne vanskeligheter ved tro på 
Frelseren.

Eldste Perry sto på denne talersto-
len for bare seks måneder siden. Den 
gangen kunne vi ikke ha forestilt oss at 
det skulle bli hans siste vitnesbyrd på 
en generalkonferanse.

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

Jeg er takknemlig for min hustru, 
mine barn, mine barnebarn og mine 
oldebarn, og for … andre slektninger 
som gjør mitt eget liv så rikt og til og 
med evig. Om denne evige sannhet 
bærer jeg mitt sterkeste og helligste vit-
nesbyrd” (“Hvorfor ekteskap og familie 
betyr noe – over hele verden,” Liahona, 
mai 2015, 42).

Eldste Perrys budskap er en mektig 
livslærdom fra en mann jeg er glad i, 
og som forsto ved enorm erfaring det 
viktige forholdet mellom familien og 
evig lykke.

På generalkonferansen for 
seks måneder siden understreket 
president Packer Faderens plan for 
lykke, Frelserens forsoning og evige 
familier:

“Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesus 
er Kristus og den levende Guds Sønn. 
Han er Kirkens overhode. Gjennom 
hans forsoning og prestedømmets kraft, 
kan familier som stiftes på jorden, være 
sammen i all evighet…

Jeg er så takknemlig for … forson-
ingen som kan rense bort alle flekker 
uansett hvor vanskelige eller hvor 
langvarige eller hvor mange ganger de 
har blitt gjentatt. Forsoningen kan sette 
dere fri igjen til å gå fremover, rene og 

verdige” (“Planen for lykke,” Liahona, 
mai 2015, 28).

President Packers siste budskap er 
en livslærdom fra en mann jeg er glad 
i, og som ettertrykkelig og gjentatte 
ganger erklærte at hensikten “med all 
aktivitet i Kirken er å sørge for at en 
mann og en kvinne og deres barn er 
lykkelige hjemme, beseglet til hver-
andre for tid og all evighet” (Liahona, 
mai 2015, 26).

I sin siste generalkonferansetale, 
i oktober 2014, erklærte eldste Scott: 
“Vi kom til jordelivet nettopp for å 
vokse gjennom prøvelser. Utfordringer 
hjelper oss å bli mer lik vår Fader i 
himmelen, og Jesu Kristi forsoning gjør 
det mulig å takle disse utfordringene. 
Jeg vitner om at når vi aktivt kommer 
til ham, kan vi utholde enhver fristelse, 
enhver hjertesorg, enhver utfordring 
vi møter” (“Gjør utøvelse av tro til din 
førsteprioritet,” Liahona, nov. 2014, 94).

Eldste Scotts budskap er en mektig 
livslærdom fra en mann jeg er glad i, 
og et avholdt, spesielt vitne om Kristi 
navn i hele verden (se L&p 107:23).

Løfte og vitnesbyrd
Frelseren erklærte: “Enten ved min 

egen røst eller ved mine tjeneres røst, 
det være det samme” (L&p 1:38). Måtte 
vi høre og gi akt på de evige sannheter 
som blir undervist av Herrens bemyn-
digede representanter. Når vi gjør det, 
lover jeg at vår tro på vår himmelske 
Fader og Jesus Kristus vil bli styrket, 
og vi vil motta åndelig veiledning og 
beskyttelse for våre spesielle omsten-
digheter og behov.

Av hele min sjel vitner jeg om at 
den oppstandne og levende Kristus 
leder virksomheten i den gjengitte og 
levende kirke gjennom sine tjenere 
som er blitt valgt til å bære vitnesbyrd 
om hans navn. Dette vitner jeg om 
i Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼
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De talte til oss

en historie om en jente som heter 
Amy. Amy ba om å få vite om Gud 
virkelig var glad i henne og var 
der for henne. Les eller gjenfortell 
denne historien som familie, og 
snakk om en gang da dere følte 
Guds kjærlighet. Hvordan føles det 

å vite at du er Guds barn? Hvordan 
kan du hjelpe andre å vite at de er 
Guds barn?

• Side 121: Eldste Allen D. Haynie i 
De sytti fortalte om en gang da han 
og hans to eldre brødre gravde et 
stort hull som de gjorde til svømme-
basseng. Guttene ble svært sølete av 
å leke i det. Eldste Haynies bestemor 
ville ikke slippe ham inn i huset 
før han var spylt og ren. Hva lærer 
historien hans oss om Jesu Kristi for-
soning? Hvorfor er det viktig å være 
ren for Gud?

For ungdom
• Side 83: President Thomas S.  

Monson sa at Guds bud ikke er hin-
dringer, men snarere retningslinjer 
for lykke. “Han som skapte oss og 
elsker oss fullkomment,” sa han, “vet 
akkurat hvordan vi må leve vårt liv 
for å oppnå størst mulig lykke.” Sett 
president Monsons ord på prøve, og 
hold Herrens bud. Bli ikke over-
rasket om du mottar guddommelig 
hjelp og beskyttelse.

• Side 6: Når vår selvfølelse er avhen-
gig av hva andre mener, blir vi ofte 
skuffet. Søster Rosemary M. Wixom, 
Primærs øverste president, sa: “Vi 
kan motta bekreftelse på vår verdi 
vertikalt fra [Herren], ikke horison-
talt fra verden omkring oss eller fra 
andre på Facebook eller Instagram.” 
Skriv i dagboken denne uken om 
din guddommelige natur og velsig-
nelsene som kommer ved denne 
kunnskapen.

• Side 20: President Dieter F. Uchtdorf, 
annenrådgiver i Det første presi-
dentskap, sa: “Hvis dere noensinne 
tror at evangeliet ikke virker så 
godt for dere, vil jeg be dere om å 
tre tilbake, se på livet fra et høyere 
nivå og forenkle deres innstilling til 
disippelskap. Fokuser på evangeliets 

For barn
• Side 86: President Thomas S. 

Monson ba oss om å være et godt 
eksempel ved å følge Jesus Kristus. 
Når vi følger ham, kan vi være lys 
for verden. Hvordan kan du være et 
eksempel for familie og venner? Du 
kan begynne med å sette deg som 
mål å gjøre én ting for å bli mer lik 
Jesus.

• Side 104: President Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det første president-
skap, fortalte om da faren lette etter 
et Kirkens møtehus en søndag mens 
han var på besøk i Australia. Da han 
lette, ba han ved hvert gatekryss om 
å få vite hvilken retning han skulle 
gå. Snart hørte han sang, og visste at 
Den hellige ånd hadde hjulpet ham 
å finne veien. Tenk på en gang da 
du følte Den hellige ånd. Hvordan 
føltes det?

• Side 6: Søster Rosemary M. Wixom, 
Primærs øverste president, fortalte 

Gjør konferansen til en del av livet
Overvei å bruke noen av følgende aktiviteter og spørsmål som grunnlag 
for samtaler i familien eller selvstudium.
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grunnleggende læresetninger, prin-
sipper og anvendelse.” Hvis du føler 
deg stresset og overveldet, kan du 
overveie hvordan du kan foren-
kle ditt liv og din etterlevelse av 
evangeliet.

• Side 65: Eldste Neil L. Andersen i 
De tolv apostlers quorum fortalte 
om en ung mann som hadde håpet 
å reise på misjon, men måtte ta vare 
på familien isteden. Ved mektig tro 
og Herrens velsignelser var den 
unge mannen i stand til å reise på 
misjon likevel. Hvordan kan vi være 
som ham og gå videre i tro, til tross 
for hindringene på veien?

• Side 33: Eldste Larry R. Lawrence i 
De sytti fortalte om en hjemvendt 
misjonær som kjempet med sine 
mange forpliktelser, inntil han 
bestemte seg for å vie søndagen 
til tjeneste for Gud og studium av 
evangeliet. “Denne lille justeringen 
ga ham den fred og balanse han 
søkte,” sa eldste Lawrence. Hva kan 
du gjøre for bedre å vie søndagen til 
Herren?

For voksne
• Side 86: President Thomas S. 

Monson minnet oss på å være et 
forbilde og et lys for verden. “Når 
vi følger Frelserens eksempel og 
lever slik han levde og slik han 
forkynte,” sa president Monson, 
“vil dette lyset brenne i oss og lyse 
opp veien for andre”. Hva kan du 
gjøre for å være et klarere lys som 
“vil lyse opp i en stadig mørkere 
verden”?

• President Russell M. Nelson, presi-
dent for De tolv apostlers quorum, 
og eldste Jeffrey R. Holland i De 
tolv apostlers quorum talte om 
kvinner og mødres betydning. 
Eldste Holland sa: “Ingen kjærlig-
het i jordelivet kommer nærmere 

Jesu Kristi rene kjærlighet enn den 
uselviske kjærlighet en hengiven 
mor har til sitt barn” (side 47). 
President Nelson sa at omvendte 
kvinner som holder sine pakter, 
“vil skille seg stadig mer ut i en 
nedadgående verden” (side 95). 
Tenk på disse talene med en bønn 
i hjertet, og snakk om hvordan 

familiemedlemmene kan støtte 
kvinner i deres viktige, gudgitte 
roller.

• Flere talere talte om styrke gjennom 
motgang. Eldste Hugo Montoya i 
De sytti forklarte at prøvelser og 
fristelser kommer til alle, “men de 
gir oss også styrke og vekst når vi 
lykkes med å overvinne dem” (side 
53). Les talen hans og talene av eld-
ste James B. Martino i De sytti (side 
58); eldste Koichi Aoyagi, emeri-
tusmedlem av De sytti (side 126); 

og Neill F. Marriott, annenrådgiver 
i Unge kvinners øverste president-
skap (side 30). Overvei hvordan du 
kan styrke din tro på Jesus Kristus, 
og hvordan han kan hjelpe deg 
gjennom motgang.

• Side 33: I sin tale sa eldste Larry R. 
Lawrence i De sytti: “Ånden utfordrer 
oss stadig til å bli bedre og klatre 

høyere… Hvis vi er ydmyke og 
lærevillige, vil han ta oss i hånden og 
lede oss hjem.” Når du har lest talen, 
kan du søke Åndens veiledning for 
å finne ut hvordan du kan forbedre 
deg og forandre deg.

• Side 104: President Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det første president-
skap, sa at “å alltid ha Ånden hos 
oss er å ha Den hellige ånds veiled-
ning i vårt daglige liv”. Overvei hva 
du kan gjøre eller slutte å gjøre for 
alltid ha Ånden hos deg. ◼
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Fortegnelse over historier

Taler Historie

Neil L. Andersen (65) Etter at deres mor dør, blir en ung mann og hans søsken velsignet med økonomiske midler etter at den unge mannen tar imot et kall til å reise på heltidsmi-
sjon. Ved tro på Jesus Kristus finner to brødre styrke til å fortsette etter at deres foreldre og to søsken dør i en flyulykke.

Koichi Aoyagi (126) Mens han snakker med en leder i Kirken, får Koichi Aoyagi klarere forståelse gjennom Den hellige ånd om hvilken funksjon motgang har i frelsesplanen.

David A. Bednar (128) David A. Bednar lærer av eldste Robert D. Hales at når man ikke kan gjøre det man alltid har gjort, gjør man bare det som betyr mest.

Randall K. Bennett (69) Randall K. Bennetts yngste barnebarn snubler mens han lærer å gå, men prøver igjen med foreldrenes oppmuntring. To russiske siste- dagers- hellige som føler 
seg tilskyndet til å dele evangeliet med hverandre, gifter seg til slutt i templet.

Kim B. Clark (124) Oppmuntret av Åndens røst, tar Kim B. Clarks foreldre imot et misjonskall til Filippinene.

Quentin L. Cook (39) Som ung misjonær lærer Quentin L. Cook hva det vil si å være “strøken og rede for Bristol”. Quentin L. Cook deltar i en jødisk sabbat.

Henry B. Eyring (80) En eldre søster takker en diakon for å dele ut nadverden til henne. Gjennom innsatsen til en eldstenes quorumspresident, påvirker Herren en rekke mindre 
aktive fremtidige eldster. Henry B. Eyrings oldefar gleder seg over at Herren har våket over og inspirert ham under en vanskelig misjon.
(104) Den hellige ånd leder Henry B. Eyrings far til et nadverdsmøte i Australia. Etter at hans hustru dør, blir Henry B. Eyrings far trøstet av Den hellige ånd.

Bradley D. Foster (50) Anne Sullivan hjelper døve og blinde Helen Keller å lære å lese. Bradley D. Foster føler et presserende behov for å hjelpe sine barn og barnebarn å forstå 
evangeliets sannheter etter at han intervjuer en verdig fremtidig misjonær.

Allen D. Haynie (121) Etter å ha lekt i et gjørmehull som gutt, får ikke Allen D. Haynie komme inn i huset før etter at hans bestemor har spylt ham ren med en slange.

Jeffrey R. Holland (47) Et døende mindre aktivt medlem av Kirken frykter for å møte sin mor i det neste liv. En hengiven mor hjelper sin sønn å vende tilbake til Kirken.  
Lisa Tuttle Pieper hjelper datteren å delta i Hosianna- ropet.

Von G. Keetch (115) Surfere som er misfornøyd med en barriere som er bygget tvers over en bukt i Australia, oppdager at barrieren beskytter dem mot haier.

Larry R. Lawrence (33) Larry R. Lawrence gir flere eksempler på hvordan Den hellige ånd gir “tilpassede råd” for å hjelpe oss å forbedre oss.

Neill F. Marriott (30) Etter å ha bedt og søkt Gud i 10 år, finner Neill F. Marriott Kirken og tar imot evangeliet. Søster Marriotts familie utøver tro på at de vil få leve evig sammen 
med en datter som dør etter en sykkelulykke.

James B. Martino (58) James B. Martino bestemmer seg for å bli døpt etter oppriktig studium av og bønn angående Mormons bok.

Richard J. Maynes (27) Eldste Taiichi Aoba lærer ungdommer å sentrere leiren sin på en keramikers skive. Nancy Maynes oppdager ekte glede over å finne og etterleve Jesu Kristi 
evangelium.

Carol F. McConkie (12) En 102 år gammel søster sier hun har oppnådd Unge kvinners anerkjennelse ved å omvende seg hver dag.

Thomas S. Monson (83) Etter å ha omvendt seg og vendt tilbake til Kirken, finner en kvinne og hennes mann fred og håp i Jesu Kristi evangelium.
(86) En israelsk embedsmann lurer på hva de skal gjøre med lyset i øynene til siste- dagers- hellige som studerer ved BYUs Jerusalem- senter.

Hugo Montoya (53) Et smil fra president Russell M. Nelson gir Hugo Montoya fred etter at han blir kalt til De sytti.

Russell M. Nelson (95) Som ung, motløs hjertekirurg, går Russell M. Nelson tilbake til arbeidet takket være sin hustrus perspektiv, kjærlighet og oppmuntring. En inspirert kommen-
tar fra en Primær- president på stavsplan endrer retningen på et stavsrådsmøte.

Linda S. Reeves (9) Etter å ha hørt en venn fortelle om noen av sine utfordringer, verker Linda S. Reeves for dem som har blitt påført skade av andre.

Dale G. Renlund (93) Etter at Dale G. Renlund blir kalt som biskop, sier broren at Herren har kalt ham på grunn av det han trenger å gjøre gjennom ham. Foreldrene til en ung 
mann som dør av hjertesvikt, trøster Dale G. Renlund.

Gregory A. Schwitzer (98) Gregory A. Schwitzer hjelper sitt barnebarn å føle melodien og budskapet i en salme han øver på å spille på piano.

Vern P. Stanfill (55) Ved å stole på det samlede lyset fra en gruppe syklister på tur gjennom en mørk tunnel, overvinner Vern P. Stanfill sin angst.

Carole M. Stephens (118) Carole M. Stephens bruker kjærlighet til å overtale sitt barnebarn til å sitte i bilsetet.

Gary E. Stevenson (91) Etter at han blir kalt som apostel, finner Gary E. Stevenson og hans hustru Lesa sitt anker i troen på Jesus Kristus og kunnskapen om frelsesplanen.

Dieter F. Uchtdorf (15) En 11 år gammel jente lærer av sin grandtante at å elske Gud og hans barn er nøkkelen til lykke.
(20) En lærer i Hjelpeforeningen er oppe hele natten for å lage et lappeteppe til en leksjon om forenkling.
(76) Dieter F. Uchtdorf blir overrasket og trist over å høre at en bærer av Det aronske prestedømme har trukket seg bort fra Gud.

Rosemary M. Wixom (6) Vår himmelske Fader besvarer en ung kvinnes bønn om å få vite at han elsker henne. En sultende mann i Etiopia hjelper et foreldreløst barn.

Følgende liste over utvalgte historier fra generalkonferansen kan brukes i personlig studium, på familiens hjemmeaften og i annen 
undervisning. Sidetallene viser til første side av talen.
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Nytt fra Kirken

Eldste Ronald A. Rasband
De tolv apostlers quorum

Etter at eldste Ronald A. 
Rasband hadde mottatt 

sitt kall til De tolv apostlers 
quorum, leste han Johannes 15:16: “Dere har ikke utvalgt meg, 
men jeg har utvalgt dere.”

Eldste Rasband sa: “Jeg fikk en åndelig tilskyndelse om at 
det ikke er noe ved dette [kallet] som var… mitt ønske. Det var 
Herrens beslutning.”

Da han var 19 år gammel, hadde eldste Rasband allerede 
lært noe lignende om å underkaste seg Herrens avgjørelser. 
Han hadde håpet å reise på misjon til Tyskland, slik hans far 
og eldre bror hadde gjort, men i stedet ble han kalt til Øststa-
tene misjon (USA). Han slo opp i Skriftene og leste i kapittel 
100 i Lære og pakter: 

“Derfor, følg meg og lytt til de råd som jeg skal gi dere…
En vid dør skal bli åpnet i traktene rundt omkring i denne 

østlige del av landet …
Derfor, sannelig sier jeg dere, oppløft deres røst til dette 

folk” (vers 2, 3, 5).
Han hadde et vitnesbyrd om at Herren ønsket at han skulle 

virke i Øststatene misjon.
Eldste Rasband, født 6. februar 1951, kommer fra enkle 

kår. “Jeg er sønn av en lastebilsjåfør og en dyrebar [hjem-
meværende] mor,” sa han. Han kommer fra en familie med 
siste- dagers- hellige i flere generasjoner, en arv han verdset-
ter høyt.

I 1973 giftet eldste Rasband seg med Melanie Twitchell. 
De har 5 barn og 24 barnebarn. 
Eldste Rasband gir sin hustru gjen-
nom 42 år æren for å ha hjulpet 
ham å bli den han er i dag. “Min 
hustru har formet meg som potte-
makerens leire, til noe som virkelig 
betyr noe… Det er hennes åndelige 
innflytelse som har ført ikke bare 
til dette storartede og spesielle 
kallet, men også til alt jeg har gjort 
åndelig.”

I 1987 ble eldste Rasband admini-
strerende direktør for et verdensom-
spennende kjemikalieselskap. Han 
lærte av sine ledere hvordan han 
kunne bli mer effektiv i tjeneste i 
Kirken. “Jeg har lært i mitt yrke… at 
personer er viktigere enn noe annet 

vi kan gjøre.” Han lærte også “mange lederferdigheter… som 
jeg har hatt god nytte av som generalautoritet.”

Eldste Rasband har hatt rikelig med anledninger til å bruke 
disse ferdighetene. Han har virket som biskop, misjonspre-
sident, generalautoritet- sytti siden april 2000, tilsynsfører for 
områdene Nord- Amerika vest og nordvest og tre områder i 
Utah, rådgiver i presidentskapet for området Europa sentralt, 
administrerende direktør i Tempelavdelingen, medlem av De 
syttis presidentskap siden 2005, og seniorpresident for De sytti 
siden april 2009.

Hans oppgaver i Kirken har gjort ham glad i siste- dagers- 
hellige overalt. Han forteller medlemmene: “Deres tro har 
styrket vår tro. Deres vitnesbyrd har utvidet vårt vitnesbyrd” 
(side 90).

Eldste Rasband møter kallet som en Herren Jesu Kristi 
apostel med ydmykhet. “Jeg har alltid hatt et ønske om å tjene 
ham,” sa han. “Jeg vil vie min tid, mine talenter og alt jeg har 
nå og resten av mitt liv. Jeg er fast bestemt på å gjøre det. Det 
er en ære å få gjøre det.” ◼
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Da han reflekterte over sitt 
kall til De tolv apostlers 

quorum, konkluderte eldste 
Gary E. Stevenson med at 

hans tjeneste i Herrens rike, og spesielt som apostel, vil handle 
mer om lederskap ved tjeneste enn om tjeneste ved lederskap.

“Jesus Kristus betraktet seg som en tjener,” sa eldste Steven-
son under en pressekonferanse etter at han ble oppholdt. “Vi 
betrakter oss også som tjenere” (se Markus 10:44).

Eldste Stevensons kall til De tolv apostlers quorum kom 
uventet. Han føler imidlertid at hans tjeneste i Kirken – spesielt 
som generalautoritet- sytti fra 2008 til 2012, og som preside-
rende biskop siden mars 2012 – har hjulpet ham å forberede 
seg til sitt nye ansvar.

Noe av det viktigste han har lært i Herrens tjeneste, er den 
store verdien av vår himmelske Faders barn. Eldste Steven-
son ser frem til de økte mulighetene han vil ha som apostel, 
til å omgås med og bære vitnesbyrd for Guds barn over hele 
verden.

Han ser også frem til vedvarende samarbeid med dem som 
leder Herrens kirke. “Tanken på å sitte i råd med og få lære 
av [dem], bli veiledet av [dem] og føle deres styrke og deres 
vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans forsoning,” sa han, “er noe 
jeg tror vil være en storartet opplevelse.”

Gary E. Stevenson ble født 6. august 1955, sønn av Evan N. 
og Vera Jean Stevenson. Han sporer familiens røtter til Utahs 
tidlige siste- dagers- hellige pionerer. Han vokste opp i Nord- 
Utahs Cache Valley i et evangeliesentrert hjem hvor han lærte 
verdien av hardt arbeid og viktigheten av å yte tjeneste. Hans 
far, “min ungdoms biskop”, inviterte ham ofte med på besøk 
til de mange enkene som tilhørte menigheten. Lærdommene 
unge Gary fikk av sin far om Kristus- lignende omsorg og tje-
neste, gjorde et uutslettelig inntrykk på ham som han skulle få 
nytte av som presiderende biskop.

“Kirkens biskoper,” sa han, “er virke-
lig mine helter.”

Eldste Stevensons tjeneste i Kirken 
begynte for alvor da han ble kalt på 
heltidsmisjon til Japan Fukuoka misjon, 
der han utviklet varig kjærlighet til det 
japanske folk og deres språk, som han 
fortsatt snakker flytende. Etter sin misjon 
studerte han ved Utah State University, 
hvor han møtte Lesa Jean Higley. De ble 
viet i Idaho Falls Idaho tempel i 1979, 
og har fire sønner. Eldste Stevenson tok 

utdannelse i bedriftsledelse, med vekt på markedsføring. Han 
var senere med på å starte og lede en av verdens ledende 
produsenter og markedsførere av treningsutstyr.

Familien Stevenson har bodd i Japan i mange år. I 2004  
ble eldste Stevenson kalt som president for Japan Nagoya 
misjon. Da han ble kalt til De sytti i 2008, virket han som råd-
giver og president for området Asia nord. Han var områdepre-
sident i 2011, da et stort jordskjelv rammet utenfor kysten av 
det nordlige Japan, og utløste en massiv tsunami som drepte 
mange tusen. Denne erfaringen skulle bli et avgjørende øye-
blikk i livet.

Eldste Stevenson bidro til å forme Kirkens respons, som 
sørget for mat, forsyninger, støtte og langsiktig hjelp.

“Her så vi virkelig Jesu Kristi Kirke utføre en av sine gud-
dommelig forordnede ansvarsoppgaver, nemlig å hjelpe de 
fattige og trengende,” forteller han. Han sa det var et hellig 
privilegium å “hjelpe, velsigne og organisere hjelp”.

Eldste Stevenson sier at Herren har bedt de siste- dagers- 
hellige om å “styrk[e] de svake, løft[e] de hengende hender, og 
gi kraft til de vaklende knær” (L&p 81:5). “Med dette,” sa han 
på pressekonferansen, “følger ansvaret vi føler som medlem-
mer av De tolvs quorum og som apostler for å yte Kristus- 
lignende tjeneste.” ◼

Eldste Gary E. Stevenson
De tolv apostlers quorum
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Eldste Dale G. Renlund
De tolv apostlers quorum

også arbeidet sitt. Men helt siden de giftet seg i 1977, sier han, 
har hun alltid “gitt alt” og vært en kilde til styrke for ham.

Mens de var i Afrika, ble eldste og søster Renlund “undervist 
av hellige om hva som virkelig betyr noe”. I Kongo spurte eld-
ste Renlund en gang medlemmene hva deres utfordringer var. 
Han forteller at etter litt overtalelse, “reiste en eldre mann seg 
og sa: ‘Eldste Renlund, hvordan kan vi ha utfordringer? Vi har 
Jesu Kristi evangelium.’” Eldste Renlund reflekterer: “Min hustru 
og jeg ønsker å være akkurat som de hellige i Kananga… De 
ser ut som de ikke har noenting, men de har alt.”

Da han avsluttet sin første tale som apostel, vitnet eldste 
Renlund: “Av hele mitt hjerte ønsker jeg å være en sann etter-
følger av Jesus Kristus. Jeg elsker ham. Jeg beundrer ham. Jeg 
vitner om at han lever. Jeg vitner om at han er Den salvede, 
Messias” (side 94). ◼

Etter den første forbausel-
sen over å bli kalt til De 

tolv apostlers quorum, knelte 
eldste Dale G. Renlund i bønn 

sammen med sin hustru Ruth for å be om et vitnesbyrd om at 
“Gud hadde valgt denne kursen”.

Eldste Renlund har søkt denne rettledningen mange ganger 
– som generalautoritet- sytti, som kardiolog og som ektemann 
og far. Mens han arbeidet som turnuslege under opplæring 
i Maryland, USA, ble for eksempel hans hustru rammet av 
eggstokkreft. Datteren Ashley var bare 16 måneder gammel. 
I denne vanskelige perioden kom eldste Renlunds følelse av 
nærhet til Herren tilbake da Ruth takket Herren i bønn for 
deres tempelbesegling.

Eldste Renlund arbeidet som kardiolog, og behandlet  
pasienter med hjertesvikt. Han så mange pasienter dø. Men 
da en pasient som het Chad, døde, ble den følelsesmessige 
avstanden han holdt i krisetider, knust da Chads foreldre  
kom inn på akuttmottaket. I det øyeblikket så han Chad  
med deres øyne.

Om denne opplevelsen sa eldste Renlund: “Jeg innser nå 
at for å tjene andre effektivt i Kirken, må vi se dem med en 
foreldres øyne, en fars øyne, med vår himmelske Faders øyne. 
Først da kan vi begynne å fatte den sanne verdien av en sjel” 
(side 94).

Eldste Renlunds barndom og tjeneste i Kirken har også 
hjulpet ham å forberede seg til å se andre med Herrens øyne, 
og å forstå Kirkens mangfoldige medlemmer.

Dale Renlund ble født 13. novem-
ber 1952, sønn av svenske innvan-
drere som kom til Utah for å bli 
beseglet i templet. Da Dale var gutt, 
flyttet familien til Finland og deretter 
tilbake til Sverige. Han kom tilbake 
til Utah sammen med familien tre år 
senere. Som 19- åring ble han kalt på 
heltidsmisjon til Sverige.

I 2009 ble eldste Renlund kalt 
som generalautoritet- sytti. Hans 
første oppdrag var i presidentskapet 
for området Afrika sydøst. Eldste 
Renlund avsluttet sin karriere som 
lege og professor, men hans hustru, 
sier han, “gjorde det største offeret.” 
Ruth var leder for advokatfirmaet sitt 
da eldste Renlund ble kalt, og forlot 
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I ung alder lærte eldste L. Whitney Clayton å elske arbeid  
og familie. Tidlig hver lørdag dro faren hjemmefra for å 

ivareta plikter i forbindelse med sitt arbeid som lege. Før 
han dro, pleide han å skrive på en tavle en liste over alt som 
skulle gjøres den dagen. Når han kom tilbake, pleide han å 
slutte seg til sønnene og arbeide side om side med dem. Av 
sin far lærte eldste Clayton en arbeidsmoral som har velsignet 
ham siden.

Eldste Claytons familie visste også at middag betydde fami-
lietid. “Vi snakket om politikk, hva som foregikk på skolen og 
i nabolaget, om evangeliet og Kirken… Det var en fantastisk 
ingrediens i oppveksten.” Samtaler under måltider er en prak-
sis som han og hans hustru har fulgt med deres egne barn.

Eldste Clayton ble utnevnt til De syttis seniorpresident 
6. oktober 2015. Han erstatter eldste Ronald A. Rasband, som 
ble kalt til De tolv apostlers quorum.

Eldste Clayton ble oppholdt som generalautoritet- sytti 
31. mars 2001. Han har vært medlem av De syttis president-
skap siden 2008, og hatt tilsynsansvar for områdene i Utah. 
Han bisto eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum 
med å føre tilsyn med områdene Afrika sydøst og Afrika vest. 
Han er også medlem av komiteen for informasjon og sam-
funnskontakt. Han var rådgiver i presidentskapet for området 
Syd- Amerika syd fra 2002- 2003, og president fra 2003- 2006.

Han ble født i Salt Lake City, Utah i 1950, og ble viet til 
Kathy Ann Kipp i Salt Lake tempel i 1973. De har 7 barn og 
20 barnebarn.

Eldste Clayton mottok bachelorgrad i økonomi fra Univer-
sity of Utah, og tok juridisk embetseksamen ved University of 
the Pacific. Han var advokat i California fra 1981 til 2001.

Han har vært områdesytti, regionalrepresentant, rådgiver til 
en misjonspresident, høyrådsmedlem, biskop, stavens misjons-
president og lærer i evangeliets lære. Han var heltidsmisjonær  
i Peru fra 1970 til 1971. ◼

Eldste L. Whitney Clayton
De syttis seniorpresident

Eldste Gerrit W. Gong
De syttis presidentskap

Eldste Gerrit W. Gong, som nylig ble kalt til De syttis presi-
dentskap, husker en tilskyndelse som kom til ham mens 

han var på misjon i Taiwan.
En undersøker kom inn på nadverdsmøtet. “Jeg følte meg 

inspirert til å skrive en kort lapp i morsekode hvor det sto noe 
sånt som: ‘Velkommen til nadverdsmøtet. Godt å se deg her!’”

Undersøkeren var tilfeldigvis radiotelegrafist, og var glad for 
å motta evangeliets budskap. “Jeg ble forbauset over at noe jeg 
hadde lært mange år tidligere, kunne hjelpe meg… å nå inn til 
en bestemt person på en bestemt måte,” sier eldste Gong.

Læring og å hjelpe andre er det eldste Gongs liv har dreid 
seg om siden barndommen, da han lærte morsekode som 
speider. I 1977 mottok han bachelorgrad i asiatiske studier og 
universitetsstudier ved Brigham Young University. I 1979 mot-
tok han mastergrad i filosofi, og i 1981 mottok han doktorgrad 
i internasjonale relasjoner ved Oxford University.

Eldste Gong har virket i mange kall i Kirken, blant annet 
som høyrådsmedlem, høyprestenes gruppeleder, Søndagssko-
lens president i staven, Seminar- lærer, biskop, stavens misjons-
president, stavspresident og områdesytti. Da han ble kalt som 
generalautoritet- sytti i 2010, hadde han vært medlem av De 
syttis femte quorum i området Utah syd.

I 1985 var eldste Gong spesialassistent for viseutenriksminis-
teren i det amerikanske Utenriksdepartementet, og i 1987 arbei-
det han som spesialassistent for USAs ambassadør i Beijing i 
Kina. Fra 1989 til 2001 hadde han en rekke stillinger ved Senter 
for strategiske og internasjonale studier i Washington, D.C.

Gerrit W. Gong ble født i Redwood City, California i 1953. 
Han og hans hustru, Susan Lindsay Gong, har fire barn og tre 
barnebarn. Eldste Gongs besteforeldre emigrerte til USA fra 
Kina. Han har sporet sine forfedre tilbake 33 generasjoner til 
First Dragon Gong, som ble født i Syd- Kina i år 837 e.Kr. på 
slutten av Tang- dynastiet. ◼
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Biskop Gérald Caussé
Presiderende biskop

Biskop Dean M. Davies
Førsterådgiver i Det  
presiderende biskopsråd

Gérald Caussé var fortsatt i ferd med å etablere sin karriere 
i matvaredistribusjonsbransjen i Frankrike i en alder av 

33, da direktøren i selskapet hans ønsket å snakke med ham 
på tomannshånd. Han hadde lagt merke til Géralds åndelige 
overbevisning, hans gode dømmekraft og evne til å forene de 
ansatte – egenskaper han hadde utviklet ved aktivitet, tjeneste 
og lederskap i Kirken. Direktøren konkluderte med at Gérald 
var en mann han kunne stole på.

Til sin overraskelse ble Gérald snart gitt ansvaret for  
å lede 1800 ansatte. Da han ble kalt som generalautoritet- 
sytti ti år senere, i april 2008, var han leder for flere 
matvaredistribusjonsselskaper.

Biskop Caussés forretnings-  og lederegenskaper, kombinert 
med hans kirkelige tjeneste og ledererfaring, vil komme til god 
nytte for ham som Kirkens nye presiderende biskop. Biskop 
Caussé, som hadde vært førsterådgiver i Det presiderende 
biskopsråd siden mars 2012, fikk sitt nye kall bare noen dager 
etter generalkonferansen i oktober. Han erstatter eldste Gary E. 
Stevenson, som ble oppholdt som medlem av De tolv apost-
lers quorum 3. oktober 2015.

Biskop Gérald Jean Caussé, Kirkens 15. presiderende 
biskop, ble født i Bordeaux, Frankrike i 1963. Han ble viet til 
Valérie Babin i Bern Sveits tempel i 1986. De har fem barn og 
fem barnebarn.

I tillegg til hans erfaring i Det presiderende biskopsråd og 
som medlem av De sytti, har han vært rådgiver i presidentska-
pet for området Europa og områdesytti, stavspresident, rådgi-
ver til en stavspresident, rådgiver til en biskop, høyprestenes 
gruppeleder og eldstenes quorumspresident.

Som ung mann fant biskop Caussé både glede og tro og  
i sin tjeneste i Kirken. Han var Primærs pianist da han var  
12 år gammel, og Søndagsskolens president da han var 16. 
Han holdt seg også opptatt med Det aronske prestedømmes 
plikter.

“Tjeneste i Kirken,” herunder å hjelpe faren med hans 
plikter som biskop og grenspresident, “hjalp meg å få mitt 
vitnesbyrd,” sier han.

Biskop Caussé mottok mastergrad i bedriftsledelse fra ESSEC 
handelshøyskole i Frankrike i 1987. Før han begynte sitt yrkes-
aktive liv, tjenestegjorde han i det franske Luftforsvaret, hvor 
han tilhørte en NATO- avdeling. ◼

“Som tenåring,” sier biskop Dean M. Davies, “gjorde det  
meg glad å ha den finest slåtte plenen i nabolaget, og jeg 

lærte noe viktig: En liten ekstrainnsats kan være svært utslags-
givende i nesten alt vi gjør.” Å gi litt ekstra har blitt en norm 
som han vil fortsette å nyte godt av som den nye førsterådgi-
veren i Det presiderende biskopsråd.

Biskop Davies hadde virket som annenrådgiver til biskop 
Gary E. Stevenson, som ble oppholdt som medlem av De tolv 
apostlers quorum 3. oktober 2015.

Dean Myron Davies ble født i Salt Lake City, Utah i 1951. 
Han vokste opp som et av åtte barn. Han uttrykker takknem-
lighet for foreldre som ikke bare elsket og oppdro sine barn, 
men også hjalp dem å verdsette velsignelsene ved arbeid. Han 
ble viet til Darla James i Salt Lake tempel i 1973. De har 5 barn 
og 14 barnebarn.

Biskop Davies lærte også noe viktig mens han bodde i 
San Francisco, California i 1989. Under et jordskjelv så han 
de voldsomme skadene på bygninger som manglet en sikker 
grunnvoll. “Når jeg grunner på hendelsene den dagen, bekref-
ter det i mitt sinn og hjerte at for å klare å motstå livets uvær, 
jordskjelv og katastrofer, må vi bygge på en sikker grunnvoll… 
Jesu Kristi grunnvoll” (“En sikker grunnvoll,” Liahona, mai 
2013, 9).

Biskop Davies har vært ansatt i Kirken siden juli 1995. Inntil 
nylig var han administrerende direktør i Avdeling for spesielle 
prosjekter, med ansvar for eiendommer til spesielle formål, 
tempeldesign og tempelbygging.

Før han ble ansatt i Kirken, arbeidet biskop Davies for High 
Industries, Inc. i Lancaster, Pennsylvania og Bechtel Invest-
ments, Inc. i San Francisco, California. Biskop Davies mottok 
bachelorgrad i landbruksøkonomi fra Brigham Young Univer-
sity i 1976, og tok senere høyere lederutdanning ved universi-
tetene Stanford og Northwestern.

Biskop Davies har vært president for Puerto Rico San 
Juan misjon, rådgiver til en misjonspresident, stavspresident, 
rådgiver til en stavspresident, stavens utøvende sekretær, høy-
rådsmedlem, medlem av flere biskopsråd og heltidsmisjonær 
i Uruguay/Paraguay misjon. ◼
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Biskop W. Christopher 
Waddell
Annenrådgiver i Det presiderende biskopsråd

Bror Brian K. Ashton ble kalt til å virke i Søndagsskolens 
øverste presidentskap akkurat da han var i ferd med å full-

føre sin tjeneste som president for Texas Houston syd misjon. 
Kallet ble bekjentgjort i juni, og han ble oppholdt under gene-
ralkonferansen i oktober 2015.

Bror Tad R. Callister fortsetter som øverste president, og 
bror Devin G. Durrant, som hadde vært annenrådgiver siden 
april 2014, ble førsterådgiver.

Den ledige stillingen i presidentskapet skyldtes at John S. 
Tanner ble utnevnt til president for Brigham Young University 
– Hawaii. 

Brian Kent Ashton ble født i Provo, Utah i 1969, sønn av 
Kent og Vicki Brown Ashton. Han er det eldste av ni barn. Han 
husker sine foreldre som konsekvente lærere i evangeliet.

Bror Ashton utførte en heltidsmisjon i Peru Lima syd 
misjon. Hans beslutning om å tjene ble påvirket av en god 
venn som følte seg tilskyndet til å fortelle ham at han trengte 
å reise på misjon. Da vennen uttrykte sine følelser, følte Brian 
Åndens bekreftelse. På sin misjon strevde han med noen bety-
delige helseproblemer da han ble kalt som president for en 
stor gren. I denne perioden ba han innstendig og stadig til vår 
himmelske Fader om hjelp. “Jeg lærte å stole på ham, og han 
stilte opp for meg,” sa han. “Å lære å stole på ham har gjort 
hele forskjellen.”

Etter misjonen studerte han ved Brigham Young Univer-
sity, hvor han møtte sin fremtidige hustru, Melinda Earl. Før 
de giftet seg, reiste hun imidlertid på misjon til Spania Malaga 
misjon, mens bror Ashton arbeidet i Midtvesten i USA. Etter 
misjonen ble de viet i St. George Utah tempel. De har syv 
barn.

Bror Ashton mottok en mastergrad i bedriftsledelse fra 
Harvard University, mens søster Ashton studerte medisin. Bror 
Ashton er gründer, og har startet flere selskaper.

Bror Ashton har tidligere vært biskop, høyrådsmedlem, 
eldstenes quorumspresident og lærer i evangeliets lære. ◼

Brian K. Ashton
Annenrådgiver i Søndagsskolens  
øverste presidentskap

Som idrettsutøver på universitetet fikk Christopher Waddell 
volleyballstipend ved San Diego State University i California. 

Han lærte å være takknemlig for en biskop som spurte ham om 
andre ting når han var hjemme i feriene.

“Han sa ikke: ‘Hvordan går det med volleyballen?’ men 
‘Hvordan går det? Holder du bønn, holder du deg sterk, 
holder du deg aktiv i Kirken?’ Jeg satte virkelig pris på disse 
spørsmålene [om]… det som var aller viktigst,” forteller biskop 
Waddell.

Å fokusere på det viktigste har hjulpet biskop Waddell å 
leve opp til to familieslagord: “Vend hjem med heder” og “Stol 
på Herren”. Denne tilliten gjorde det mulig for ham å sette vol-
leyballen på vent for å reise på misjon. Etter at han kom hjem 
fra misjon, gjorde det ham i stand til å fortsette et avstandsfor-
hold til en ung kvinne ved et annet universitet. Senere, etter 
at de giftet seg, gjorde tillit til Herren dem i stand til å lytte til 
Ånden når de skulle ta avgjørelser om å flytte.

“Gjør man ting på Herrens måte,” sier han, “vil ting ordne seg.”
Tillit til Herren vil fortsette å velsigne biskop Waddell, som 

har vært generalautoritet- sytti siden april 2011, når han nå blir 
annenrådgiver i Det presiderende biskopsråd.

Wayne Christopher Waddell ble født i Los Angeles,  
California i 1959. Han ble viet til Carol Stansel i Los Angeles 
California tempel i juli 1984. De har fire barn og tre barnebarn. 
Han har vært rådgiver i presidentskapet for området Syd- 
Amerika nordvest, og vil bli boende i Peru en kort periode.

Biskop Waddell mottok bachelorgrad fra San Diego State 
University i 1984. Han tok senere lederutdannelse i MBA- 
programmet ved BYU. Fra og med 1984 arbeidet han i Merrill 
Lynch, hvor han ble nestleder for investeringer.

Biskopen Waddell har vært områdesytti, president for 
Spania Barcelona misjon (hvor han tidligere hadde vært ung 
heltidsmisjonær), stavspresident, rådgiver i et stavspresident-
skap, rådgiver i et misjonspresidentskap, biskop og rådgiver  
i et biskopsråd. ◼
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Kirken har invitert kvinner til å virke 
i tre viktige lederskapsråd.

Søster Linda K. Burton, Hjel-
peforeningens øverste president, skal 
virke i Det utøvende råd for prestedøm-
met og familien (tidligere Prestedøm-
mets utøvende råd). Søster Bonnie L. 
Oscarson, Unge kvinners øverste presi-
dent, skal virke i Misjonærprogrammets 
utøvende råd. Og søster Rosemary M. 

Wixom, Primærs øverste president, skal 
virke i Det utøvende råd for tempelar-
beid og slektshistorie.

Selv om kvinner i Hjelpefore-
ningens, Unge kvinners og Primærs 
øverste presidentskap regelmessig har 
bidratt til og underrettet disse rådene 
i flere tiår, innebærer denne invitasjo-
nen en sammenhengende funksjon i 
Kirkens råd. ◼

Kvinnelige ledere slutter  
seg til Kirkens råd

Fra venstre: Rosemary M. Wixom, Primærs øverste president; Bonnie L. Oscarson, Unge 
kvinners øverste president; Linda K. Burton, Hjelpeforeningens øverste president

En utgave av Bibelen på portugi-
sisk ble tilgjengelig på Internett 

i september både på AsEscrituras, 
lds.org og på mobilapplikasjonen 
Gospel Library. Det finnes også 
andre formater, som for eksempel 
ePub og PDF. Den trykte utgaven vil 
bli tilgjengelig i mars 2016, og lyd-  
og blindeskrift- versjoner kommer 
også i 2016.

Den nye utgaven, med tittelen 
Bíblia Sagrada, Almeida 2015, 
er basert på 1914- utgaven av 
João Ferreira Annes de Almeida- 
oversettelsen av Bibelen, som ble 
valgt på grunn av oversettelsens 
høye kvalitet. Under ledelse av 
Det første presidentskap og De 
tolv apostlers quorum, arbeidet en 
gruppe generalautoriteter, områ-
desyttier, profesjonelle lingvister 
og medlemmer av Kirken i fem år 
med å gjennomgå og forberede 
Kirkens utgave. Nesten 1,4 millio-
ner medlemmer av Kirken snakker 
portugisisk. ◼

Kirkens utgave 
av Bibelen på 
portugisisk
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Kirkens veldedighetstjeneste, Kir-
kens humanitære arm, fortsetter å 
hjelpe i områder hvor forskjellige 

kriser har skapt en fortvilet situasjon 
for mange. Her er tre eksempler:
• Konflikten i Ukraina har sendt en mil-

lion mennesker på flukt siden 2014. 
Seksti prosent av de hjemløse er 
eldre. Kirkens veldedighetstjeneste 
har kontaktet FNs utviklingsprogram 
for å slutte seg til en samordnet 
innsats sammen med lokale frivillige 
organisasjoner for å hjelpe hjemløse, 
fattige og eldre. Kirkens veldedig-
hetstjeneste har levert hygienear-
tikler, sanitærpakker og mat for 3 
måneder til 37 fasiliteter som skal 
betjene 13 000 mennesker.

• Siden januar har mer enn 350 000 
flyktninger fra borgerkrigen i Syria 
søkt asyl i Europa, et antall som 
forventes å dobles innen årets slutt. 

Kirkens veldedighetstjeneste samar-
beider med internasjonale frivillige 
organisasjoner, lokale kommuner og 
nasjonale myndigheter om å dekke 
flyktningenes behov, og tilbyr ressur-
ser som Kirkens lokale forsamlinger 
kan bruke i sin innsats.

• For å bidra til å bedre forholdene 
i flyktningleirer over hele verden, 
deltar Kirkens veldedighetstje-
neste i et prosjekt i regi av FNs 
høykommissær for flyktninger. 
En internasjonal møbelforhandler 
har konstruert en boenhet som har 
fordeler sammenlignet med telt. 
Boenheten har dører og vinduer for 
økt sikkerhet, og et mer solid tak 
for å beskytte beboerne mot vær og 
vind. Kirkens veldedighetstjeneste 
har for tiden 333 boenheter under 
oppføring i en flyktningeleir i det 
irakiske Kurdistan. ◼

Flyktningehjelp

I forbindelse med julen 2015 vil Kir-
ken lansere et multimediainitiativ 

med tittelen “En frelser er født”. Initi-
ativet fokuserer på å finne, kjenne og 
følge Jesus Kristus, og å motta velsig-
nelsene som er muliggjort ved hans 
fødsel, læresetninger og forsoning. 
Kjernen i dette initiativet er en ny 
video med barn fra hele verden som 
bærer sitt vitnesbyrd om Frelseren 
og feirer hans fødsel i Betlehem for 
mer enn 2000 år siden. Se filmen og 
lær mer om den store betydningen 
av Jesus Kristus ved å gå inn på  
julen. mormon. org. ◼

Medieinitiativ  
i forbindelse  
med julen
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Barn over hele verden reagerte entu-
siastisk på en tjenestekampanje 

som ble lansert av Kirkens tidsskrifter. 
Tidsskriftene oppfordret barna til å 
finne måter å tjene på, og deretter 
tegne rundt hånden sin på et papirark, 
skrive sin tjenestegjerning på håndav-
trykket og sende det til Liahona.

Tidsskriftene mottok mer enn 
30 000 håndavtrykk av barn som 
strakte seg ut for å dele Frelserens 
kjærlighet, til velsignelse for familier 
og nabolag over hele verden.

Inspirasjonen til kampanjen kom 
fra en generalkonferansetale fra april 
2010 av president Dieter F. Uchtdorf, 
annenrådgiver i Det første president-
skap, med tittelen “Du er mine hen-
der”. President Uchtdorf fortalte 
om en statue av Jesus Kristus som 

ble skadet under andre verdenskrig. 
Ute av stand til å erstatte statuens 
hender da de restaurerte den, skrev 
byens innbyggere følgende på sokke-
len: “Dere er mine hender.”

Barnas tjenestegjerninger har vært 
like unike som håndavtrykkene de har 
sendt inn. For eksempel:

Natalie S., 5 år, fra Hong Kong 
sendte to håndavtrykk. På det ene 
sto det: “Jeg hjalp mor i huset,” og på 
det andre: “Jeg hjalp til med å trille en 
person i rullestol.”

Erik S., 11 år, fra Russland forklarte: 
“I byen der jeg bor, er det kaldt om 
vinteren.” En familie som flyttet til byen 
hans, hadde ikke varme klær. “Jeg ga 

jakken min til Artur,” sa Erik, “og han 
ble min venn.”

Ti år gamle Gabriela P. fra 
Venezuela skrev følgende på hånd-
avtrykket sitt: “På skolen hadde  
vennene mine og jeg sjakktime.  
Jeg var på utkikk etter en partner  
å spille med, da jeg så en ny gutt 
som virket lei seg. Jeg ønsket å 
hjelpe, men visste ikke hvordan. Så 
fortalte en stemme meg at jeg bare 
behøvde å være vennen hans. Jeg 
gikk bort og snakket med ham. Nå  
er vi bestevenner.”

Håndavtrykkene ble utstilt ved 
Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City 
i to uker i september og oktober. ◼

Barn sier: “Vi er hans hender”



19. september 2015 presiderte presi-
dent Russell M. Nelson, president 

for De tolv apostlers quorum ved inn-
vielsen av stedet i Pennsylvania i USA 
hvor Joseph Smith og Oliver Cowdery 
mottok Det aronske prestedømme 
av døperen Johannes. På 1820- tallet 
var området kjent som Harmony, 
Pennsylvania, og mange begivenheter 
i den gjenopprettede Kirkens tidlige 
historie fant sted der:

• Joseph Smith og Emma Hale møttes, 
oppvartet hverandre og bodde her i 
starten av ekteskapet.

• Oliver Cowdery kom for å assistere 
som skriver ved oversettelsen av 
Mormons bok.

• Mormons bok ble oversatt.
• Det aronske prestedømme og (selv 

om det nøyaktige stedet ikke er 
kjent) Det melkisedekske preste-
dømme ble gjengitt.

• De første dåpshandlinger som ble 
utført ved prestedømmets myndighet 
i nyere tid, fant sted her.

• Det ble mottatt åpenbaringer som  
ble til 15 kapitler i Lære og pakter  
og en del av Den kostelige perle.

Det nyrenoverte stedet omfatter et 
besøkssenter, som også fungerer som 
møtehus for en lokal gren, de rekon-
struerte hjemmene til Joseph og Emma 
og Emmas foreldre, Isaac og Elizabeth 
Hale, samt tilgang til stedet ved elven 
Susquehanna hvor det antas at Joseph 
og Oliver ble døpt.

“Harmony ga Joseph åndelig tilba-
ketrukkethet og beskyttelse, slik at han 
kunne fokusere på oversettelsen av 
Mormons bok,” sa president Nelson. 
“Gjennom hele denne perioden under-
viste Herren Joseph om hans guddom-
melige oppgave som profet, seer og 
åpenbarer.” ◼

Stedet hvor prestedømmet  
ble gjengitt, er innviet

Seminar- elever har reagert 
positivt på de hevede kravene til 

fullførelse som ble innført i fjor. Nye 
tall viser at 81 prosent av registrerte 
elever har bestått læringsvurderin-
gen på slutten av terminen, frem-
møtet har økt fra 71 til 77 prosent, 
og nesten 80 prosent av elevene 
oppfyller lesekravene.

De nye kravene gjør lærere i 
stand til å legge vekt på sentrale 
læresetninger i sin undervisning, 
mens elevene kan fokusere på de 
samme læresetningene.

Rundt 400 000 unge menn og 
unge kvinner er innskrevet i Seminar 
over hele verden. ◼

Seminar- elever 
hever sin læring

President Russell M. 
Nelson og hans hustru 
Wendy får omvisning 
i kopien av Joseph og 

Emma Smiths hjem, 
hvor mye av Mormons 

bok ble oversatt.
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“Mine brødre og søstre, våre muligheter 
til å skinne omgir oss hver dag, uansett hvilke 

omstendigheter vi befinner oss i,” sa president 
Thomas S. Monson under Kirkens 185. halvårlige 

generalkonferanse. “Når vi følger Frelserens 
eksempel, vil vi få anledning til å være et lys for 
andre, enten de er våre egne familiemedlemmer 

og venner, våre medarbeidere, bekjente 
eller vilt fremmede.”




