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Kvinnenes fellesmøte
 6 Jeg vil bringe evangeliets  

lys inn i mitt hjem
Jean B. Bingham

 9 Mesterlegen
Carole M. Stephens

 12 Reis dere i styrke, søstre i Sion
Bonnie L. Oscarson

 15 Fjerde etasje, siste dør
President Dieter F. Uchtdorf

Møtet lørdag formiddag
 19 Hvor stor er ikke vår Guds plan!

President Dieter F. Uchtdorf
 22 “Kom så og følg meg” ved å 

praktisere kristen kjærlighet 
og tjeneste
Eldste Robert D. Hales

 25 Sjelens dype trang
Carol F. McConkie

 27 “En utvalgt seer vil jeg oppreise”
Eldste Craig C. Christensen

 30 Vår Herre Jesus Kristus lærer  
oss å be
Eldste Juan A. Uceda

 32 Er jeg god nok?  Kommer jeg  
til å klare det?
Eldste J. Devn Cornish

 35 Et vitne om Gud
Eldste Neil L. Andersen

Møtet lørdag ettermiddag
 39 Oppholdelse av Kirkens 

funksjonærer
President Henry B. Eyring

 40 Tapre i vitnesbyrdet om Jesus
Eldste Quentin L. Cook

 44 Søk i boken, søk Herren
Eldste Gary E. Stevenson

 48 “Da blir dere i min kjærlighet”
Eldste D. Todd Christofferson

 52 For vår åndelige utvikling og læring
Eldste W. Mark Bassett

 55 Vær ambisiøs for Kristus
Eldste Kazuhiko Yamashita

 57 La oss dele det gjengitte 
evangelium med andre
Eldste Dallin H. Oaks

Generalkonferansens 
prestedømsmøte
 61 Utsendinger til Kirken

Eldste Jeffrey R. Holland
 68 Det finnes en kraft i boken

Eldste LeGrand R. Curtis jr.
 71 Lær av Alma og Amulek

President Dieter F. Uchtdorf
 75 Så han også kan bli sterk

President Henry B. Eyring
 78 Prinsipper og løfter

President Thomas S. Monson

Møtet søndag formiddag
 80 Den fullkomne vei til lykke

President Thomas S. Monson
 81 Glede og åndelig overlevelse

President Russell M. Nelson
 85 Nadverden kan hjelpe oss  

å bli hellige
Eldste Peter F. Meurs

 88 Den store forløsninngsplan
Linda S. Reeves

 90 Hvem skal vi gå til?
Eldste M. Russell Ballard

 93 Velsignelsene ved tilbedelse
Biskop Dean M. Davies

 96 Den rettferdige dommer
Eldste Lynn G. Robbins

 99 Takknemlighet på sabbatsdagen
President Henry B. Eyring

Møtet søndag ettermiddag
 102 “Hadde dere kjent meg”

Eldste David A. Bednar
 106 Kristi lære

Brian K. Ashton
 110 Utføre tjeneste

Eldste Carl B. Cook
 113 Så du ikke glemmer

Eldste Ronald A. Rasband
 116 Gud skal tørke bort hver tåre

Eldste Evan A. Schmutz
 119 Ingen større glede enn å vite  

at de vet
Eldste K. Brett Nattress

 121 Omvendelse: Et gledelig valg
Eldste Dale G. Renlund

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

 125 Fortegnelse over historier
 126 Nytt fra Kirken
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Lørdag kveld, 24. september 2016, 
kvinnenes fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: Linda K. Burton.
Åpningsbønn: Denise Lindberg.
Avslutningsbønn: Bonnie H. Cordon.
Musikk ved et Unge kvinners kor fra staver 
i Ogden, Huntsville, og Morgan, Utah;  
Cherilyn Worthen, dirigent; Bonnie Goodliffe, 
organist: “Arise, O Glorious Zion,” Hymns, 
nr. 40, arr. Warby, ikke utgitt; “Hvis jeg lytter 
med mitt hjerte,” DeFord, arr. Warby, ikke 
utgitt; “Så sikker en grunnvoll,” Salmer, nr. 42, 
arr. Kasen, pub. av Jackman; “Han lever, min 
forløser stor,” Salmer, nr. 66.

Lørdag formiddag, 1. oktober 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Joy D. Jones.
Avslutningsbønn: Eldste Marcus B. Nash.
Musikk ved the Tabernacle Choir; Mack 
Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Andrew 
Unsworth og Clay Christiansen, organister: 
“Hvor det er skjønt, min Herre Gud,” Salmer, 
nr. 80; “With Songs of Praise,” Hymns, nr. 71; 
“Ha takk for profeten du sendte,” Salmer, 
nr. 17; “Snart Israels Forløser,” Salmer, nr. 5; 
“Take Time to Be Holy,” Longstaff, arr. 
Longhurst, pub. av Jackman; “If the Way 
Be Full of Trial, Weary Not,” Sweney,  
arr. Wilberg, ikke utgitt.

Lørdag ettermiddag, 1. oktober 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste Daniel L. Johnson.
Avslutningsbønn: Eldste Allen D. Haynie.
Musikk ved et blandet kor fra Provo Missio-
nary Training Center; Ryan Eggett og Elmo 
Keck, dirigenter; Linda Margetts og Bonnie 
Goodliffe, organister: “Hvilken skjønn og 
yndig morgen,” Salmer, nr. 13, arr. Kasen, 
pub. av Jackman; “Dåp,” Barnas sangbok, 
54, arr. Gates, pub. av Jackman; “Vi er kalt,” 
Salmer, nr. 164; “Kan hende det er på fjellets 
sti,” Salmer, nr. 165, arr. Wilberg, ikke utgitt; 
“Sions ungdom, kom nå alle,” Salmer, nr. 184, 
arr. Schank, ikke utgitt.

Lørdag kveld, 1. oktober 2016, 
prestedømsmøtet
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Eldste Paul B. Pieper.
Avslutningsbønn: Eldste Bruce D. Porter.
Musikk ved et kor av melkisedekske preste-
dømsbærere fra staver i West Valley City og 
Magna, Utah; Kenny Wiser, dirigent; Richard 
Elliott, organist: “O, Israels eldster” (Menn), 
Salmer, nr. 199, arr. Spiel, ikke utgitt; “Det 
er skjønnhet her på jord,” Salmer, nr. 153, 
arr. Manookin, pub. av Jackman; “Vi gledes 
og frydes,” Salmer, nr. 3; “Du kan gjøre 
veien lett,” Salmer, nr. 178, arr. Zabriskie, 
pub. av Holy Sheet Music.

Søndag formiddag, 2. oktober 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste Christoffel Golden.
Avslutningsbønn: Devin G. Durrant.
Musikk ved the Tabernacle Choir; Mack  
Wilberg, dirigent; Clay Christiansen og 
Richard Elliott, organister: “Han lever, min 
Forløser kjær,” Salmer, nr. 67; “In Hymns 
of Praise,” Hymns, nr. 75, arr. Wilberg; “On 
This Day of Joy and Gladness,” Hymns, 
nr. 64, arr. Wilberg, ikke utgitt; “Jeg er Guds 
kjære barn,” Salmer, nr. 187; “Min himmel-
ske Fader elsker meg,” Barnas sangbok, 16, 
arr. Hofheins og Christiansen, ikke utgitt; 
“Kom, vårt folk, takknemlig vær,” Salmer, 
nr. 46, arr. Wilberg, pub. av Oxford.

Søndag ettermiddag, 2. oktober 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Eldste Enrique R. Falabella.
Avslutningsbønn: Eldste Erich W. Kopischke.
Musikk ved the Tabernacle Choir; Mack 
Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Bonnie 
Goodliffe og Linda Margetts, organister: “Å, si 
hva er sannhet?” Salmer, nr. 181, arr. Longhurst, 
pub. av Jackman; “Led, milde lys” Salmer, nr. 
77, arr. Wilberg, pub. av Jackman; “Høyt oppå 
fjellets topp,” Salmer, nr. 4; “I’ll Follow Him in 
Faith,” Perry, arr. Murphy, ikke utgitt; “La oss 
stevne frem,” Salmer, nr. 170, arr. Elliott.

Konferansetaler er tilgjengelige
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 tilgjengelig på mobil-appen 
Gospel Library. Informasjon om general-
konferansen i tilgjengelige formater for  
medlemmer med funksjonshemminger  
finnes på disability.lds.org.

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

Omslaget
Forsiden: Foto: Ashlee Larsen.
Siste omslagsside: Foto: Ale Borges.

Foto fra konferansen
Foto i Salt Lake City ble tatt av Cody Bell, Ale Borges, 
Randy Collier, Weston Colton, Nate Edwards, Ashlee 
Larsen, Leslie Nilsson, Matt Reier, og Christina Smith; av 
leilighetsbygning i Tyskland, av Daniel G. Dornelles; av 
Harriet Uchtdorfs familie og misjonærer, med tillatelse fra 
Uchtdorffamilien. 
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medlem av De sytti som gikk bort 26. 
juli 2016 (se side 121).

Kirkens generalkonferanser finner 
sted hver sjette måned i det 21 000 
seter store konferansesenteret i Salt 
Lake City, Utah, og når ut til millioner 
rundt om i verden. Konferansen ble 
tolket og gjort tilgjengelig på Internett 
på mer enn 80 språk og utgitt på 34 
språk i Kirkens tidsskrifter. ◼
For forslag til hvordan dette nummeret 
kan brukes, se fortegnelsen over historier 
på side 125.

President Thomas S. Monson ga 
to tydelige budskap på general-
konferansen. Søndag formiddag, 

vitnet han om Guds store plan for 
lykke for alle mennesker. Han talte om 
Jesu Kristi sentrale rolle i frelsesplanen 
og vår rolle i å oppnå den lykke Gud 
har tiltenkt oss. (Se side 80.) På preste-
dømsmøtet, understreket president 
Monson velsignelsene som kommer 
ved lydighet mot Herrens bud og 
trofast overholdelse av visdomsordet 
(se side 78).

Hundretusener av kvinner, unge 
kvinner, og piker over åtte år var sam-
let i Konferansesenteret og på steder 
rundt om i verden for åpningen av 
generalkonferansens seks møter, som 
fant sted med kvinnenes fellesmøte.

På møtet lørdag ettermiddag, ble 
fire generalautoritet-syttier gitt emeri-
tus-status, en områdesytti ble avløst, 
og ytterligere to områdesyttier ble kalt 
(se side 39). På søndag, hedret eldste 
Dale G. Renlund i De tolv apostlers  
quorum eldste Per G. Malm, et 

Høydepunkter fra den 186. 
halvårlige generalkonferanse
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det vi oppfatter som feil hos dem som 
er rundt oss mens vår himmelske Fader 
ser sine barn, skapt i hans evige bilde, 
med et storartet og strålende potensial.

Noen hørte en gang at president 
James E. Faust sa, “Jo eldre jeg blir, 
desto mindre fordømmende blir jeg.” 5 
Det minner meg om hva apostelen 
Paulus sa:

“Da jeg var barn, talte jeg som et 
barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg 
som et barn. Men da jeg ble [eldre], la 
jeg av det barnslige.

For nå ser vi som i et speil, i en gåte, 
men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå 
kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg 
kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt 
ut kjent.” 6

Når vi tydeligere ser våre egne feil, 
blir vi mindre tilbøyelig til å se andre 
“som i et speil, i en gåte.” Vi ønsker å 
bruke evangeliets lys til å se andre slik 
Frelseren gjør – med medfølelse, håp 
og nestekjærlighet. Dagen vil komme 
da vi vil ha en fullstendig forståelse av 
andres hjerter og vil være takknemlig 
for å ta imot nåde – akkurat som vi tar 
imot andre med nestekjærlige tanker 
og ord i dette livet.

For noen år siden, dro jeg på kano-
padling med en gruppe unge kvinner. 
De mørkeblå innsjøene omgitt av 
grønne skogkledte høyder og steinete 
klipper var storslåtte og vakre. Vannet 
glitret på padleårene da vi dyppet dem 
i det klare vannet, og solen skinte varmt 
mens vi gled smidig over innsjøen.

Men snart fylte mørke skyer him-
melen, og en sterk vind begynte å 
blåse. For å i det hele tatt komme oss 
fremover, måtte vi ta dype åretak i 
vannet og padle uten pause mellom 
takene. Etter noen få utmattende timer 
med hardt arbeid, rundet vi endelig et 
hjørne på den store innsjøen og oppda-
get til vår forbløffelse og store glede at 
vinden blåste i den retningen vi skulle.

Fader er de høyeste uttrykk for kjærlig-
het. Han har ett eneste fokus: kjærlig-
het til sin Fader uttrykt gjennom hans 
kjærlighet til hver og en av oss. Da han 
ble spurt om hva som var det største 
bud, svarte Jesus:

“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.” 3

En av de mest betydningsfulle 
måtene vi kan utvikle og vise neste-
kjærlighet på er gjennom å være stor-
sinnet i våre tanker og ord. For noen år 
siden, skrev en kjær venn, “Den største 
form for kjærlighet kan være å ikke 
felle dom.” 4 Det gjelder fortsatt i dag.

Nylig, mens tre år gamle Alyssa 
så en film sammen med sine søsken, 
bemerket hun forundret, “Mamma, den 
kyllingen er rar!”

Moren så på skjermen og svarte 
med et smil, “Kjære deg, det er en 
påfugl.”

Som den uvitende treåringen, ser 
vi noen ganger på andre med en 
ufullstendig eller unøyaktig forståelse. 
Vi fokuserer kanskje på forskjellene og 

Av Jean B. Bingham
Førsterådgiver i Primærs generalpresidentskap

Som svar på søster Linda K. Burton’s 
invitasjon ved generalkonferansen 
i april,1 har mange av dere vært 

involvert i omtenksomme og generøse 
nestekjærlige handlinger med fokus på 
å dekke flyktningers behov i deres nær-
miljø. Fra enkle tjenestegjerninger for 
den enkelte til program som omhandler 
et helt samfunn, er disse gjerningene 
et resultat av kjærlighet. Når dere har 
gitt av deres tid, talenter, og ressurser, 
har deres – og flyktningenes – hjerter 
blitt lettet. Oppbygging av håp, tro og 
større kjærlighet mellom mottaker og 
giver er uunngåelige resultater av ekte 
nestekjærlighet.

Profeten Moroni forteller oss at 
kjærlighet er en avgjørende karakter-
egenskap hos dem som skal bo sammen 
med vår himmelske Fader i det celesti-
ale rike. Han skriver, “Og hvis dere ikke 
har kjærlighet, kan dere på ingen måte 
bli frelst i Guds rike.” 2

Jesus Kristus er selvfølgelig det full-
komne eksempel på kjærlighet. Hans 
førjordiske løfte om å være vår Frelser, 
hans handlinger i sitt jordiske liv, hans 
guddommelige gave gjennom forson-
ingen, og hans vedvarende innsats for 
å bringe oss tilbake til vår himmelske 

Jeg vil bringe evangeliets 
lys inn i mitt hjem
Vi kan bringe evangeliets lys inn i vårt hjem, skoler og arbeidsplasser  
hvis vi ser etter og deler positive ting om andre.

Kvinnenes fellesmøte | 24. september 2016



7NOVEMBER 2016

Vi dro raskt nytte av denne gaven. 
Vi tok frem en liten presenning, bandt 
to av hjørnene til håndtakene på pad-
leårene og de andre hjørnene til min 
manns føtter, som han strakte ut over 
ripen på kanoen. Vinden fylte det pro-
visoriske seilet, og vi for av sted!

Da de unge kvinnene i de andre 
kanoene så hvordan vi med letthet tok 
oss frem over vannet, laget de raskt 
sine egne provisoriske seil. Vi var fylt 
med latter og lettelse, takknemlig for 
et pusterom fra dagens utfordringer.

Hvor lik denne fantastiske vinden 
kan en oppriktig kompliment fra en 
venn være, en oppmuntrende hilsen 
fra mor eller far, et anerkjennende 
nikk fra et søsken, eller et hjelpsomt 
smil fra en kollega eller klassekame-
rat, som alle gir ny “vind i seilene 
våre” mens vi kjemper med livets 
utfordringer! President Thomas S. 
Monson har sagt det slik: “Vi kan 
ikke styre vinden, men vi kan tilpasse 
seilene. Måtte vi velge en positiv 

innstilling for å finne maksimal lykke, 
fred og tilfredshet.” 7

Ord har en overraskende kraft, både 
til å bygge opp og rive ned. Vi kan alle 
sannsynligvis huske negative ord som 
trykket oss ned og andre ord uttalt med 
kjærlighet som løftet vår ånd. Å velge 
å si bare det som er positivt om – og til 
– andre oppløfter og styrker dem som 
er rundt oss og hjelper andre å følge 
Frelserens vei.

Som ung primær- pike, arbeidet jeg 
flittig med et korsstingsbroderi med 
et enkelt motiv som sa, “Jeg vil bringe 
evangeliets lys inn i mitt hjem.” En 
ettermiddag midt i uken, mens vi piker 
stakk nålene våre opp og ned gjennom 
stoffet, fortalte læreren vår historien 
om en pike som bodde på en bakke-
topp på den ene siden av dalen. Hver 
dag, sent på ettermiddagen, la hun 
merke til et hus med skinnende, gyldne 
vinduer på bakketoppen på motsatt 
side av dalen. Hennes eget hjem var 
lite og noe medtatt, og piken drømte 

om å kunne bo i det vakre huset med 
vinduer av gull.

En dag fikk piken lov til å sykle 
tvers over dalen. Hun syklet ivrig 
helt til hun kom frem til huset med 
de gyldne vinduene som hun hadde 
beundret så lenge. Men da hun gikk av 
sykkelen, så hun at huset var forlatt og 
falleferdig, med høyt ugress i hagen og 
vinduer som var helt vanlige og skitne. 
Sørgmodig snudde piken ansiktet mot 
sitt eget hjem. Til sin forundring så hun 
et hus med skinnende, gyldne vinduer 
på bakketoppen på den andre siden 
av dalen, og skjønte snart at det var 
hennes eget hjem! 8

Noen ganger ser vi, som denne 
piken, på hva andre kanskje har eller 
er og føler at vi kommer til kort når 
vi sammenligner. Vi blir fokusert på 
Pinterest eller Instagram- versjoner av 
livet eller fanget av den konkurranse-
fikseringen som finnes på skolen eller 
arbeidsplassen. Men når vi tar oss litt 
tid til å “telle [våre] mange gaver,” 9 ser 
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vi med et riktigere perspektiv og gjen-
kjenner Guds godhet til alle sine barn.

Enten vi er 8 eller 108, kan vi bringe 
evangeliets lys inn i våre omgivelser, 
om det er en leilighet i en høyblokk 
på Manhattan, et hus på påler i Malay-
sia, eller en jurt i Mongolia. Vi kan 
bestemme oss for å se etter det gode i 
andre og i omstendighetene rundt oss. 
Unge og ikke- så- unge kvinner overalt 
kan vise nestekjærlighet når de velger 
å bruke ord som bygger opp andres 
selvtillit og tro.

Eldste Jeffrey R. Holland fortalte om 
en ung mann som i mange år hadde 
blitt ertet på skolen sin. Noen år senere 
flyttet han bort, vervet seg i militæret, 
skaffet seg en utdannelse og ble aktiv 

i Kirken. Denne perioden i livet hans var 
fylt av fantastisk suksessfylte erfaringer.

Etter flere år vendte han tilbake 
til sin hjemby. Men menneskene der 
nektet å anerkjenne hans vekst og for-
bedring. For dem var han fortsatt bare 
“den samme gamle”, og de behandlet 
ham slik. Litt etter litt krympet denne 
gode mannen til bare en skygge av 
sitt tidligere suksessfylte jeg, ute av 
stand til å bruke de strålende utviklede 
talentene sine til å velsigne dem som 
hadde latterliggjort og avvist ham enda 
en gang.10 For et tap, både for ham og 
samfunnet!

Apostelen Peter sa, “Framfor alt, 
ha inderlig kjærlighet til hverandre, 
for kjærligheten skjuler en mengde 

synder.” 11 Inderlig kjærlighet, i betyd-
ningen “helhjertet,” blir vist ved å 
glemme andres feiltrinn og snubling 
istedenfor å bære nag og minne oss 
selv og andre på ufullkommenheter 
i fortiden.

Vår forpliktelse og vårt privilegium 
er å oppriktig akseptere forbedringer 
hos alle mens vi strever etter å bli mer 
lik vår Frelser, Jesus Kristus. Så spen-
nende det er å se lyset i øynene på 
noen som har fått forståelse for Jesu 
Kristi forsoning og som gjør virke-
lige forandringer i sitt liv! Misjonærer 
som har opplevd gleden av å se en 
konvertitt gå ned i dåpens vann og 
deretter gå inn i templet er vitner om 
hvilken velsignelse det er å tillate – og 
oppmuntre – andre til å forandre seg. 
Medlemmer som ønsker velkommen 
konvertitter som kanskje har blitt sett 
på som uegnede kandidater i riket, fin-
ner stor glede ved å hjelpe dem å føle 
Herrens kjærlighet. Jesu Kristi evangeli-
ums store skjønnhet er at evig frem-
gang er en realitet – vi får ikke bare 
lov til å forandre oss til det bedre, men 
vi blir oppfordret, til og med befalt, å 
fortsette å søke fremgang og, til slutt, 
fullkommenhet.

President Thomas S. Monson rådet 
oss: “På hundrevis av enkle måter viser 
dere alle nestekjærlighet… Måtte vi alle 
ha Kristi rene kjærlighet til våre medrei-
sende på denne reisen gjennom livet, 
istedenfor å være dømmende [eller] kri-
tiske overfor hverandre. Måtte vi innse 
at hver enkelt gjør sitt beste for å takle 
utfordringene hun [eller han] møter, og 
måtte vi strebe etter å gjøre vårt beste 
for å hjelpe til.” 12

Nestekjærlighet er, i positive orde-
lag, tålmodig, snill og lykkelig. Neste-
kjærlighet setter andre først, er ydmyk, 
utøver selvbeherskelse, ser etter det 
gode i andre og gleder seg når andre 
lykkes.13
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Som søstre (og brødre) i Sion, vil vi 
forplikte oss til “å arbeide sammen …
og gjøre alt det som er edelt og gavn-
lig, velsigne og styrke og stå andre 
bi” 14 Kan vi, med kjærlighet og stort 
håp, se etter og omfavne skjønnheten 
i andre, og gi rom for og oppmuntre 
til fremgang? Kan vi glede oss over 
det andre oppnår mens vi fortsetter å 
arbeide med våre egne forbedringer?

Ja, vi kan bringe evangeliets lys inn i 
vårt hjem, skoler og arbeidsplasser hvis 
vi ser etter og deler positive ting om 
andre og lar det mindre- enn- perfekte 
svinne hen. For en takknemlighet som 
fyller mitt hjerte når jeg tenker på den 
omvendelsen vår frelser, Jesus Kristus, 
har gjort mulig for oss alle som uunn-
gåelig har syndet i denne ufullkomne 
og noen ganger vanskelige verden!

Jeg bærer vitnesbyrd om at når 
vi følger Hans fullkomne eksempel, 
kan vi motta nestekjærlighetens gave, 
som vil gi oss stor glede i dette livet 
og den lovede velsignelsen evig liv 
sammen med vår Fader i himmelen. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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…For dette er veien, og det finnes 
ingen annen vei eller noe annet navn 
gitt under himmelen ved hvilket men-
nesket kan bli frelst i Guds rike. Og se, 
dette er Kristi lære .” 2

Hvorfor trenger vi en klippefast 
forståelse av disse prinsippene?

Jeg møter ofte siste- dagers- hellige 
kvinner som har et desperat behov for 
hjelp, allikevel søker de ikke Ham som 
kan gi evigvarende hjelp. Altfor ofte 
søker de å forstå ved å lete i “den store 
og rommelige bygningen.” 3

Når vi øker vår forståelse av Kristi 
lære, oppdager vi snart at vi utvikler 
en dypere forståelse av “lykkens store 
plan.” 4 Vi anerkjenner også at vår 
Frelser, Jesus Kristus, er i selve kjernen 
i denne planen.

Når vi lærer hvordan vi kan 
anvende Kristi lære på våre individu-
elle omstendigheter, vil vår kjærlighet 
til Frelseren vokse. Og vi forstår at 
“uavhengig av antatte forskjeller, har 
vi alle behov for den samme altom-
fattende forsoning.” 5 Vi innser at 
han er vår grunnvoll – “vår Forløsers 
klippe,… en sikker grunnvoll, og hvis 
[vi] bygger på denne grunnvoll, kan [vi] 
ikke falle.” 6

Hvordan kan denne læren velsigne 
oss mens vi søker fred og forståelse og 

Av Carole M. Stephens
Førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap

En av mine mest givende muligheter 
er å reise – for å lære av mine søs-
tre over hele verden. Det det finnes 

ingenting som å arbeide arm i arm, øye 
til øye og hjerte til hjerte med dere.

I løpet av en slik opplevelse, spurte 
en Hjelpeforeningsleder: “Er det noe 
spesielt kvinner skulle fokusere på?”

Jeg svarte, “Ja!” da President Rus-
sell M. Nelson’s tale “En oppfordring til 
mine søstre” kom til mitt sinn. President 
Nelson sa, “Vi trenger kvinner med en 
klippefast forståelse av Jesu Kristi lære.” 1

Nephi forklarte Kristi lære på denne 
måten:

“For porten dere må gå inn gjen-
nom, er omvendelse og dåp med vann, 
og så kommer en forlatelse for deres 
synder ved ild og ved Den Hellige Ånd. 

Og nå… vil jeg spørre om alt er 
gjort? Se, jeg sier dere, nei, for dere er 
ikke kommet så langt uten ved Kristi 
ord, ved urokkelig tro på ham og ved 
å stole fullt og fast på hans fortjeneste, 
han som er mektig til å frelse.

Derfor må dere streve fremover 
med standhaftighet i Kristus og ha et 
fullkomment, klart håp og kjærlighet til 
Gud og alle mennesker. Hvis dere der-
for strever fremover, nyter Kristi ord, og 
holder ut til enden, se, så sier Faderen: 
Dere skal få evig liv.

Mesterlegen
Du trenger ikke oppleve smerten forårsaket av andres synd, smerten 
forårsaket av andres gjerninger, eller den smertefulle erfaringen av 
jordelivets realiteter – alene.
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strever med å holde ut med glede på 
våre unike jordiske reiser?

Kan jeg foreslå at vi begynner, som 
Nephi sier, “med en urokkelig tro på 
[Kristus], og ved å stole fullt og fast på 
hans fortjeneste, han som er mektig til 
å frelse.” 7 Vår tro på Jesus Kristus gjør 
oss i stand til å møte enhver utfordring.

Vår tro blir ofte dypere og vårt for-
hold til vår himmelske Fader og hans 
Sønn blir ofte foredlet i motgang. La 
meg dele tre eksempler.

For det første, Frelseren, Mes-
terlegen, har kraft til å endre vårt 
hjerte og gi en varig frigjøring fra 
den sorg som er forårsaket av våre 
egne synder. Da Frelseren underviste 
den samaritanske kvinnen ved brønnen, 
visste han om hennes alvorlige synder. 
Men, “Herren ser på hjertet,” 8 og han 
visste at hun hadde et lærevillig hjerte.

Da kvinnen kom til brønnen, sa 
Jesus – legemliggjørelsen av levende 
vann – ganske enkelt, “Gi meg å 
drikke.” Frelseren vil snakke til oss 
på samme måte med en stemme vi vil 
gjenkjenne når vi kommer til Ham – 
fordi han kjenner oss. Han møter oss 
der vi er. Og han forstår, fordi han er 

den han er og på grunn av det han har 
gjort for oss. Fordi han har opplevd vår 
smerte, kan han gi oss levende vann 
når vi søker det. Han forkynte dette 
til den samaritanske kvinnen da han 
sa, “Kjente du Guds gave, og visste du 
hvem det er som sier til deg: Gi meg 
å drikke – så hadde du bedt ham, og 
han ville gi deg levende vann.” Da hun 
endelig forsto, svarte kvinnen i tro og 
ba, “Herre, gi meg dette vannet, så jeg 
kan slippe å tørste.”

Etter at den samaritanske kvinnen 
hadde hatt denne opplevelsen med 
Frelseren, “lot [hun] da sin vannkrukke 
stå og gikk inn i byen. Og hun sa til 
folket der:

Kom og se en mann som har sagt 
meg alt det jeg har gjort! Han skulle 
vel ikke være Messias?”

Hun hadde mottatt et vitne – hun 
hadde begynt å ta del i det levende 
vann – og hun ønsket å vitne om Hans 
guddommelighet til andre.9

Når vi kommer til Ham med et 
ydmykt og lærevillig hjerte – selv når 
vårt hjerte er fylt med feiltrinn, synder, 
og overtredelser – kan han endre oss, 
“for han er mektig til å frelse.” 10 Og 

med et endret hjerte, kan vi, som den 
samaritanske kvinnen, bære vitnesbyrd 
om Ham, i vår egen by – i vårt eget 
hjem, på skolen, og på arbeidsplassen.

For det annet, Mesterlegen kan 
trøste og styrke oss når vi opplever 
smerte på grunn av andres urettfer-
dige gjerninger. Jeg har hatt mange 
samtaler med kvinner som har vært 
tynget av store byrder. Deres paktsvei 
fra templet har blitt en vanskelig reise 
mot helbredelse. De lider på grunn 
av brutte pakter, sønderknuste hjerter 
og tapt selvtillit. Mange er offer for 
utroskap, verbale, seksuelle og følelses-
messige overgrep, ofte som et resultat 
av andre menneskers avhengighet.

Disse erfaringene, selv om det ikke 
er deres egen feil, gjør at mange føler 
seg skyldige og skamfulle. Uten å 
forstå hvordan de skal takle de sterke 
følelsene de opplever, forsøker mange 
å begrave dem, og skyver dem dypere 
inn i seg selv.

Håp og helbredelse finnes ikke i 
hemmeligholdelsens mørke avgrunn 
men i vår Frelser Jesu Kristi lys og 
kjærlighet.11 Eldste Richard G. Scott har 
sagt: “Hvis du selv er fri for alvorlige 
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synder, skal du ikke unødvendig lide 
konsekvensene av andres synder… Du 
kan ha medfølelse… Likevel skal du 
ikke påta deg ansvar for disse gjern-
ingene… Når du har gjort det som er 
rimelig for å hjelpe en du er glad i, kan 
du legge byrden for Frelserens føtter… 
Når du gjør dette, vil du ikke bare få 
fred, men du viser tro på Frelserens 
evne til å ta bort syndebyrden fra en av 
dine kjære når vedkommende omven-
der seg og er lydig.”

Han fortsatte: “Fullstendig helbre-
delse vil komme gjennom din tro på 
Jesus Kristus og hans kraft og evne, 
gjennom hans forsoning, til å helbrede 
arrene etter det som er urettferdig og 
ufortjent.” 12

Hvis dere befinner dere i en slik 
situasjon, søstre, kan helbredelse være 
en lang prosess. Det vil kreve at du 
bønnfylt søker veiledning og passende 
hjelp, og at du også rådfører deg 
med rettmessig ordinerte prestedøms-
bærere. Når du lærer å kommunisere 
åpent, sett passende grenser, og vurder 
å oppsøke profesjonell hjelp. Å bevare 
åndelig helse gjennom prosessen er 
avgjørende! Husk din guddommelige 
identitet: Du er en elsket datter av him-
melske foreldre. Stol på Faderens evige 
plan for deg. Fortsett daglig å øke din 
forståelse av Jesu Kristi lære. Utøve tro 
hver dag ved å drikke dypt fra Frelse-
rens brønn med levende vann. Stol på 
den begavelse av kraft som er tilgjen-
gelig for hver og en av oss gjennom 
ordinanser og pakter. Og slipp Frelse-
rens og hans forsonings helbredende 
kraft inn i ditt liv.

For det tredje, Mesterlegen kan 
trøste og støtte oss når vi erfa-
rer “jordelivets realiteter,” 13 som 
for eksempel katastrofer, mental 
lidelse, sykdom, kroniske smerter 
og død. Jeg har nylig blitt kjent med en 
enestående ung kvinne ved navn Josie 

som har en bipolar lidelse. Her er litt av 
hennes reise mot helbredelse som hun 
har delt med meg:

“Det verste mørket finner sted på det 
min familie og jeg har kalt ‘golv- dager.’ 
Det begynner med en overbelastning 
på sansene og en akutt følsomhet og 
resistens mot alle typer lyd, berøring, 
eller lys. Det er den største mentale 
pine. Det er en spesiell dag jeg aldri 
kommer til å glemme.

Det var på begynnelsen av reisen, 
noe som gjorde opplevelsen spesielt 
skremmende. Jeg kan huske at jeg gråt, 
at tårene rant nedover ansiktet mens 
jeg gispet etter pusten. Men selv den 
intense lidelsen bleknet i sammenlig-
ning med den smerten som fulgte da jeg 
så panikken som overveldet min mor, 
som så desperat forsøkte å hjelpe meg.

Sammen med mitt nedbrutte sinn 
fulgte hennes sønderknuste hjerte. 
Men lite visste vi da at til tross for 
det økende mørket, var vi bare noen 
øyeblikk unna å oppleve et mektig 
mirakel.

Mens en lang time fortsatte, hvisket 
min mor om og om igjen, ‘Jeg ville 
gjort hva som helst for å ta dette bort 
fra deg.’

I mellomtiden, ble mørket mer 
intenst, og da jeg var overbevist om at 
jeg ikke kunne klare mer, skjedde det 
noe utrolig.

En usynlig og vidunderlig kraft over-
tok plutselig kroppen min. Så, med en 
‘styrke større enn min egen,’ 14 erklærte 
jeg til min mor med stor overbevisning 
noen få livsendrende ord som svar på 
hennes gjentatte ønske om å bære min 
smerte. Jeg sa, ‘Du trenger ikke gjøre 
det, noen andre har allerede gjort det.”

Fra den mørke avgrunn av ødeleg-
gende metal lidelse, fant Josie styrke 
til å vitne om Jesus Kristus og hans 
forsoning.

Hun ble ikke fullstendig helbredet 
den dagen, men hun fikk tent håpets 
lys i mørkets time. I dag, med støtte 
fra en klippefast forståelse av Kristi 
lære og forfrisket daglig av Frelserens 
levende vann, fortsetter Josie på sin 
reise mot helbredelse og utøver urok-
kelig tro på Mesterlegen. Hun hjelper 
andre underveis. Og hun sier, “Når 
avgrunnen føles uendelig, stoler jeg 
på minnet om Hans milde barmhjer-
tighet. Det tjener som et veiledende 
lys mens jeg navigerer gjennom van-
skelige tider.” 15
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om krig, stor forurensning, mord, ran, 
mennesker som forteller oss at det ikke 
finnes noe som er rett eller galt i Guds 
øyne. Han beskriver mennesker som 
er fylt med stolthet, opptatt av å bære 
kostbare klær, og som gjør narr av reli-
gion. Han blir vist mennesker som er 
så besatt av verdslige ting at de lar “de 
sultne og de trengende, de nakne og 
syke og de som lider gå [dem] forbi” 3 
uten å ense dem.

Moroni stiller oss et selvransakende 
spørsmål – vi som lever i denne tiden. 
Han sier, “Hvorfor er dere skamfulle for 
å påta dere Kristi navn?” 4 Denne ankla-
gen beskriver nøyaktig den stadig mer 
verdslige tilstanden i vår verden.

Joseph Smith – Matteus indikerer 
at i de siste dager vil selv de “utvalgte 
ifølge pakten” 5 bli ført vill. De som 
er i pakten omfatter pikene, de unge 
kvinnene, og søstrene i Kirken som har 
blitt døpt og har inngått pakter med sin 
himmelske Fader. Selv vi står i fare for 
å bli bedratt av falske læresetninger.

Søstre, jeg tror ikke at forholdene 
komme til å bli bedre. Hvis nåvæ-
rende trender er en indikasjon, må 
vi forberede oss på de stormene som 

Av Bonnie L. Oscarson
Unge kvinners generalpresident

For en glede det er å være samlet i 
dette Konferansesenteret sammen 
med Kirkens piker, unge kvinner 

og kvinner. Vi er også høyst oppmerk-
somme på at det finnes tusenvis av 
andre grupper av søstre forsamlet over 
hele verden som ser på disse møtene, 
og jeg er takknemlig for mulighetene 
og midlene som lar oss samles i enhet 
og hensikt denne kvelden.

I oktober 2006, holdt president 
Gordon B. Hinckley en tale med 
tittelen “Reis dere, I Guds menn,” etter 
en salme skrevet i 1911.1 Det var en 
oppfordring til Kirkens menn om å 
reise seg og forbedre seg selv. Den 
talen har lagt meg på sinnet mens jeg 
har bedt om å få vite hva jeg skulle 
dele med dere.

Søstre, vi lever i “vanskelige tider.” 2 
Forholdene i vår tid skulle ikke komme 
som noen overraskelse på oss. De 
har vært forutsagt i årtusener som en 
advarsel og formaning slik at vi kan 
være forberedt. Kapittel 8 i Mormon gir 
en urovekkende nøyaktig beskrivelse 
av forholdene i vår tid. I dette kapitlet, 
forteller Moroni at han har sett vår tid, 
og den innbefatter kriger og rykter 

Reis dere i styrke,  
søstre i Sion
For å være omvendte paktsholdere, må vi studere evangeliets 
grunnleggende læresetninger og ha et urokkelig vitnesbyrd om  
deres sannhet.

Søstre, jeg vitner om at –
Du trenger ikke å fortsette å bære 

byrden av sorg forårsaket av synd 
– alene.

Du trenger ikke å bære smerten 
forårsaket av andres urettferdige gjer-
ninger – alene.

Du trenger ikke å oppleve de 
smertefulle erfaringene av jordelivets 
realiteter – alene.

Frelseren ber oss:
“Vil dere ikke nå vende tilbake 

til meg og angre deres synder og 
omvende dere så jeg kan helbrede 
dere?

…Hvis dere vil komme til meg, 
skal dere få evig liv. Se, min barm-
hjertighets arm er utrakt mot dere, 
og hver den som vil komme… ham 
vil jeg ta imot.” 16

“[Han] ville gjort hva som helst 
for å ta dette bort fra deg.” “[Han] har 
faktisk allerede gjort det.” I Jesu Kristi, 
Mesterlegens, navn. Amen. ◼

NOTATER
 1. Russell M. Nelson, “En oppfordring til 

mine søstre,” Liahona, nov. 2015, 97.
 2. 2 Nephi 31:17, 19-21; uthevelse tilføyd.
 3. 1 Nephi 11:36.
 4. Alma 42:8
 5. Dale G. Renlund, “Siste - dagers - hellige 

fortsetter å prøve,” Liahona, mai 2015, 
57-58.

 6. Helaman 5:12.
 7. 2 Nephi 31:19.
 8. 1 Samuelsbok 16:7.
 9. Se Johannes 4:5-30, 39-42.
 10. Alma 34:18
 11. For ytterligere hjelp til enkeltpersoner, 

ektefeller og familier, og Kirkens ledere, 
se overcomingpornography. org og 
mentalhealth. lds. org.

 12. Richard G. Scott, “Hvordan befri seg for 
tunge byrder,” Liahona, nov. 2002, 88.

 13. Se Paul B. Pieper, “Jordelivets åpenbarte 
realiteter,” Liahona, jan. 2016, 44.

 14. “O, må jeg følge deg,” Salmer, nr. 201.
 15. For mer om Josies reise mot helbredelse, 
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Stop LDS Woman from Spreading Light, 
Joy through the 444 Project,” Deseret 
News, 21. mar. , 2016, deseretnews.com.

 16. 3 Nephi 9:13-14.
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ligger foran oss. Det ville være lett å la 
seg overvelde av fortvilelse, men som 
paktens folk, trenger vi aldri å fortvile. 
Som eldste Gary E. Stevenson har sagt, 
“Vår himmelske Faders generøse kom-
pensasjon for at vi må leve i vanske-
lige tider, er at vi også lever i tidenes 
fylde.” 6 Jeg er glad for den trygghet 
dette utsagnet gir.

President Russell M. Nelson fortalte 
oss for ett år siden: “Angrepene mot 
Kirken, dens lære og vår levemåte vil 
øke. På grunn av dette trenger vi kvin-
ner som har en klippefast forståelse 
av Kristi lære, og som vil bruke denne 
forståelsen til å undervise og oppdra en 
generasjon som motstår synd. Vi tren-
ger kvinner som kan oppdage bedrag i 
alle former. Vi trenger kvinner som kan 
få tilgang til den kraft Gud gjør tilgjen-
gelig 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.” 7

Dette budskapet gir meg en forsik-
ring om at til tross for forholdene i vår 

tid, har vi mange grunner til å glede oss 
og være optimistiske. Jeg tror av hele 
mitt hjerte at vi søstre har den indre 
styrke og tro som vil gjøre oss i stand 
til å møte utfordringene som følger 
med å leve i de siste dager. Søster 
Sheri Dew har skrevet, “Jeg tror at i det 
øyeblikk vi lærer å frigjøre omvendte, 
paktsoverholdende kvinners maksimale 
innflytelse, vil Guds rike endres over 
natten.” 8

Det vil kreve en samordnet innsats 
for å bli omvendt og holde våre pakter. 
For å gjøre dette, må vi være piker 
og kvinner som studerer evangeliets 
grunnleggende læresetninger og har et 
urokkelig vitnesbyrd om deres sannhet. 
Det er tre områder jeg tror er grunn-
leggende for å få sterke vitnesbyrd og 
som jeg betrakter som sentral for vår 
forståelse.

For det første må vi anerkjenne at 
Gud vår evige Fader og hans Sønn 
Jesus Kristus, er sentral for vår tro 
og frelse. Jesus Kristus er vår Frelser 
og Forløser. Vi må studere og forstå 

hans forsoning og hvordan vi skal 
anvende den daglig, omvendelse er 
en av de store velsignelsene hver og 
en av oss har for å holde oss på riktig 
kurs. Vi må betrakte Jesus Kristus som 
vårt fremste forbilde og eksempel på 
hvem vi trenger å bli. Vi må fortsette å 
undervise vår familie og klasser om vår 
Faders store frelsesplan, som innbefat-
ter Kristi lære.

For det annet må vi forstå behovet 
for gjengivelsen av læren, organisa-
sjonen, og myndighetsnøklene i disse 
siste dager. Vi må ha et vitnesbyrd om 
at profeten Joseph Smith var guddom-
melig utvalgt og utpekt av Herren 
for å tilveiebringe denne gjenoppret-
telsen, og forstå at han organiserte 
Kirkens kvinner etter mønster av den 
organisasjon som fantes i Kristi Kirke 
i fordums tid.9

For det tredje må vi studere og 
forstå templets ordinanser og pakter. 
I templet finner vi det sentrale i vår 
hellige tro, og Herren ber oss om å 
komme dit, grunne, studere, og finne 
templets betydning og anvendelse for 
den enkelte. Vi vil komme til å forstå 
at gjennom templets ordinanser, vil 
guddommelighetens kraft bli tilkjen-
negitt i vårt liv 10 og at på grunn av 
templets ordinanser, kan vi bli væpnet 
med Guds kraft og hans navn vil være 
hos oss, hans herlighet være rundt om 
oss, og hans engler våke over oss.11 
Jeg lurer på om vi fullt ut drar nytte 
av kraften i disse løftene.

Søstre, selv den yngste i denne for-
samlingen kan reise seg i tro og spille 
en betydelig rolle i oppbyggingen 
av Guds rike. Barn begynner å få sitt 
eget vitnesbyrd ved å lese eller lytte til 
Skriftene, daglig bønn, og meningsfylt 
deltagelse i nadverden. Alle barn og 
unge kvinner kan oppfordre til famili-
ens hjemmeaftener og være fullverdige 
deltagere. Du kan være den første til 
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å knele når familien samles til familie-
bønn. Selv om deres hjem er enkelt, 
kan deres personlige eksempel på 
etterlevelse av evangeliet ha innflytelse 
på livet til familie og venner.

Unge kvinner i Kirken må se seg 
selv som vesentlige deltagerne i frelses-
arbeidet som ledes av prestedømmet, 
og ikke bare som tilskuere og tilhen-
gere. Dere har kall og blir beskikket 
av dem som holder prestedømmets 
nøkler, for å fungere som ledere med 
kraft og myndighet i dette arbeidet. 
Når dere foredler deres kall i klasse-
presidentskaper og forbereder dere 
åndelig, rådfører dere med hverandre, 
strekker dere ut for å hjelpe klassens 
medlemmer, og underviser hverandre 
i evangeliet, inntar dere deres plass i 
dette arbeidet og både dere og deres 
klassemedlemmer vil bli velsignet.

Alle kvinner må se seg selv som 
vesentlige deltagere i prestedømmets 
arbeid. Kvinner i denne Kirken er 
presidenter, rådgivere, lærere, råds-
medlemmer, søstre, og mødre, og 
Guds rike kan ikke fungere med min-
dre vi reiser oss opp og utfører våre 
plikter med tro. Noen ganger trenger 
vi bare ha større perspektiv på hva 
som er mulig.

Jeg møtte nylig en søster i Mexico 
som forstår hva det betyr å foredle 
sitt kall i tro. Marffissa Maldonado ble 
kalt til å undervise en Søndagsskole- 
klasse for ungdom for tre år siden. Da 
hun ble kalt kom det 7 elever, men nå 
kommer det 20. Jeg spurte henne, med 
beundring, hva hun hadde gjort for å 
oppnå denne økning i antall. Beskje-
dent svarte hun, “Å, det var ikke bare 
meg. Alle klassens medlemmer hjalp 
til.” Sammen hadde de funnet navnene 
til mindre aktive på medlemslisten og 
begynt å gå ut sammen for å invitere 
dem tilbake til kirken. De hadde også 
hatt en dåp på grunn av sin innsats.

Søster Maldonado opprettet en side 
på sosiale medier bare for klassens 
medlemmer som hun kalte “Jeg er 
Guds kjære barn,” og poster åndelige 
tanker og skriftsteder flere ganger i 
uken. Hun sender regelmessig tekst-
meldinger til elevene med oppgaver 
og oppmuntring. Hun føler at det er 
viktig å kommunisere på de måtene de 
kjenner best til, og det fungerer. Hun 
fortalte meg ganske enkelt, “Jeg er glad 
i elevene mine.” Jeg kunne føle denne 
kjærligheten da hun fortalte meg om 
sin innsats, og hennes eksempel min-
net meg om hva en person med tro og 

gjerninger kan oppnå i dette verk med 
Herrens hjelp.

Våre ungdommer blir daglig utsatt 
for vanskelige spørsmål, og mange av 
oss har kjære som har vanskeligheter 
med å finne svar. Den gode nyheten er 
at det finnes svar på de spørsmål som 
stilles. Lytt til senere tids budskap fra 
våre ledere. Vi blir bedt om å studere 
og forstå vår himmelske Faders plan for 
lykke. Vi har blitt minnet om prinsip-
pene i familieerklæringen.12 Vi blir opp-
fordret til å undervise og bruke disse 
ressursene som måleinstrumenter for 
å holde oss på den rette og smale sti.

For omtrent et år siden, besøkte jeg 
en småbarnsmor som bestemte seg for å 
innta en proaktiv holdning for å beskytte 
sine barn mot alle de negative innfly-
telsene de ble utsatt for på Internett 
og på skolen. Hun velger et emne for 
hver uke, ofte et som har frembragt stor 
diskusjon på Internett, og tar initiativ til 
meningsfylte diskusjoner gjennom uken 
der barna kan stille spørsmål og hun 
kan forsikre seg om at de får et balansert 
og rettferdig perspektiv på emner som 
ofte er vanskelige. Hun gjør hjemmet til 
et trygt sted å stille spørsmål og ha en 
meningsfylt opplæring i evangeliet.

Jeg er bekymret for at vi lever i 
omgivelser der vi må unngå å støte 
noen, og at vi dermed noen ganger 
unngår å undervise riktige prinsipper. 
Vi unnlater å undervise våre unge kvin-
ner om at å forberede seg på morsrol-
len er av største betydning fordi vi ikke 
vil støte dem som ikke er gift, dem som 
ikke kan få barn, eller at vi blir sett på 
som en som kveler fremtidens valgmu-
ligheter. På den annen side kan vi også 
unnlate å understreke betydningen av 
utdannelse, fordi vi ikke vil gi inntrykk 
av at det er viktigere enn ekteskap. 
Vi unngår å stadfeste at vår himmelske 
Fader definerer at et ekteskap skal 
være mellom en mann og en kvinne, 
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fordi vi ikke vil fornærme dem som 
opplever tiltrekning til samme kjønn. 
Og vi kan synes det er ukomfortabelt 
å diskutere saker som omhandler 
kjønn eller sunn seksualitet.

Selvfølgelig, søstre, må vi vise 
følsomhet, men la oss også bruke 
vår sunne fornuft og vår forståelse av 
frelsesplanen til å være modige og 
snakke rett ut når det gjelder å lære 
våre barn og ungdommer evangeliets 
grunnleggende prinsipper, som de må 
forstå for å kunne navigere i den ver-
den de lever i. Hvis ikke vi underviser 
våre barn og ungdommer sann lære – 
og underviser den tydelig – vil verden 
undervise dem Satans løgner.

Jeg elsker Jesu Kristi evangelium, 
og jeg er evig takknemlig for ledel-
sen, kraften, og den daglige hjelp jeg 
får som en paktens datter av Gud. 
Jeg vitner om at Herren har velsignet 
oss, som kvinner som lever i disse 
vanskelige tider, med all kraft, gaver, 
og styrke som trengs for å forberede 
verden til Jesu Kristi annet komme. 
Jeg ber om at vi må se vårt sanne 
potensiale og reise oss og bli de kvin-
ner med tro og mot, som vår Fader i 
himmelen trenger at vi er. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se “Rise Up, O Men of God”, Hymns,  

nr. 324.
 2. 2 Timoteus 3:1.
 3. Mormon 8:39; se også vers 26-38.
 4. Mormon 8:38.
 5. Joseph Smith - Matteus 1:22.
 6. Gary E. Stevenson, “Tydelige og viktige 

sannheter,” Liahona, nov. 2015, 92.
 7. Russell M. Nelson, “En oppfordring til 

mine søstre,” Liahona, nov. 2015, 97.
 8. Sheri Dew, Women and the Priesthood: 

What One Mormon Woman Believes 
(2013), 163.

 9. Se Døtre i mitt rike: Hjelpeforeningens 
historie og arbeid (2011), 7.

 10. Se Lære og pakter 84:20.
 11. Se Lære og pakter 109:22.
 12. Se “Familien – En erklæring til verden,” 

Liahona, nov. 2010, 129).

se hva Kirken handler om.1 Min kjære 
hustru, Harriet, som jeg ble forelsket i 
første gang jeg så henne. Harriets mor, 
som sluttet seg til Kirken ikke lenge 
etter at mannen hennes hadde dødd 
av kreft. Så min søster, min datter, mitt 
barnebarn, og mitt oldebarn – alle 
disse personene har hatt en foredlende 
innflytelse på meg. De bringer virkelig 
solskinn inn i mitt liv. De inspirerer 
meg til å bli en bedre mann og en mer 
følsom leder i Kirken. Hvor annerledes 
mitt liv ville ha vært uten dem!

Kanskje det som gjør meg mest 
ydmyk er å vite at den samme 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Hvor velsignet vi er som er samlet 
her igjen til denne verdensom-
spennende konferansen under 

ledelse av vår kjære profet og presi-
dent, Thomas S. Monson. President, vi 
er glad i deg og oppholder deg! Vi vet 
at du er glad i Kirkens søstre.

Jeg er glad for å være til stede på 
dette fantastiske generalkonferansemø-
tet som er viet til søstrene i Kirken.

Søstre, når jeg ser dere, kan jeg ikke 
unngå å tenke på de kvinner som har 
hatt så stor innflytelse på mitt liv: Min 
bestemor og mor, som var de første til 
å ta imot invitasjonen om å komme og 

Fjerde etasje, siste dør
Gud “belønner dem som oppriktig søker ham,” så fortsett å banke på. 
Søstre, ikke gi opp. Søk Gud av hele ditt hjerte.
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innflytelse skjer millioner av ganger 
over hele Kirken gjennom ferdighetene, 
talentene, intelligensen, og vitnesbyr-
dene til troens kvinner, som dere.

Noen av dere føler dere kanskje 
ikke verdig til så mye ros. Du synes 
kanskje du er for ubetydelig til å ha 
en meningsfull innflytelse på andre. 
Kanskje du ikke engang betrakter deg 
selv som en “troens kvinne” fordi du 
noen ganger har vanskeligheter med 
tvil eller frykt.

I dag ønsker jeg å tale til alle som 
noensinne har følt det slik – og det 
inkluderer sannsynligvis oss alle på et 
eller annet tidspunkt. Jeg ønsker å tale 
om tro – hva det er, hva det kan og 
ikke kan gjøre, og hva vi må gjøre for 
å aktivere troens kraft i vårt liv.

Hva tro er
Tro er en sterk overbevisning om 

noe vi tror på – en overbevisning så 
sterk at den beveger oss til å gjøre ting 
som vi ellers kanskje ikke ville ha gjort. 
“Tro er en sikkerhet om det som håpes, 
visshet om ting en ikke ser.” 2

Dette er forståelig for troende 
mennesker, men det er ofte forvirrende 
for ikke- troende. De rister på hodet og 
spør, “Hvordan kan noen være sikker 
på det de ikke kan se?” For dem er 
dette bevis på religionens irrasjonalitet.

Det de ikke forstår er at det finnes 
flere måter å se enn med øynene våre, 
flere måter å føle enn med hendene våre, 
flere måter å høre enn med ørene våre.

Det er omtrent som om en opple-
velse en ung pike hadde da hun var ute 
og spaserte sammen med bestemoren 
sin. Fuglenes sang var så vakker, syntes 
den lille piken, og hun påpekte hver 
lyd til bestemoren.

“Hører du det?” spurte den lille 
piken om og om igjen. Men bestemo-
ren var tunghørt og kunne ikke høre 
alle lydene.

Til slutt knelte bestmoren ned og 
sa, “Jeg beklager, kjære. Bestemor kan 
ikke høre så godt.”

Oppgitt tok den lille piken bestemo-
rens ansikt mellom hendene, så henne 
intenst inn i øynene og sa, “Bestemor, 
hør bedre etter!”

Det er lærdom i denne historien 
både for den ikke- troende og den tro-
ende. Bare fordi vi ikke kan høre noe 
betyr ikke at det ikke er noe å høre. To 
personer kan lytte til det samme bud-
skapet eller lese det samme skriftstedet, 
og én kan føle Ånden vitne, mens den 
andre ikke gjør det.

På den annen side, i våre anstren-
gelser med å hjelpe våre kjære å opp-
leve Åndens røst, og den enorme, evige 
og dyptgripende skjønnhet i Jesu Kristi 
evangelium, er kanskje å fortelle dem 
at de må “høre bedre etter” ikke den 
beste hjelp.

Kanskje vil det være et bedre råd 
– for alle som ønsker å øke sin tro – 
å lytte annerledes. Apostelen Paulus 
oppfordrer oss til å søke den røst som 
snakker til vår ånd, ikke bare til våre 
ører. Han sa, “Slik menneskene er i seg 
selv, tar de ikke imot det som hører 
Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, 
og de kan ikke fatte det, for det kan 
bedømmes bare på åndelig vis.” 3 Eller 

vi kunne overveie ordene til Saint- 
Exupérys lille prins, som sa: “Man ser 
bare klart med hjertet. Alt det viktige 
er usynlig for øynene.” 4

Troens kraft og begrensninger
Noen ganger er det er ikke lett å 

utvikle tro på åndelige ting mens vi 
lever i en fysisk verden. Men det er 
verdt innsatsen, fordi troens kraft i vårt 
liv kan være dyptgripende. Skriftene 
lærer oss at gjennom tro ble verdener 
skapt, vannene delte seg, døde oppsto, 
elver og fjell endret sine løp.5

Likevel spør noen, “Hvis tro har slik 
kraft, hvorfor kan ikke jeg motta et svar 
på en oppriktig bønn? Jeg trenger ikke 
at et hav deler seg eller at et fjell flyttes. 
Jeg trenger bare å bli frisk, eller at mine 
foreldre tilgir hverandre, eller at en evig 
ledsager dukker opp på døren min 
med en blomsterbukett i den ene hån-
den og en forlovelsesring i den andre. 
Hvorfor kan ikke jeg oppnå dette med 
min tro?”

Tro er mektig, og fører ofte til mirak-
ler. Men uansett hvor stor tro vi har, er 
det to ting tro ikke kan gjøre. For det 
første kan den ikke krenke en annen 
persons handlefrihet.

En kvinne ba i mange år om at 
hennes villfarne datter måtte komme 
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tilbake til Kristi hjord og følte seg 
motløs over at hennes bønner tilsynela-
tende forble ubesvart. Dette var spesielt 
smertefullt når hun hørte historier 
om andre fortapte barn som hadde 
omvendt seg.

Problemet var ikke mangel på bøn-
ner eller for liten tro. Hun trengte bare 
å forstå at selv om det er smertefullt 
for vår himmelske Fader, vil han ikke 
tvinge noen til å velge rettferdighetens 
sti. Gud tvang ikke sine egne barn til å 
følge ham i foruttilværelsen. Hvor mye 
mindre vil han da tvinge oss på vår 
reise gjennom dette jordelivet?

Gud vil invitere og overtale. Gud 
vil rekke ut hånden utrettelig, med 
kjærlighet, inspirasjon og oppmun-
tring. Men Gud vil aldri tvinge – det 
ville undergrave hans store plan for 
vår evige vekst.

Den andre tingen tro ikke kan gjøre 
å påtvinge Gud vår vilje. Vi kan ikke 
tvinge Gud til å følge våre ønsker – 
uansett hvor rett vi synes vi har eller 
hvor oppriktig vi ber. Tenk på Paulus’ 
opplevelse, han som ba Herren mange 
ganger om å ta bort en personlig prø-
velse – det han kalte “en torn i kjødet.” 
Men det var ikke Guds vilje. Til slutt 
forsto Paulus at hans prøvelse var en 
velsignelse, og han takket Gud for at 
han ikke hadde besvart bønnene hans 
på den måten han hadde håpet på.6

Tillit og tro
Nei, troens formål er ikke å endre 

Guds vilje men å gi oss kraft til å 
handle ifølge Guds vilje. Tro er tillit – 
tillit til at Gud ser det vi ikke ser og at 
han vet det vi ikke vet.7 Noen ganger 
er det ikke nok å stole på vårt eget syn 
og vår egen dømmekraft.

Jeg lærte dette som pilot, på 
dager da jeg måtte fly inn i tykk tåke 
eller skyer og bare kunne se noen 
få meter foran meg. Jeg måtte stole 

på instrumentene som viste hvor jeg 
var og hvor jeg skulle. Jeg måtte lytte 
til stemmen fra flygekontrolltjenesten. 
Jeg måtte følge veiledningen til noen 
som hadde mer nøyaktig informa-
sjon enn meg. Noen jeg ikke kunne 
se men som jeg hadde lært å stole 
på. Noen som kunne se det jeg ikke 
kunne se. Jeg måtte stole på og handle 
tilsvarende for å komme trygt frem til 
bestemmelsesstedet.

Tro betyr at vi ikke bare må stole på 
Guds visdom, men også på hans kjær-
lighet. Det betyr å ha tillit til at Gud har 
fullkommen kjærlighet til oss, at alt han 
gjør – hver velsignelse han gir og hver 
velsignelse han, midlertidig, holder 
tilbake – er for vår evige lykke.8

Med den slags tro, selv om vi ikke 
forstår hvorfor enkelte ting skjer eller 
hvorfor enkelte bønner forblir ubesvart, 
kan vi vite at alt til slutt vil gi mening. 
“For vi vet at alle ting [vil] tjene til det 
gode for dem som elsker Gud.” 9

Alt vil bli riktig. Alt vil bli bra.
Vi kan være sikre på at svarene vil 

komme, og vi kan stole på at ikke bare 
vil vi bli tilfreds med svarene, men vi vil 
også bli overveldet av den nåde, barm-
hjertighet, generøsitet og kjærlighet vår 
himmelske Fader har til oss, sine barn.

Bare fortsett å banke på
Inntil da vandrer vi ved den tro vi 

har,10 alltid søkende etter å øke den. 
Noen ganger er dette ikke noen enkel 
søken. For dem som er utålmodige, 
uforpliktede, eller skjødesløse, kan 
tro være vanskelig å finne. De som 
lett mister motet eller blir distrahert får 
kanskje aldri oppleve den. Tro kommer 
til dem som er ydmyke, de flittige, de 
som holder ut.

Den kommer til dem som betaler 
trofasthetens pris.

Denne sannheten blir illustrert i 
opplevelsen to unge misjonærer hadde 

i Europa, da de virket i et område der 
det var få konvertittdåp. Jeg antar at det 
ville ha vært forståelig for dem å tenke 
at det de gjorde ikke ville utgjøre noen 
stor forskjell.

Men disse to misjonærene hadde 
tro, og de hadde forpliktet seg. De 
hadde den holdningen at om ingen 
lyttet til deres budskap, skulle det ikke 
være fordi de ikke hadde gjort sitt 
ytterste.

En dag følte de at de skulle å gå 
til beboerne i et velholdt fire etasjer 
høyt leilighetskompleks. De begynte i 
første etasje og banket på hver dør, og 
presenterte sitt frelsende budskap om 
Jesus Kristus og gjenopprettelsen av 
hans kirke.

Ingen i første etasje ville lytte til dem.
Hvor enkelt ville det ikke være å si, 

“Vi prøvde. La oss stoppe her og nå. 
La oss gå og prøve en annen bygning.”

Men disse to misjonærene hadde 
tro og de var villige til å arbeide, så de 
banket på alle dørene i andre etasje.

Leilighetsbygningen i Tyskland hvor to trofaste 
misjonærer banket på hver eneste dør.
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Heller ikke her ville noen lytte.
I tredje etasje opplevde de det 

samme. Og også i fjerde – helt til de 
banket på den siste døren i fjerde 
etasje.

Da døren gikk opp, smilte en ung 
pike til dem som ba dem vente mens 
hun snakket med moren sin.

Hennes mor, som bare var 36 år 
gammel, hadde nylig mistet sin mann. 
Hun var ikke i humør til å snakke med 
mormonmisjonærer. Hun ba datteren 
om å sende dem bort.

Men datteren bønnfalte henne. 
Disse unge mennene var så hyggelige, 
sa hun. Og det ville bare ta noen få 
minutter.

Motvillig sa moren ja. Misjonærene 
fremsa sitt budskap og ga moren en 
bok – Mormons bok.

Etter at de hadde gått, bestemte 
moren seg for at hun i det minste 
skulle lese et par sider.

Hun leste ferdig hele boken i løpet 
av få dager.

Ikke lenge etter, gikk denne vid-
underlige aleneforeldre- familien ned 
i dåpens vann.

Da den lille familien kom til sin lokale 
gren i Frankfurt, Tyskland, la en ung 
diakon merke til hvor vakker den ene 
av døtrene var og tenkte med seg selv, 
“Disse misjonærene gjør en bra jobb!”

Den unge diakonens navn var Die-
ter Uchtdorf. Og den sjarmerende unge 
kvinnen – hun som hadde bønnfalt 
moren om å lytte til misjonærene – 
har det vakre navnet Harriet. Hun blir 
elsket av alle som møter henne når 
hun følger meg på mine reiser. Hun 
har velsignet mange menneskers liv 
gjennom sin kjærlighet for evangeliet 
og sin sprudlende personlighet. Hun 
er virkelig solskinnet i mitt liv.

Hvor ofte har jeg løftet mitt hjerte 
i takknemlighet for de to misjonærene 
som ikke stoppet i første etasje! Hvor 
ofte har jeg følt takknemlighet for deres 
tro og arbeid. Hvor ofte har jeg takket 
for at de fortsatte – helt til fjerde etasje, 
siste dør.

Det skal det lukkes opp for dere
I vår søken etter vedvarende tro, i 

vår søken etter å få kontakt med Gud 
og hans hensikter, la oss huske Herrens 
løfte: “Bank på, og det skal lukkes opp 
for dere.” 11

Vil vi gi opp etter å ha banket på 
en dør eller to? En etasje eller to?

Eller vil vi fortsette å søke helt til 
vi har nådd fjerde etasje, siste dør?

Gud “lønner dem som oppriktig 
søker ham,” 12 men belønningen er som 
oftest ikke bak den første døren. Så vi 
må fortsette å banke på. Søstre, ikke gi 

opp. Søk Gud av hele ditt hjerte. Utøv 
tro. Vandre i rettferdighet.

Jeg lover deg at hvis du vil gjøre 
dette – helt til fjerde etasje, siste dør – 
vil du motta svarene du søker. Du vil 
finne tro. Og en dag vil du bli fylt med 
lys som blir “klarere og klarere inntil 
som ved høylys dag.” 13

Mine kjære søstre i Kristus, Gud er 
virkelig.

Han lever.
Han elsker deg.
Han kjenner deg.
Han forstår deg.
Han kjenner ditt hjertes stille bønner.
Han har ikke forlatt deg.
Han vil ikke svikte deg.
Det er mitt vitnesbyrd og aposto-

liske velsignelse til hver og en av dere 
at dere selv vil føle denne enestående 
sannhet i hjerte og sinn. Lev i tro, kjære 
venner, kjære søstre, og “Herren vår 
Gud, [vil] forøke deg tusen ganger og 
velsigne deg slik han har lovet!” 14

Jeg etterlater dere min tro, min over-
bevisning, og mitt sikre og urokkelige 
vitne om at dette er Guds verk. I vår 
kjære Frelser, Jesu Kristi hellige navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Se Dieter F. Uchtdorf, “Anledningen til å 

vitne,” Liahona, nov. 2004, 74, og Sister 
Eternal (2005).

 2. Hebreerne 11:1, New International  
Version (1984).

 3. 1 Korinterbrev 2:14, New International 
Version (2011).

 4. Antoine de Saint- Exupéry, Den lille 
prinsen, overs. Richard Howard (2000), 63.

 5. Se Hebreerne 11:3, 5, 29, 35; Ether 12:30; 
Moses 7:13.

 6. Se 2 Korinterbrev 12:7-10.
 7. Se Jesaja 55:8-9.
 8. Se 2 Nephi 26:24.
 9. Se Romerbrevet 8:28.
 10. Se 2 Korinterbrev 5:7.
 11. Matteus 7:7.
 12. Hebreerne 11:6, New International  

Version (1984).
 13. Lære og pakter 50:24.
 14. 1 Korinterbrev 1:11, New International 

Version (2011).

Søster Harriet Uchtdorf (i midten) som ung 
pike sammen med sin mor, sin søster og 
heltidsmisjonærer.

Søster Uchtdorf ledsager president Uchtdorf 
på hans reiser og velsigner andre mens hun 
deler sin kjærlighet til evangeliet.
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Læringskurven min var mer som 
en murvegg.

Det krevde mye tid, repetisjon, 
tålmodighet og ikke så rent lite håp og 
tro, mye oppmuntring fra min hustru 
og mange liter av en lettbrus som jeg 
ikke skal nevne ved navn.

Nå, 22 år senere, er jeg omgitt av 
datateknologi. Jeg har en e- postadresse, 
en Twitter- konto og en Facebook- 
side. Jeg har smarttelefon, nettbrett, 
bærbar PC og digitalkamera. Og selv 
om mine tekniske ferdigheter kanskje 
ikke helt kan måle seg med en typisk 
syvårings, klarer jeg meg bra til å være 
i syttiårene.

Men jeg har lagt merke til noe inte-
ressant. Jo flinkere jeg blir på teknologi, 
desto mer tar jeg det for gitt.

Gjennom mye av menneskets histo-
rie ble kommunikasjon formidlet i hes-
tens hastighet. Å sende en melding og 
få svar kunne ta dager eller til og med 
måneder. I dag beveger meldingene 
våre seg tusenvis av kilometer opp i 
luften eller tusenvis av meter under 
havet for å nå noen på den andre siden 

Dyktige teknisk anlagte mennesker 
prøvde å lære meg å bruke datamaski-
nen. De sto bokstavelig talt bak meg og 
strakte seg over skulderen min, mens 
fingrene deres beveget seg lynraskt og 
laget en trommesolo på tangentene.

“Ser du?” sa de stolt. “Det er sånn det 
skal gjøres.”

Jeg så det ikke. Det var en vanskelig 
overgang.

Møtet lørdag formiddag | 1. oktober 2016

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Vi er så velsignet som igjen kan 
møtes på denne verdensom-
spennende konferansen i regi 

og under ledelse av vår kjære profet 
og president, Thomas S. Monson. Pre-
sident, vi elsker og oppholder deg av 
hele vårt hjerte!

I løpet av mitt yrkesliv som pilot 
var jeg svært avhengig av datasyste-
menes presisjon og pålitelighet, men 
behøvde sjelden å arbeide med min 
egen datamaskin. I kontorarbeidet mitt 
som leder, hadde jeg assistenter og 
sekretærer som vennlig hjalp meg med 
oppgavene.

Alt dette endret seg i 1994, da jeg 
ble kalt som generalautoritet. Mitt kall 
besto av mange fantastiske anledninger 
til å yte tjeneste, men det fulgte også 
med en god del av Kirkens kontorar-
beid – mer enn jeg trodde var mulig.

Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget 
at det viktigste verktøyet for å holde 
orden på arbeidet mitt var en personlig 
datamaskin.

For første gang i mitt liv var jeg nødt 
til å fordype deg i denne merkelige, 
mystiske og uforståelige verdenen.

I begynnelsen var ikke datamaski-
nen og jeg akkurat bestevenner.

Hvor stor er ikke  
vår Guds plan!
Vi er omgitt av et så imponerende vell av lys og sannhet  
at jeg lurer på om vi virkelig verdsetter det vi har.
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av kloden, og hvis det er en forsinkelse 
på bare noen sekunder, blir vi frustrerte 
og utålmodige.

Det synes å være menneskets natur 
at når vi blir mer vant til noe, selv noe 
som er mirakuløst og imponerende, 
mister vi følelsen av å være imponert 
og behandler det som noe dagligdags.

Tar vi åndelige sannheter for gitt?
Å ta vår moderne teknologi og våre 

bekvemmeligheter for gitt kan være 
relativt ubetydelig. Men dessverre har 
vi noen ganger en lignende holdning 
til den evige og sjelsutvidende læren 
i Jesu Kristi evangelium. I Jesu Kristi 
kirke har vi fått så mye. Vi er omgitt 
av et så imponerende vell av lys og 
sannhet at jeg lurer på om vi virkelig 
verdsetter det vi har.

Tenk på de første disiplene som 
gikk og snakket med Frelseren under 
hans jordiske virke. Forestill dere 
hvilken takknemlighet og ærbødighet 

som må ha oversvømt deres hjerte og 
fylt deres sinn da de så ham oppstått 
fra graven, og da de kjente på sårene i 
hans hender. Livet deres skulle aldri bli 
det samme!

Tenk på de første hellige i denne 
evangelieutdeling som kjente profeten 
Joseph Smith og hørte ham forkynne 
det gjengitte evangelium. Forestill dere 
hvordan det må ha føltes å vite at sløret 
mellom himmel og jord hadde delt seg 
igjen for å gi lys og kunnskap til verden 
fra vårt celestiale hjem der oppe.

Og ikke minst, tenk på det du følte 
første gang du trodde og forsto at 
du virkelig er et Guds barn, at Jesus 
Kristus frivillig led for dine synder så 
du kan bli ren igjen, at prestedømmets 
kraft er reell og kan knytte deg til dine 
nærmeste for tid og all evighet, og at vi 
har en levende profet på jorden i dag. 
Er ikke det flott og fantastisk?

Med tanke på alt dette, hvordan kan 
det være mulig at vi av alle mennesker 

kan unngå å glede oss til å delta på 
våre møter i Kirken? Eller blir lei av å 
lese de hellige Skriftene? Jeg antar at 
dette bare kan være mulig hvis vårt 
hjerte er blitt følelsesløst med hensyn til 
å oppleve takknemlighet og ærefrykt 
for de hellige og opphøyde gavene 
Gud har gitt oss. Vi har livsendrende 
sannheter for våre øyne og ved våre 
fingerspisser, men noen ganger går vi 
i søvne langs disippelens vei. Altfor ofte 
lar vi oss distrahere av andre medlem-
mers feil istedenfor å følge vår Herres 
eksempel. Vi går langs en vei som er 
dekket med diamanter, men vi kla-
rer knapt nok å skille dem fra vanlig 
småstein.

Et kjent budskap
Da jeg var en ung mann, pleide 

vennene mine å spørre meg om min 
religion. Jeg begynte ofte å forklare 
forskjellene, som for eksempel Vis-
domsordet. Andre ganger understre-
ket jeg likhetene med andre kristne 
trossamfunn. Ingenting av dette gjorde 
særlig inntrykk på dem. Men når jeg 
snakket om den store plan for lykke 
som vår himmelske Fader har for oss 
som sine barn, fikk jeg oppmerksom-
heten deres.

Jeg husker at jeg prøvde å tegne 
frelsesplanen på en tavle i et klasserom 
i møtehuset vårt i Frankfurt i Tysk-
land. Jeg laget sirkler som forestilte det 
førjordiske liv, jordelivet og å vende 
tilbake til våre himmelske foreldre etter 
dette liv.

Som tenåring elsket jeg virkelig å 
dele dette spennende budskapet med 
andre. Når jeg forklarte disse prinsip-
pene med mine egne enkle ord, flom-
met hjertet mitt over av takknemlighet 
for en Gud som elsker sine barn, og 
en Frelser som har forløst oss alle fra 
død og helvete. Jeg var så stolt av dette 
budskapet om kjærlighet, glede og håp.
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Noen av vennene mine sa at dette 
budskapet virket kjent, selv om slike 
ting aldri ble undervist i deres religiøse 
oppdragelse. Det var som om de alltid 
hadde visst at disse tingene var sanne, 
som om jeg bare kastet lys over noe 
som alltid hadde vært dypt forankret 
i deres hjerte.

Vi har svar!
Jeg tror alle mennesker har en eller 

annen form for grunnleggende spørs-
mål om selve livet i sitt hjerte. Hvor 
kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? 
Hva vil skje med meg når jeg dør?

Slike spørsmål har blitt stilt av jor-
diske mennesker siden tidenes morgen. 
Filosofer, forskere og forståsegpåere 
har brukt sitt liv og sine formuer på 
å lete etter svarene.

Jeg er takknemlig for at Jesu Kristi 
gjengitte evangelium har svar på livets 
mest innfløkte spørsmål. Disse svarene 
undervises i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. De er sanne, enkle, 
tydelige og lette å forstå. De er inspi-
rerte, og vi underviser dem til våre 
treåringer i Solstråle- klassen.

Brødre og søstre, vi er evige perso-
ner, uten begynnelse og uten ende. Vi 
har alltid vært til.1 Vi er bokstavelig talt 
åndebarn av guddommelige, udødelige 
og allmektige himmelske foreldre!

Vi kommer fra Herren vår Guds 
himmelske saler. Vi tilhører Elohims, 
Den Høyeste Guds kongehus. Vi van-
dret sammen med ham i vårt førjor-
diske liv. Vi hørte ham tale, var vitne 
til hans storhet og lærte hans veier.

Dere og jeg deltok i et stort råd hvor 
vår kjære Fader fremla sin plan for 
oss – at vi skulle komme til jorden, få 
et jordisk legeme, lære å velge mellom 
godt og ondt og utvikle oss på måter 
som ellers ikke ville være mulig.

Da vi gikk gjennom sløret og kom 
inn i dette jordelivet, visste vi at vi ikke 

lenger ville huske livet før. Det ville 
være motstand og motgang og fristel-
ser. Men vi visste også at det å få en 
fysisk kropp var av største betydning 
for oss. Å, hvor vi håpet at vi raskt ville 
lære å ta de riktige valgene, motstå 
Satans fristelser og til slutt vende tilbake 
til våre kjære foreldre i himmelen.

Vi visste at vi ville synde og gjøre 
feil – kanskje til og med alvorlige. 
Men vi visste også at vår Frelser Jesus 
Kristus hadde lovet å komme til jorden, 
leve et syndfritt liv og frivillig sette sitt 
liv til som et evig offer. Vi visste at hvis 
vi ga vårt hjerte til ham, stolte på ham 
og anstrengte oss av hele vår sjel for å 
vandre på disippelens vei, kunne vi bli 
vasket rene og nok en gang tre inn i 
vår kjære himmelske Faders nærhet.

Så, med tro på Jesu Kristi offer, god-
tok dere og jeg vår himmelske Faders 
plan av egen fri vilje.

Det er derfor vi er her på denne 
vakre planeten jorden – fordi Gud ga 
oss muligheten, og vi valgte å ta imot 
den. Men vårt liv på jorden er bare 
midlertidig, og vil bli avsluttet når vår 
fysiske kropp dør. Men kjernen av den 
dere og jeg er, vil ikke bli tilintetgjort. 
Vår ånd vil fortsette å leve og vente på 
oppstandelsen – en betingelsesløs gave 
til alle fra vår kjærlige himmelske Fader 
og hans Sønn Jesus Kristus.2 Ved opp-
standelsen vil kroppen og ånden bli 
gjenforenet, fri for smerter og fysiske 
skavanker.

Etter oppstandelsen vil det komme 
en dommens dag. Selv om alle til slutt 
vil bli frelst og arve et herlighetsrike, vil 
de som stoler på Gud og prøver å følge 
hans lover og forskrifter, arve et liv i 
evigheten som er ufattelig i herlighet 
og overveldende i storhet.

Denne dommens dag vil være en 
dag med barmhjertighet og kjærlighet 
– en dag da knuste hjerter blir helbre-
det, da sorgens tårer blir erstattet med 

takknemlighetens tårer, da alt vil bli 
rettet opp.3

Ja, det vil være dyp sorg på grunn 
av synd. Ja, vi vil oppleve anger og til 
og med sjelekvaler på grunn av våre 
feil, vår dårskap og vår stahet som 
gjorde at vi gikk glipp av muligheter 
til en mye bedre fremtid.

Men jeg har tillit til at vi ikke bare vil 
bli fornøyd med Guds dom. Vi vil også 
bli forbauset og overveldet av hans 
uendelige nåde, barmhjertighet, gav-
mildhet og kjærlighet til oss, sine barn. 
Hvis våre ønsker og gjerninger er gode, 
hvis vi har tro på en levende Gud, da 
kan vi se frem til det Moroni kalte “Den 
Store Jehovas behagelige domstol … 
[den] evige dommer”.4

Pro Tanto Quid Retribuamus
Mine kjære brødre og søstre, mine 

kjære venner, fyller det ikke vårt hjerte 
og sinn med undring og ærefrykt å 
tenke på den store plan for lykke som 
vår himmelske Fader har forberedt for 
oss? Fyller det oss ikke med usigelig 
glede å kjenne til den strålende frem-
tid som er beredt for alle som venter 
på Herren?

Hvis dere aldri har følt en slik 
undring og glede, oppfordrer jeg dere 
til å lete etter, studere og grunne på det 
gjengitte evangeliums enkle, men dype 
sannheter. “La evighetens andektighet 
hvile over deres sinn.” 5 La dem bære 
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vitnesbyrd for dere om den guddom-
melige frelsesplanen.

Hvis dere har følt disse tingene før, 
spør jeg dere i dag: “Har dere denne 
følelsen nå?” 6

Jeg fikk nylig anledning til å reise 
til Belfast i Nord- Irland. Mens jeg var 
der, la jeg merke til Belfasts våpen-
skjold, som inneholder mottoet “Pro 
tanto quid retribuamus”, eller “Hva 
skal vi gi til gjengjeld for så mye?” 7

Jeg oppfordrer hver enkelt av oss 
til å overveie dette spørsmålet. Hva 
skal vi gi til gjengjeld for den flom av 
lys og sannhet Gud har utøst over oss?

Vår kjære Fader ber oss ganske 
enkelt om at vi etterlever sannheten 
vi har mottatt, og at vi følger veien 
han har gitt oss. La oss derfor fatte 
mot og stole på Åndens veiledning. 
La oss i ord og gjerning dele med 
våre medmennesker det fantastiske 
og imponerende budskapet om Guds 
plan for lykke. Måtte vårt motiv være 
vår kjærlighet til Gud og hans barn, 
for de er våre brødre og søstre. Dette 
er begynnelsen på det vi kan gjøre til 
gjengjeld for så mye.

En dag skal “hvert kne … bøyes og 
hver tunge bekjenne” at Guds veier er 
rettferdige og hans plan er fullkom-
men.8 La den dagen være i dag for 
dere og meg. La oss erklære, slik som 
Jakob i fordums tid: “Hvor stor er ikke 
vår Guds plan!” 9

Dette vitner jeg om i dyp takknem-
lighet til vår himmelske Fader, og jeg 
gir dere min velsignelse, i Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Lære og pakter 93:29.
 2. Se Johannes 5:28- 29.
 3. Se Johannes’ åpenbaring 21:4.
 4. Moroni 10:34.
 5. Lære og pakter 43:34.
 6. Alma 5:26.
 7. Se Salmene 116:12.
 8. Mosiah 27:31.
 9. 2 Nephi 9:13; se også vers 8- 12, 14- 20.

å holde. Da disiplene var bekymret 
for å omgås med syndere og bestemte 
folkegrupper, underviste Frelseren 
tålmodig: “Alt dere gjorde mot én av 
disse mine minste brødre, det gjorde 
dere mot meg.” 5 Eller som en profet i 
Mormons bok sa: “Når dere er i deres 
medmenneskers tjeneste, er dere jo i 
deres Guds tjeneste.” 6

Som Frelserens disipler i de siste 
dager kommer vi til ham ved å vise 

Av eldste Robert D. Hales
i De tolv apostlers quorum

Nobelprisvinner Elie Wiesel var 
på sykehuset og kom seg etter 
åpen hjertekirurgi da han fikk 

besøk av sitt fem år gamle barnebarn. 
Da den lille gutten så inn i sin bestefars 
øyne, så han smerten hans. “Bestefar,” 
spurte han, “hvis jeg var enda mer glad 
i deg, ville du ha mindre vondt?” 1 I dag 
stiller jeg hver enkelt av oss et lignende 
spørsmål: “Hvis vi elsker Frelseren mer, 
vil vi lide mindre?”

Da Frelseren kalte sine disipler til 
å følge ham, etterlevde de Moseloven, 
herunder å søke “øye for øye og tann for 
tann”,2 men Frelseren kom for å oppfylle 
denne loven med sin forsoning. Han 
forkynte en ny lære: “Elsk deres fiender, 
velsign dem som forbanner dere, gjør 
vel imot dem som hater dere, og be for 
dem som forfølger dere.” 3

Disiplene ble lært å vende seg 
bort fra det naturlige menneske og til 
Frelserens kjærlige og omsorgsfulle 
væremåte ved å erstatte strid med 
tilgivelse, vennlighet og medlidenhet. 
Det nye budet om å “vise vår kjærlig-
het for hverandre” 4 var ikke alltid lett 

“Kom så og følg meg” 
ved å praktisere kristen 
kjærlighet og tjeneste
Som Frelserens disipler i de siste dager kommer vi til ham ved  
å vise kjærlighet og stå til tjeneste for Guds barn.
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kjærlighet og stå til tjeneste for Guds 
barn. Når vi gjør det, er vi kanskje ikke 
i stand til å unngå trengsel, nød og 
fysisk lidelse, men vi vil lide mindre 
åndelig. Selv i våre prøvelser kan vi 
oppleve glede og fred.

Vår kristne kjærlighet og tjeneste 
begynner naturligvis i hjemmet. For-
eldre, dere er kalt til å være kjærlige 
lærere og misjonærer for deres barn og 
ungdommer. De er deres undersøkere. 
Dere har ansvaret for å hjelpe dem å bli 
omvendt. I virkeligheten ønsker vi alle 
å bli omvendt – noe som betyr å være 
fylt med vår Frelsers kjærlighet.

Når vi følger Jesus Kristus, motiverer 
hans kjærlighet oss til å støtte hveran-
dre på vår reise gjennom jordelivet. 
Vi kan ikke klare det alene.7 Dere har 
hørt meg bruke kvekerordtaket før: 
Du løfter meg og jeg løfter deg, og så 
vil vi stige opp sammen for evig.8 Som 
disipler begynner vi å gjøre dette når 
vi blir døpt og viser vår villighet “til 
å bære hverandres byrder, så de kan 
være lette”.9

Å “lære hverandre rikets lære” 10 
er en måte å elske og tjene hverandre 
på. Foreldre og besteforeldre, vi har 
en tendens til å klage over tilstandene 
i verden – at skolene ikke underviser 
moralsk karakter. Men det er mye vi 

kan gjøre. Vi kan benytte oss av under-
visningsøyeblikkene i vår egen familie 
– og det betyr nå. Ikke la dem glippe. 
Når dere får en mulighet til å dele deres 
tanker om evangeliet og livets lærdom-
mer, må dere legge bort alt annet og 
sette dere ned og snakke med deres 
barn og barnebarn.

Vi trenger ikke å bekymre oss for 
at vi ikke er profesjonelle lærere i evan-
geliet. Ingen opplæringsklasse eller 
håndbok er like nyttig som personlig 
å studere Skriftene, be, fordype seg i 
og søke Den hellige ånds veiledning. 
Ånden vil lede dere. Jeg lover dere: 
Kallet til å være mor eller far innbefat-
ter den gaven å undervise på de måter 
som er riktige for dere og deres barn. 
Husk at Guds kraft til å påvirke oss til 
det gode, er hans kjærlighet. “Vi elsker 
fordi han elsket oss først.” 11

Ungdom, dere er noen av våre mest 
effektive lærere i evangeliet. Dere kom-
mer til kirken for å lære, slik at dere 
kan dra hjem og undervise og betjene 
deres familie, naboer og venner. Vær 
ikke redde. Ha tro til å vitne om det 
dere vet er sant. Tenk på hvordan hel-
tidsmisjonærer vokser fordi de trofast 
lever et innviet liv – de bruker sin tid 
og sine talenter og bærer vitnesbyrd 
for å tjene og velsigne andre. Når dere 

bærer vitnesbyrd om evangeliet, vil 
deres tro og deres frimodighet vokse!

Noe av vår mest virkningsfulle 
kristne tjeneste gis ved å ha familiens 
skriftstudium, familiebønn og familie-
rådsmøter. I mer enn hundre år har 
Kirkens ledere kalt oss til å sette av 
uforstyrret tid hver uke. Men mange 
av oss går likevel glipp av velsignel-
sene. Familiens hjemmeaften er ikke 
et foredrag fra mamma og pappa. Det 
er vår familietid til å dele enkle ånde-
lige prinsipper og erfaringer, til å hjelpe 
våre barn å lære å bry seg om og dele 
med hverandre, ha det gøy sammen, 
bære vitnesbyrd sammen og vokse 
og utvikle seg sammen. Når vi holder 
familiens hjemmeaften hver uke, vil 
vår kjærlighet til hverandre vokse seg 
sterkere, og vi vil lide mindre.

La oss huske at det viktigste arbeidet 
vi gjør i vår familie, gjøres ved Den hel-
lige ånds kraft. Når vi hever stemmen 
i sinne, forlater Ånden oss og familien. 
Når vi snakker med kjærlighet, kan 
Ånden være med oss. La oss huske 
at våre barn og barnebarn måler vår 
kjærlighet ved hvor mye tid vi setter av 
til dem. Mist fremfor alt ikke tålmodig-
heten, og ikke gi opp!

Skriftene forteller oss at da noen av 
vår himmelske Faders åndebarn valgte 
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å ikke følge hans plan, gråt himme-
len.12 Noen foreldre som har elsket og 
undervist sine barn, gråter også når 
deres voksne barn velger å ikke følge 
Herrens plan. Hva kan foreldre gjøre? 
Vi kan ikke gjennom bønn be bort en 
annens handlefrihet. Husk faren til den 
fortapte sønn, som tålmodig ventet på 
at sønnen skulle “[komme] til seg selv”, 
mens han hele tiden holdt utkikk etter 
ham. Og “da han ennå var langt borte”, 
løp han til ham.13 Vi kan be om veiled-
ning med hensyn til når vi skal snakke 
og hva vi skal si, og ja, ved noen 
anledninger, når vi bør tie. Husk at våre 
barn og familiemedlemmer allerede har 
valgt å følge Frelseren i sin førjordiske 
tilværelse. Noen ganger er det bare ved 
sitt eget livs erfaringer at disse hellige 
følelsene blir vekket igjen. Til syvende 
og sist må valget om å elske og følge 
Herren være deres eget.

Det er en annen spesiell måte 
disipler viser sin kjærlighet til Frelseren 
på. I dag berømmer jeg alle som tjener 
Herren som omsorgspersoner. Herren 
elsker dere virkelig! I deres stille, ube-
merkede tjeneste følger dere ham som 
lovet: “Din Fader som ser i lønndom, 
skal selv lønne deg åpenlyst.” 14

Jeg tenker på min nabo hvis hustru 
ble rammet av Alzheimers sykdom. 
Hver søndag hjalp han henne å kle 
seg til Kirkens møter, gre håret, sminke 
seg og til og med ta på øredobbene. 
Ved å utføre denne tjenesten var han 
et eksempel for hver mann og kvinne 

i menigheten – og faktisk, for verden. 
En dag sa hans hustru til ham: “Jeg 
ønsker bare å få se mannen min igjen 
og være sammen med ham.”

Han svarte: “Jeg er mannen din.”
Hun svarte søtt: “Å, så bra!”
Jeg kan ikke snakke om å gi omsorg 

uten å anerkjenne den spesielle 
omsorgspersonen i mitt liv – Frelserens 
spesielle disippel for meg – min evige 
ledsager, Mary. Hun har gitt alt i medfø-
lende pleie og kjærlighet. Hendene hen-
nes gjenspeiler hans milde, styrkende 
berøring. Jeg ville ikke ha vært her uten 
henne. Og sammen med henne vil jeg 
være i stand til å holde ut til enden og 
være sammen med henne i evig liv.

Hvis dere lider intenst, sammen med 
andre eller alene, oppfordrer jeg dere 
til å la Frelseren være deres omsorgs-
person. Len dere på hans sterke arm.15 
Tro på hans løfte. “Jeg skal ikke etter-
late dere farløse, jeg kommer til dere,” 
lover han.16

Brødre og søstre, hvis vi ikke fullt ut 
har gjort det ennå, la oss vende oss mer 
til tilgivelse, vennlighet og kjærlighet. 
La oss ta avstand fra krigen som så ofte 
raser i det naturlige menneskes hjerte, 
og forkynne Kristi omsorg, kjærlighet 
og fred.17

Hvis “dere har kommet til kunnskap 
om Guds herlighet [og godhet]” 18 og 
også “forsoningen som fra verdens 
grunnvoll ble lagt, ble beredt”,19 “[vil 
dere] ikke ha lyst til å skade hverandre, 
men til å leve i fred … Dere vil ikke 

tillate at deres barn … overtrer Guds 
lover og slåss og tretter med hverandre 
… Men dere vil lære dem … å elske 
hverandre og tjene hverandre.” 20

Like før Frelserens korsfestelse, 
underviste han sine apostler: “Et nytt 
bud gir jeg dere: Dere skal elske hver-
andre som jeg har elsket dere” 21 og 
“Dersom dere elsker meg, da holder 
dere mine bud.” 22

Jeg vitner om at Frelserens sanne 
holdning til oss er den som fremstilles 
av de utstrakte armene på Thorvaldsens 
statue Kristus. Han fortsetter å strekke 
ut sine hender 23 og kaller: “Kom, følg 
meg.” Vi følger ham ved å elske og tjene 
hverandre og holde hans bud.

Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd 
om at han lever og elsker oss med 
fullkommen kjærlighet. Dette er hans 
kirke. Thomas S. Monson er hans pro-
fet på jorden i dag. Jeg ber om at vi må 
elske vår himmelske Fader og hans 
Sønn mer, og lide mindre. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. I Elie Wiesel, Open Heart, overs.  

Marion Wiesel (2012), 70.
 2. Matteus 5:38.
 3. Matteus 5:44; se også 3 Nephi 12:44.
 4. Johannes 13:34.
 5. Matteus 25:40.
 6. Mosiah 2:17.
 7. Se 1 Korinterbrev 12:12.
 8. Tilpasset fra “A Story of the ‘Barefoot 

Boy’: Skrevet for J. G. Whittier’s Seventieth 
Birthday,” The Poetical Works of John 
Townsend Trowbridge (1869), 227.

 9. Mosiah 18:8.
 10. Lære og pakter 88:77.
 11. 1 Johannes 4:19.
 12. Se Lære og pakter 76:26; Moses 7:37.
 13. Lukas 15:17, 20.
 14. 3 Nephi 13:4; se også Matteus 6:4.
 15. Se “Lean on My Ample Arm,” Hymns, nr. 120.
 16. Johannes 14:18.
 17. Se Lære og pakter 98:16.
 18. Mosiah 4:11.
 19. Mosiah 4:7.
 20. Mosiah 4:13- 15.
 21. Johannes 13:34.
 22. Johannes 14:15; se også Johannes 15:10.
 23. Se Jakobs bok 6:4.
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beskyttelse, guddommelig kunnskap, 
frigjørende tilgivelse og dyrebar fred 
blant svarene som kommer til oss når 
vi utøser “sjelens dype trang” 7 i tro.

Vi ber til vår Fader i Jesu Kristi navn, 
ved Den hellige ånds kraft, og dermed 
engasjerer vi alle tre medlemmene av 
Guddommen i våre ytringer.

Vi ber til vår himmelske Fader 
og bare til ham, fordi han er “Gud i 
himmelen som er uendelig og evig, fra 
evighet til evighet … [den] Gud som 
dannet himmelen og jorden og alle ting 
som er i dem.” Som vår Skaper befalte 
han oss at vi “skulle elske ham og tjene 
ham, den eneste levende og sanne 
Gud, og at han skulle være den eneste 
skapning [vi] skulle tilbe”.8

Når dere ber til vår himmelske Fader 
i tro, vil han “trøste dere i deres plager 
… [og dere kan nyte] av hans kjærlig-
het”.9 President Henry B. Eyring fortalte 
at farens bønner mens han var i ferd 
med å tape kampen mot kreft, lærte 
ham om det dypt personlige forholdet 
mellom Gud og sine barn:

“Når smerten ble intens, fant vi ham 
om morgenen på kne ved sengen. Han 
hadde vært for svak til å komme seg 
opp i sengen igjen. Han fortalte oss at 
han hadde spurt sin himmelske Fader 
hvorfor han måtte lide så mye når han 
alltid hadde prøvd å være god. Han sa 
at et vennlig svar kom: ‘Gud trenger 
tapre sønner.’

Og slik kjempet han videre til 
enden, idet han stolte på at Gud elsket 
ham, lyttet til ham og ville løfte ham. 
Han ble tidlig velsignet med vissheten 
om, og han glemte aldri, at en kjær-
lig Gud ikke er lenger unna enn en 
bønn.” 10

Vi ber i Jesu Kristi navn fordi 
vår frelse er i Kristus, og “det finnes 
ikke noe annet navn under himmelen, 
gitt blant mennesker, som vi kan bli 
frelst ved”.11 Vi kommer til Faderen i 

motta frelse? “For hver den som påkal-
ler Herrens navn, skal bli frelst.” 2 Vi 
er barn av en kjærlig himmelsk Fader, 
og vi kan nyte personlig samfunn 
med ham når vi ber “av et oppriktig 
hjerte, med ærlig hensikt og har tro på 
Kristus”,3 og deretter handler i samsvar 
med svarene vi får ved tilskyndelser 
fra Den hellige ånd. Vi ber i tro, lytter 
og adlyder så vi kan lære å bli ett med 
Faderen og Sønnen.4

En bønn i tro åpner veien for å 
motta strålende himmelsendte velsig-
nelser. Frelseren sa:

“Be, så skal dere få. Let, så skal dere 
finne. Bank på, så skal det bli lukket 
opp for dere.

For hver den som ber, han får, den 
som leter, han finner, og den som ban-
ker på, skal det bli lukket opp for.” 5

Hvis vi skal kunne forvente å motta, 
må vi be, lete og banke på. I sin søken 
etter sannhet leste Joseph Smith fra 
Skriftene: “Om noen av dere mangler 
visdom, da må han be til Gud – for 
Gud gir alle, villig og uten bebreidelse 
– og så skal han få den.” 6 Som svar på 
hans bønn i tro ble himmelen åpnet. 
Gud Faderen og Hans Sønn Jesus 
Kristus steg ned i herlighet og talte 
til Joseph Smith, og innledet derved 
evangelieutdelingen i tidenes fylde. For 
oss er mirakuløs helbredelse, mektig 

Av Carol F. McConkie
Førsterådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap

I jordelivets vanskeligheter er vi aldri 
overlatt til oss selv for å utføre vårt 
arbeid, kjempe våre kamper eller 

møte motgang eller ubesvarte spørs-
mål. Jesus Kristus underviste med en 
lignelse at “menneskene burde alltid 
be og ikke bli trette”. Han fortalte 
om en dommer som ikke gjorde ære 
på Gud og ikke tok noe hensyn til 
mennesker. Gjentatte ganger kom det 
en enke og ba ham om å ta hevn over 
hennes motstander. En stund ville ikke 
dommeren gi henne noen lindring. 
Men som følge av hennes trofaste og 
inntrengende bønner, tenkte dom-
meren til slutt: “[ Jeg vil] hjelpe denne 
enken til å få rett, fordi hun er meg til 
besvær, og for at hun ikke stadig skal 
komme og plage meg.”

Så forklarte Jesus:
“Skulle da ikke Gud hjelpe sine 

utvalgte til sin rett, de som roper til 
ham dag og natt?”

Jeg sier dere: Han skal skynde seg 
å hjelpe dem.”

Og så stiller Herren dette spørs-
målet: “Men når Menneskesønnen 
kommer, mon han da vil finne troen 
på jorden?” 1

Bønn er avgjørende for å utvikle 
tro. Når Herren kommer igjen, vil 
han finne et folk som vet hvordan de 
skal be i tro, og som er forberedt til å 

Sjelens dype trang
Hvert øyeblikk av dyrebar bønn kan være en hellig stund sammen  
med Faderen, i Sønnens navn, ved Den hellige ånds kraft.
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Jesu Kristi hellige navn12 fordi han er 
vår talsmann hos Faderen og taler vår 
sak.13 Han led, blødde og døde for å 
forherlige sin Fader, og hans barmhjer-
tige bønn på våre vegne åpner veien 
for hver av oss til å oppnå fred i dette 
liv og evig liv i den kommende verden. 
Han vil ikke at vi skal lide lenger eller 
utholde flere prøvelser enn det som 
er nødvendig. Han vil at vi skal vende 
oss til ham og la ham lette våre byrder, 
helbrede vårt hjerte og rense vår sjel 
ved sin rengjørende kraft. Vi vil aldri 
misbruke hans navn med oppramsing 
og repetisjoner. Oppriktige bønner som 
uttales i Jesu Kristi hellige navn, er et 
uttrykk for vår hengivne kjærlighet, vår 
evige takknemlighet og vårt standhaf-
tige ønske om å be slik han ba, gjøre 
det han gjorde og bli slik han er.

Vi ber ved Den hellige ånds 
kraft fordi “den som ber i Ånden, ber 
i overensstemmelse med Guds vilje”.14 
Når vi ber i tro, kan Den hellige ånd 
veilede våre tanker, slik at våre ord 
harmonerer med Guds vilje. “Be ikke 
om noe for å kunne fortære det i deres 
vellyst, men be med urokkelig fasthet 
om at dere ikke vil gi etter for noen 
fristelse, men at dere vil tjene den 
sanne og levende Gud.” 15

“Det er ikke bare viktig at vi vet 
hvordan vi skal be, men det er like 
viktig at vi vet hvordan vi får svar på 
vår bønn, at vi kan skjelne, at vi er 
årvåkne, at vi er i stand til å se klart 

og tydelig forstå Guds vilje for og hen-
sikt med oss.” 16

President Eyring fortalte: “Jeg har fått 
bønner besvart. Disse svarene har vært 
klarest når det jeg ønsket ble bragt til 
taushet av en overveldende trang til å 
vite hva Gud ønsket. Det er da svaret 
fra en kjærlig himmelsk Fader kan tales 
til sinnet ved den stille hvisken og kan 
skrives på hjertet.” 17

Da Frelseren kom til Getsemane, 
var hans sjel bedrøvet inntil døden. I 
sin smerte var Faderen den eneste han 
kunne vende seg til. Han ba: “Far! Er 
det mulig, så la denne kalk gå meg 
forbi!” Men han tilføyde: “Men ikke 
som jeg vil, bare som du vil.” 18 Selv 

han var syndfri, måtte Frelseren “[tåle] 
smerter og lidelser og fristelser av alle 
slag”, herunder sitt folks sykdommer 
og skrøpeligheter. “[Han] lider i kjødet 
så han kan påta seg sitt folks synder 
og kan slette ut deres overtredelser 
ved sin befrielses kraft.” 19 Tre ganger 
ba han: “Fader, din vilje skje.” 20 Kalken 
ble ikke fjernet. I ydmyk, trofast bønn 
ble han styrket til å kunne gjennom-
føre sin guddommelige oppgave for å 
forberede vår frelse, så vi kan omvende 
oss, tro, adlyde og oppnå evighetens 
velsignelser.

Svarene vi mottar i bønn, er kanskje 
ikke de vi ønsker. Men i vanskelige 
stunder blir våre bønner en livline av 
kjærlighet og mild barmhjertighet. Når 
vi ber, kan vi bli styrket til å gå videre og 
gjennomføre alt vi har blitt ordinert til å 
gjøre. Til sine hellige som lever i vanske-
lige tider, sier Herren: “La deres hjerter 
trøstes … Alt kjød er i mine hender. Vær 
rolige og kjenn at jeg er Gud.” 21

Enten vi ber alene, sammen med 
familien, i kirken, i templet, eller hvor 
vi enn er, enten vi ber med et sønder-
knust hjerte og en angrende ånd for 
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Vi trenger ikke være redde for å 
vitne om Josephs misjon som profet, 
seer og åpenbarer, for Herren har alltid 
virket gjennom profeter.3 På grunn av 
sannhetene som ble gjengitt gjennom 
Joseph Smith, vet vi mye mer om vår 
himmelske Fader og vår Frelser Jesus 
Kristus. Vi kjenner til deres guddom-
melige egenskaper, deres forhold til 
hverandre og til oss, og den store 
forløsningsplanen som lar oss vende 
tilbake til deres nærhet.

President Brigham Young erklærte 
følgende om Joseph: “Det ble bestemt 
i evighetens råd, lenge før jordens 
grunnvoll ble lagt, at han skulle være 
mannen i denne verdens siste evange-
lieutdeling som skulle bringe Guds ord 
ut til folket og motta fylden av Guds 
Sønns prestedømmes nøkler og makt. 
Herren hadde sitt blikk på ham … 
[for han] ble forutordinert i evighe-
ten til å presidere over denne siste 
evangelieutdeling.” 4

Som forberedelse til dette store arbei-
det, ble Joseph Smith født inn i en kjær-
lig familie som opplevde mange av livets 
daglige byrder og prøvelser. Da Joseph 
begynte å modnes, var hans følelser 
overfor Gud dype og ofte intense,5 men 

Av eldste Craig C. Christensen
i De syttis presidentskap

Da Moroni kom til Joseph Smith, 
advarte han og sa at Josephs 
“navn skulle nevnes for godt 

og ondt blant alle nasjoner”.1 Vi har 
sett oppfyllelsen av denne profe-
tien. I krigen mellom godt og ondt 
har evangeliets gjengivelse gjennom 
profeten Joseph Smith både inspi-
rert de troende som følger ham, og 
samtidig provosert motstandere som 
kjemper voldsomt mot Sions sak og 
mot Joseph selv. Denne kampen er 
ikke noe nytt. Den begynte like etter 
at den unge Joseph gikk inn i Den 
hellige lund, og fortsetter i dag med 
enda større synlighet på Internett.

Herren selv erklærte til Joseph 
Smith:

“Jordens ender skal spørre etter ditt 
navn, og dårer skal spotte deg, og hel-
vete skal rase mot deg,

mens de rene av hjertet og de vise 
og de edle og de dydige stadig skal 
søke råd og myndighet og velsignelser 
fra din hånd.” 2

I dag vil jeg bære mitt vitnesbyrd 
for alle som ønsker en bedre for-
ståelse av den hellige misjon som 
Joseph Smith jr., gjenopprettelsens 
profet, utførte.

“En utvalgt seer vil  
jeg oppreise”
Fordi Joseph var en profet, har vi mer enn et vindu inn til himmelen –  
selve evighetens døråpning er åpen for oss.

å søke tilgivelse, himmelsk visdom 
eller bare styrke til å holde ut, ber 
vi alltid med et hjerte som er fylt og 
stadig oppløftet til Gud for vår velferd 
og deres velferd som er rundt oss. 
Oppriktige ønsker som uttrykkes i 
en ånd av takknemlighet for velsig-
nelser i rikelig mål og takknemlighet 
for livets lærdommer, innpoder i vårt 
hjerte en urokkelig tro på Kristus, et 
“klart håp og kjærlighet til Gud og alle 
mennesker”.22

Bønn er en gave fra Gud. Vi tren-
ger aldri å føle oss hjelpeløse eller 
alene. Jeg vitner om at hvert øyeblikk 
av dyrebar bønn kan være en hellig 
stund sammen med Faderen, i Søn-
nens navn, ved Den hellige ånds kraft. 
I Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Lukas 18:1- 8; se også Joseph Smiths 

oversettelse, Lukas 18:8 (i Lukas 18:8, 
fotnote a i Kirkens engelske utgave av 
Bibelen).

 2. Romerne 10:13.
 3. Moroni 10:4.
 4. Se Johannes 17:21- 23. Frelseren ba om at 

vi måtte bli ett med Faderen og Sønnen 
og bli fullkomne. Vi blir ett med Faderen 
og Sønnen når vi tror Kristi ord og 
handler i tro.

 5. Matteus 7:7- 8.
 6. Jakobs brev 1:5.
 7. “Bønnen er sjelens dype trang,”  

Salmer, nr. 57.
 8. Lære og pakter 20:17, 19.
 9. Jakobs bok 3:1- 2.
 10. Henry B. Eyring, “Familier og bønn,” 

Liahona, sep. 2015, 4.
 11. Apostlenes gjerninger 4:12.
 12. Se Lære og pakter 93:19- 20.
 13. Se Lære og pakter 45:3- 5.
 14. Lære og pakter 46:30.
 15. Mormon 9:28.
 16. Melvin J. Ballard, “Our Channels of 

Power and Strength,” Improvement Era, 
sep. 1923, 992; sitert i M. Russell Ballard, 
Yesterday, Today, and Forever (2015), 133.

 17. Henry B. Eyring, “Skriv på mitt hjerte,” 
Liahona, jan. 2001, 100.

 18. Matteus 26:39; se også vers 38.
 19. Alma 7:11, 13.
 20. Se Matteus 26:39- 44.
 21. Lære og pakter 101:16.
 22. 2 Nephi 31:20.
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han ble forvirret av motstridende religi-
øse oppfatninger som ble undervist av 
datidens forkynnere. Heldigvis lot ikke 
den unge Joseph spørsmålene lamme 
sin tro. Han søkte svar i Bibelen og fant 
dette rådet: “Om noen av dere mangler 
visdom, da må han be til Gud – for Gud 
gir alle, villig og uten bebreidelse – og 
så skal han få den.” 6

Joseph fortalte: “Aldri har et skrift-
sted gått så rett til hjertet på noe men-
neske som tilfellet da var med meg. 
Det syntes å trenge inn i mitt hjertes 
innerste med stor kraft. Om og om 
igjen overveide jeg det.” 7

Med enkel tro handlet Joseph ifølge 
disse åndelige følelsene. Han fant et 
avsondret sted, knelte ned og “begynte 
å oppsende [sitt] hjertes ønsker til 
Gud”.8 Det ligger stor kraft i Josephs 
beskrivelse av det som skjedde:

“Jeg så en lysstøtte rett over mitt 
hode, klarere enn solen, stige ned inntil 
den hvilte på meg.

… Da lyset hvilte på meg, så jeg 
to personer hvis glans og herlighet 
overgår enhver beskrivelse, stående 
over meg i luften. En av dem talte til 
meg, kalte meg ved navn og sa idet 
han pekte på den annen: Dette er min 
elskede Sønn. Hør ham! ” 9

Joseph Smith så Gud den evige 
Fader og Jesus Kristus, verdens Frelser 
og Forløser. Dette var Josephs første 
syn. I årene som fulgte, oversatte 
Joseph Mormons bok ved Guds gave 
og kraft. Mange andre himmelske 
personer besøkte ham for å gjengi 
sannheter og myndighet som hadde 
vært tapt i århundrer. Disse guddom-
melige tilkjennegivelsene til Joseph 
Smith åpnet himmelens sluser og evig-
hetens herligheter for oss. Josephs liv 
står som et vitnesbyrd om at hvis noen 
av oss mangler visdom, kan vi be til 
Gud i tro og motta svar – noen ganger 
av himmelske personer, men oftere ved 
Den hellige ånds kraft, som taler til oss 

gjennom inspirerte tanker og følelser.10 
Det er gjennom Den hellige ånd at vi 
kan “vite sannheten i alle ting”.11

For mange av oss begynner et 
vitnesbyrd om profeten Joseph Smith 
når vi leser Mormons bok. Første gang 
jeg leste Mormons bok fra perm til 
perm, var jeg en ung elev i Morgen-
seminar. Med min livlige og gutteak-
tige fantasi, bestemte jeg meg for å 
lese som om jeg var Joseph Smith og 
oppdaget sannhetene i Mormons bok 
for aller første gang. Det hadde så stor 
innflytelse på mitt liv at jeg fremdeles 
leser Mormons bok på den måten. Jeg 
synes ofte at dette styrker min takk-
nemlighet for profeten Joseph og for 
de sannheter som er gjengitt i denne 
dyrebare boken.

Forestill dere for eksempel Josephs 
følelser da han oversatte skriftsteder 
om dåp til syndenes forlatelse. Joseph, 
som hadde fått beskjed om ikke å slutte 
seg til noen av de eksisterende kirke-
samfunn, hadde naturligvis spørsmål 
angående denne frelsende ordinansen. 
Spørsmålene hans fikk ham nok en 
gang til å be, og denne bønnen førte 
til et besøk av døperen Johannes, som 
gjenga Det aronske prestedømme og 
myndigheten til å døpe.12

Eller tenk hva Joseph kan ha følt 
da han for første gang fikk vite at Jesus 
Kristus besøkte folk på den vestlige 
halvkule – at han underviste dem, ba 
for dem, helbredet de syke, velsignet 
deres barn, overdro prestedømsmyn-
dighet, og forrettet nadverden for 
dem.13 Joseph skjønte det kanskje ikke 
den gangen, men det han lærte om 
ordinansene og organiseringen av Kristi 
opprinnelige kirke, forberedte ham til 
senere å hjelpe Herren å gjenopprette 
den samme kirken på jorden.

Under oversettelsen av Mormons 
bok sørget Joseph og hans hustru 
Emma over sin nyfødte sønns bortgang. 
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På den tiden sa predikanter vanligvis 
at barn som døde uten dåp, ville være 
fordømt for evig. Med dette i tankene, 
tenk hva Joseph må ha følt da han 
oversatte disse ordene fra profeten 
Mormon: “Små barn trenger hverken 
omvendelse eller dåp … [For] små barn 
er levende i Kristus helt fra verdens 
grunnvoll ble lagt.” 14

Kanskje det mest imponerende 
skriftstedet i Mormons bok for den 
unge Joseph kan ha vært tredje kapittel 
av 2 Nephi. Dette kapitlet inneholder 
en oldtidsprofeti om en “utvalgt seer” 
som Herren skulle oppreise i de siste 
dager – en seer som skulle hete Joseph, 
oppkalt etter sin far. Denne fremtidige 
profeten ville være “høyt aktet” og 
skulle utføre et arbeid “av stor verdi” 
for sitt folk. Han skulle “være stor som 
Moses” og få makt til å frembringe Guds 
ord.15 Tenk hva Joseph Smith må ha følt 
da han innså at denne profetien handlet 
om ham! Han oversatte ikke bare his-
torie. Han oversatte et syn om de siste 
dager, om den mirakuløse gjengivelsen 
av Jesu Kristi evangelium – og Joseph 
selv skulle bidra til å oppfylle det!

I dag, nesten 200 år senere, er det 
lett å se hvordan denne profetien har 
blitt oppfylt. Vi vet om de store tingene 
Joseph utrettet som Herrens profet. Men 
husk at da Joseph oversatte denne pro-
fetien, hadde han gjort få av de tingene 
profetene forutsa. Han var fortsatt en 
ung mann i begynnelsen av 20- årene. 
Kirken hadde ennå ikke blitt organisert. 
Det var ingen menigheter eller grener, 
ingen misjonærer og ingen templer. 
Nesten ingen hadde hørt om Joseph 
Smith, og noen av dem som hadde det, 
motarbeidet ham aktivt. Se nå på det 
store arbeidet som Herren har utført 
ved sin tjener Josephs hånd, til tross for 
motstanden mot ham. Er ikke oppfyl-
lelsen av denne profetien et sterkt bevis 
på Joseph Smiths profetiske kall?

Alle som måtte tvile på sitt vitnes-
byrd om Joseph Smith eller sliter med 
feilaktig, villedende eller overfladisk 
informasjon om hans liv og virke, vil 
jeg oppfordre til å overveie fruktene – 
de mange velsignelsene som har kom-
met til oss på grunn av den mirakuløse 
misjon som Joseph Smith, gjenoppret-
telsens profet, utførte.

Fordi Joseph var en profet, 
er ikke lenger åpenbaringer og 
profeter noe som hører fortiden til. 
Miraklenes tid – med syner, hel-
bredelse og englers betjening – har 
ikke opphørt.16

Fordi Joseph var en profet, har 
hver av oss tilgang til det hellige 
prestedømmes kraft og velsignelser, 
herunder dåp, Den hellige ånd og 
nadverden.

Fordi Joseph var en profet, har 
vi templets velsignelser og ordinan-
ser, som knytter oss til Gud, gjør oss 
til hans folk og tilkjennegir for oss 
“guddommelighetens kraft”, noe som 
gjør det mulig en dag å “se Guds, ja, 
Faderens åsyn og leve”.17

Fordi Joseph var en profet, vet vi at 
ekteskap og familie er en avgjørende 
del av Guds plan for vår lykke. Vi vet 
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bred nok til at én person om gangen 
kunne passere. Min ledsager og jeg sa 
at vi ikke burde gå til inkabroen.

Men misjonærene insisterte på å gå 
dit. Masingen ble stadig mer intens, og 
til tross for det Ånden hadde antydet 
for meg, ga jeg etter for gruppepresset 
og sa at vi kunne besøke broen, men 
bare hvis vi var veldig forsiktige.

Vi kom inn på stien som fører til 
inkabroen, med meg bakerst i gruppen, 
og først gikk alle sakte som avtalt. Så 

Av eldste Juan A. Uceda
i De sytti

I 1977 var jeg heltidsmisjonær i Cusco, 
Peru. Min ledsager og jeg fikk tilla-
telse til å ta alle misjonærer i Cusco- 

sonen med til de praktfulle ruinene av 
Machu Picchu.

Mot slutten av vårt besøk til ruinene 
var det noen av misjonærene som 
ønsket å gå til inkabroen, en del av 
en fjellsti. Umiddelbart følte jeg Ånden 
tilskynde meg til ikke å gå dit. Stien 
gikk langs en fjellside med et 610 meter 
høyt stup. Flere steder var stien bare 

Vår Herre Jesus Kristus 
lærer oss å be
Når dere ber, ber dere egentlig, eller uttaler dere bare bønner?

at ved hjelp av templets ordinanser 
og pakter kan våre dyrebare familie-
forhold vare evig.

Fordi Joseph var en profet, har vi 
mer enn et vindu inn til himmelen  
– selve evighetens døråpning er 
åpen for oss. Vi kan kjenne “den 
eneste sanne Gud, og ham [han] 
utsendte, Jesus Kristus”.18 Evig liv 
kan bli vårt.

Og ikke minst, fordi Joseph var 
en profet, har vi vitne på vitne, vitnes-
byrd på vitnesbyrd om at Jesus Kristus 
er Guds Sønn og verdens Frelser. Vi 
har en ubrutt kjede av spesielle vitner 
om Jesus Kristus, blant dem vår profet 
i dag, president Thomas S. Monson, 
rådgiverne i Det første presidentskap 
og medlemmene av De tolv apostlers 
quorum. Til deres vitnesbyrd tilføyer 
jeg mitt ydmyke, men sikre vitnes-
byrd: Jesus Kristus lever og leder sin 
kirke. Joseph Smith var og er gjen-
opprettelsens profet. Guds preste-
dømme og myndighet finnes igjen på 
jorden. Måtte vi fryktløst erklære vårt 
vitnesbyrd og vår takknemlighet for 
denne fantastiske Herrens profet, seer 
og åpenbarer. Det ber jeg om i Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Joseph Smith – Historie 1:33.
 2. Lære og pakter 122:1- 2.
 3. Se Amos 3:7.
 4. Brigham Young, “Remarks,” Deseret News, 

26. okt. 1859, 266; se også Læresetninger 
fra Kirkens presidenter – Joseph Smith 
(2007), 544.

 5. Joseph Smith – Historie 1:8.
 6. Jakobs brev 1:5.
 7. Joseph Smith – Historie 1:12.
 8. Joseph Smith – Historie 1:15.
 9. Joseph Smith – Historie 1:16- 17.
 10. Se Lære og pakter 8:2.
 11. Moroni 10:5.
 12. Se Joseph Smith – Historie 1:68- 72.
 13. Se 3 Nephi 11- 20.
 14. Moroni 8:11- 12.
 15. Se 2 Nephi 3:6- 15.
 16. Se Moroni 7:35- 37; 7. trosartikkel.
 17. Lære og pakter 84:21- 22.
 18. Johannes 17:3.
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begynte misjonærene å gå veldig fort, 
og til og med løpe. De ignorert mine 
oppfordringer om å sette ned farten. Jeg 
følte meg forpliktet til ta dem igjen for å 
si at vi måtte snu. Jeg var langt bak dem, 
og jeg måtte løpe fort for å ta dem igjen.

Da jeg kom rundt en sving, i en 
passasje som var for smal for to per-
soner, fant jeg en misjonær som sto 
stille med ryggen mot fjellet. Jeg spurte 
ham hvorfor han sto der. Han sa at han 
hadde fått en tilskyndelse om å bli der 
en stund, og at jeg skulle fortsette.

Jeg følte at det hastet å ta igjen 
de som var foran oss, så han hjalp 
meg å komme forbi, og jeg kom litt 
lenger frem på stien. Jeg la merke til 
at bakken var full av grønne planter. 
Jeg satte høyrefoten i bakken, og da 
innså jeg at det ikke var noen fast 
grunn under de grønne plantene. Jeg 
grep desperat etter noen grener under 
stien. Et øyeblikk kunne jeg se elven 
Urubamba som krysser inkaenes hel-
lige dal cirka 600 meter nedenfor. Det 
føltes som om styrken hadde forlatt 
meg, og det var bare et tidsspørsmål 
før jeg ikke klarte å holde fast lenger. 
I det øyeblikket ba jeg intenst. Det var 
en svært kort bønn. Jeg åpnet mun-
nen og sa: “Far, hjelp meg!”

Grenene var ikke sterke nok til å 
tåle vekten av kroppen min. Jeg visste 
at enden var nær. I samme øyeblikk 
som jeg var i ferd med å falle, kjente 
jeg en sterk hånd gripe meg i armen 
og trekke meg opp. Med denne hjelpen 
var jeg i stand til å fortsette å kjempe 
og komme meg opp på stien igjen. 
Misjonæren som hadde blitt igjen, var 
den som reddet meg.

Men i virkeligheten var det vår Fader 
i himmelen som reddet meg. Han lyttet 
til min røst. Jeg hadde hørt Åndens røst 
tre ganger tidligere, som sa at jeg ikke 
skulle gå til inkabroen, men jeg hadde 
ikke adlydt denne røsten. Jeg var i 

sjokk, jeg var blek og jeg visste ikke 
hva jeg skulle si. Så husket jeg at de 
andre misjonærene var foran oss, så vi 
gikk for å lete etter dem til vi fant dem, 
og fortalte dem hva som hadde skjedd 
med meg.

Vi gikk tilbake til Machu Picchu, 
veldig forsiktig og i taushet. På hjem-
reisen var jeg fortsatt taus, og tanken 
slo meg at han hadde vært oppmerk-
som på min røst, men at jeg ikke 
hadde vært oppmerksom på hans. 
Jeg følte dyp smerte i hjertet fordi jeg 
ikke hadde adlydt røsten hans, og 
samtidig dyp takknemlighet for hans 
barmhjertighet. Han utøvde ikke sin 
rettferdighet mot meg, men i sin store 
barmhjertighet hadde han reddet mitt 
liv (se Alma 26:20).

På slutten av dagen, da det var på 
tide med min personlige bønn, ba jeg 
fra hjertet til “barmhjertighetens Far 
og all trøsts Gud” (2 Korinterbrev 1:3). 
Jeg ba “av et oppriktig hjerte, med 
ærlig hensikt og [med] tro på Kristus” 
(Moroni 10:4).

Den morgenen hadde jeg bedt med 
munnen, og da jeg var i ferd med å 
omkomme, ba jeg av hjertet til Ham. 
Jeg tenkte gjennom livet mitt så langt. 
Jeg skjønte at i mange tilfeller hadde 

vår himmelske Fader vært svært barm-
hjertig mot meg. Han lærte meg mye 
den dagen i Machu Picchu og i Cusco 
i Peru. En av de viktigste lærdommene 
var at jeg alltid skulle be “av et opprik-
tig hjerte, med ærlig hensikt og [utøve] 
tro på Kristus”.

Ved en anledning var Jesus Kristus 
“et sted og bad”, og “da han holdt opp, 
sa en av hans disipler til ham: Herre, 
lær oss å be” (Lukas 11:1). Så lærte han 
sine disipler å be. Og i dag lærer han 
dere og meg å be slik vi ser ham for 
oss da han ba i Getsemane og sa: “Men 
la ikke min vilje skje, bare din” (Lukas 
22:42). Når dere ber, ønsker dere virke-
lig “la ikke min vilje skje, bare din”?

Paulus beskriver hvordan Jesus ba 
“i sitt kjøds dager”, spesielt i Getse-
mane: “Med sterkt skrik og tårer [bar 
han] fram bønner til ham som kunne 
frelse ham fra døden. Og han ble 
bønnhørt for sin gudsfrykt” (Hebreerne 
5:7). Når dere ber, ber dere egentlig, 
eller uttaler dere bare bønner? Er deres 
bønner overfladiske?

Jesus ba intenst og snakket med sin 
Fader. “Det skjedde, da alt folket lot seg 
døpe, og Jesus var blitt døpt og bad, 
da åpnet himmelen seg” (Lukas 3:21). 
Når dere ber, føler dere at himmelen 
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blir åpnet? Når følte dere sist denne 
forbindelsen til himmelen?

Jesus gjorde seg klar til å ta viktige 
avgjørelser ved å be til sin Fader.

“Han gikk opp i fjellet for å be. Og 
han ble der hele natten i bønn til Gud.

Da det ble dag, kalte han til seg 
sine disipler, og av dem valgte han 
ut tolv” (Lukas 6:12- 13).

Gjør dere forbereder til å ta viktige 
avgjørelser ved å be til deres himmel-
ske Fader? Gjør dere forberedelser til 
en bønnestund?

Da Jesus kom til det amerikanske 
kontinent, lærte han folket å be. “Og 
Jesus sa til dem: Vedbli i bønn, og de 
sluttet ikke å be” (3 Nephi 19:26).

Jesus oppfordrer oss til å “be alltid” 
(L&p 10:5). Jesus vet at vår himmelske 
Fader hører og gir oss det som er best 
for oss. Hvorfor er det slik at vi noen 
ganger ikke ønsker å motta? Hvorfor?

I samme øyeblikk som vi sier: 
“Fader i himmelen,” hører han våre 
bønner og er oppmerksom på oss og 
våre behov. Dermed er hans øyne og 
ører koblet til dere. Han leser våre 
tanker, og han føler vårt hjerte. Dere 
kan ikke skjule noe som helst for 
ham. Det fine er at han vil se dere 
med kjærlige og barmhjertige øyne 
– en kjærlighet og barmhjertighet 
vi ikke fullt ut kan forstå. Men han 
føler kjærlighet og barmhjertighet i 
samme øyeblikk som dere sier: “Fader 
i himmelen.”

Så en bønnestund er en svært 
hellig stund. Han kommer ikke til å si: 
“Nei, jeg vil ikke høre på deg nå, for 
du kommer bare til meg når du er i 
vanskeligheter.” Bare mennesker gjør 
det. Han kommer ikke til å si: “Å, du 
kan ikke forestille deg hvor travelt jeg 
har det nå.” Bare mennesker sier det.

La oss alle be slik Jesus har lært oss 
å be. Det er mitt håp og min bønn i 
vår Herre Jesu Kristi navn. Amen. ◼

konkurransepreget program. Da jeg 
møtte de andre kandidatene, følte jeg 
meg som den minst intelligente og dår-
ligst forberedte av alle. Jeg trodde ikke 
det var mulig for meg å måle meg med 
resten av gruppen.

Tidlig i vår tredje måned satt jeg på 
sykepleierposten på sykehuset sent en 
kveld, og vekslet mellom å gråte for 
meg selv og sovne mens jeg prøvde 
å skrive innleggelsen for en liten gutt 
med lungebetennelse. Jeg har aldri 
følt meg mer motløs. Jeg hadde ingen 
anelse om hvordan jeg skulle behandle 
lungebetennelse hos en 10- åring. Jeg 
begynte å lure på hva jeg gjorde der.

Akkurat da var det en av de ledende 
turnuslegene som la hånden på skulde-
ren min. Han spurte hvordan jeg hadde 
det, og jeg utøste min frustrasjon og 
frykt. Svaret hans forandret livet mitt. 
Han fortalte meg hvor stolt han og alle 
de andre ledende turnuslegene var av 
meg, og at de følte at jeg kom til å bli 
en fremragende lege. Kort sagt, han 
trodde på meg på et tidspunkt da jeg 
ikke engang trodde på meg selv.

I likhet med min egen erfaring, 
spør våre medlemmer ofte: “Er jeg 

Av eldste J. Devn Cornish
I De sytti

Kjære søstre og brødre, for en vel-
signelse det er for oss å samles for 
å bli undervist av Herrens tjenere. 

Er det ikke fantastisk hvor mange måter 
vår kjærlige himmelske Fader veileder 
og velsigner oss på? Han ønsker virke-
lig at vi skal komme hjem.

Ved hjelp av mye mild barmhjer-
tighet ble jeg som ung lege rett fra 
medisinstudiet, godkjent for pedi-
atrisk turnustjeneste i et intenst og 

Er jeg god nok? Kommer 
jeg til å klare det?
Hvis dere virkelig vil prøve, og ikke bortforklarer eller er opprørske 
– omvender dere ofte og ber om nåde – er det ingen tvil om at dere 
kommer til å være “gode nok”.



33NOVEMBER 2016

et godt nok menneske?” eller “Vil jeg 
virkelig klare å komme til det celes-
tiale rike?” Det finnes naturligvis ikke 
noe slikt som “å være god nok”. Ingen 
av oss kan noensinne “utarbeide” 
eller “fortjene” vår frelse, men det er 
vanlig å lure på om vi er akseptable for 
Herren, og det er slik jeg forstår disse 
spørsmålene.

Noen ganger når vi går i kirken, blir 
vi motløse til og med av oppriktige 
oppfordringer om å forbedre oss. Vi 
tenker i vårt stille sinn: “Jeg kan ikke 
klare alle disse tingene” eller “Jeg vil 
aldri bli like god som alle disse menne-
skene.” Kanskje vi føler oss omtrent slik 
jeg gjorde på sykehuset den kvelden.

Vær så snill, mine kjære brødre og 
søstre, vi må slutte å sammenligne oss 
med andre. Vi plager oss selv unødven-
dig ved å konkurrere og sammenligne. 
Vi vurderer feilaktig vår egenverd ut 
fra ting vi har eller ikke har, og ut fra 
andres meninger. Hvis vi må sammen-
ligne, la oss sammenligne hvordan vi 
var før med hvordan vi er i dag – og 
med hvordan vi ønsker å bli i frem-
tiden. Den eneste meningen om oss 
som betyr noe, er hva vår himmelske 
Fader mener om oss. Vennligst spør 
ham oppriktig hva han synes om dere. 

Han vil elske og irettesette, men aldri 
ta motet fra oss. Det er Satans knep.

La meg være direkte og tydelig. Sva-
rene på spørsmålene “Er jeg god nok?” 
og “Kommer jeg til å klare det?” er “Ja! 
Du kommer til å bli god nok” og “Ja, 
du kommer til å klare det så lenge du 
fortsetter å omvende deg og ikke bort-
forklarer eller er opprørsk.” Himmelens 
Gud er ikke en hjerteløs dommer som 
leter etter et påskudd til å kaste oss ut 
av spillet. Han er vår fullkomment kjær-
lige far, som mer enn noe annet lengter 
etter å få alle sine barn hjem slik at 
de kan bo hos ham som familier for 
evig. Han ga virkelig sin enbårne Sønn 
for at vi ikke skulle gå fortapt, men få 
evig liv! 1 Vær så snill å tro, og vær så 
snill å finne håp og trøst i, denne evige 
sannheten. Vår himmelske Fader har 
til hensikt at vi skal klare det! Dette er 
hans gjerning og herlighet.2

Jeg elsker måten president Gor-
don B. Hinckley pleide å undervise 
dette prinsippet på. Jeg hørte ham ved 
flere anledninger si: “Brødre og søstre, 
alt Herren forventer av oss er at vi prø-
ver, men dere må virkelig prøve!” 3

“Virkelig prøve” betyr å gjøre det 
beste vi kan, se hvor vi må forbedre 
oss, og deretter prøve igjen. Ved å gjøre 

dette gjentatte ganger, kommer vi nær-
mere og nærmere Herren, vi føler hans 
ånd stadig oftere,4 og vi mottar mer av 
hans nåde, eller hjelp.5

Noen ganger tror jeg ikke vi forstår 
hvor veldig gjerne Herren ønsker 
å hjelpe oss. Jeg elsker det eldste 
David A. Bednar sa:

“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 …

Forsoningen gir oss hjelp til å over-
vinne og unngå det dårlige og gjøre 
godt og bli god …

Det er … ved Herrens nåde at den 
enkelte … mottar styrke og hjelp til å 
gjøre gode gjerninger som de ikke ville 
kunne ha gjort på egenhånd … Denne 
nåden er en kraft …’ [Bible Dictionary, 
“Grace”; uthevelse tilføyd] … eller him-
melsk hjelp vi alle desperat trenger for 
å kvalifisere oss til det celestiale rike.” 6

Alt vi behøver å gjøre for å motta 
denne himmelske hjelpen, er å be om 
den og deretter følge de rettferdige 
tilskyndelsene vi mottar.

Den gode nyheten er at hvis vi 
har omvendt oss oppriktig, vil ikke 
våre tidligere synder hindre oss i å 
bli opphøyet. Moroni forteller oss om 
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overtrederne på hans tid: “Men hver 
gang de omvendte seg og ba om tilgi-
velse med ærlig hensikt, ble de tilgitt.” 7

Og Herren selv sa om synderen:
“Hvis han bekjenner sine synder for 

deg og meg og omvender seg i hjertets 
oppriktighet, skal du tilgi ham, og jeg 
vil tilgi ham også.

Ja, og så ofte som mitt folk omven-
der seg, vil jeg tilgi dem deres overtre-
delser mot meg.” 8

Hvis vi vil omvende oss oppriktig, 
vil Gud virkelig tilgi oss, også når vi 
har begått den samme synden om og 
om igjen. Eldste Jeffrey R. Holland sa: 
“Uansett… hvor mange sjanser dere 
tror dere har gått glipp av, hvor mange 
feil dere føler at dere har gjort … , vit-
ner jeg om at dere ikke har reist utenfor 
rekkevidden av guddommelig kjærlig-
het. Det er ikke mulig for dere å synke 
lavere enn det uendelige lys av Kristi 
forsoning skinner.” 9

Dette betyr på ingen måte at synd 
er greit. Synd får alltid konsekvenser. 
Synd vil alltid skade både synderen 
og dem som rammes av syndene hans 
eller hennes. Og sann omvendelse er 
aldri lett.10 Videre må dere forstå at selv 
om Gud tar bort den skyld og skam 
som våre synder har påført oss, når vi 
oppriktig omvender oss, kan det hende 
at han ikke umiddelbart fjerner alle 
konsekvensene av våre synder. Noen 
ganger er de fortsatt med oss resten 

av vårt liv. Og den verste formen for 
synd er planlagt synd, hvor man sier: 
“Jeg kan synde nå og omvende meg 
senere.” Jeg tror dette er høytidelig for-
hånelse av Jesu Kristi offer og lidelser.

Herren selv har erklært: “For jeg, 
Herren, kan ikke se på synd og på 
noen som helst måte samtykke i den.” 11

Og Alma sa: “Se, jeg sier deg at ugu-
delighet har aldri vært lykke.” 12

En av grunnene til at Almas uttalelse 
er spesielt sann, er at når vi synder 
gjentatte ganger, fjerner vi oss fra 
Ånden, blir motløse og slutter til slutt 
å omvende oss. Men jeg gjentar at på 
grunn av Frelserens forsoning kan vi 
omvende oss og bli fullstendig tilgitt, 
så snart vår omvendelse er oppriktig.

Det vi ikke kan gjøre, er å bortfor-
klare istedenfor å omvende oss. Det vil 
ikke fungere å rettferdiggjøre oss selv 
i våre synder ved å si: “Gud vet at det 
er for vanskelig for meg, så han godtar 
meg slik jeg er.” Å “virkelig prøve” 
betyr at vi holder på til vi kommer helt 
opp til Herrens norm, som er tydelig 
definert i de spørsmålene vi blir stilt for 
å få tempelanbefaling.

Det andre som helt klart vil holde 
oss borte fra himmelen og skille oss 
fra den hjelpen vi trenger nå, er å være 
opprørske. I Moses’ bok leser vi at Satan 
ble kastet ut av himmelen på grunn av 
opprør.13 Vi gjør opprør hver gang vi 
sier i vårt hjerte: “Jeg trenger ikke Gud, 
og jeg trenger ikke å omvende meg.”

Som barnelege ved en intensivavde-
ling vet jeg at hvis man feilaktig forkas-
ter livreddende behandling, kan det 
unødvendig føre til fysisk død. Når vi 
på lignende måte gjør opprør mot Gud, 
forkaster vi vår eneste hjelp og vårt håp, 
som er Jesus Kristus, noe som fører til 
åndelig død. Ingen av oss kan klare dette 
på egenhånd. Ingen av oss noensinne vil 
være “god nok”, unntatt ved Jesu Kristi 
fortjeneste og barmhjertighet,14 men fordi 

Gud respekterer vår handlefrihet, kan vi 
heller ikke bli frelst uten å prøve. Det er 
slik balansen mellom nåde og gjerninger 
fungerer. Vi kan ha håp i Kristus fordi 
han ønsker å hjelpe og forandre oss. 
Faktisk hjelper han dere allerede. Bare 
stopp opp og tenk etter, og se hvordan 
han hjelper dere.

Jeg vitner for dere at hvis dere virke-
lig vil prøve, og ikke bortforklarer eller 
er opprørske – omvender dere ofte og 
ber om Kristi nåde, eller hjelp – er det 
ingen tvil om at dere kommer til å være 
“gode nok”, det vil si, antagelige for 
Herren. Dere vil komme til Det celesti-
ale rike fordi dere er fullkomne i Kristus, 
og dere kommer til å motta de velsignel-
ser og den herlighet og glede som Gud 
ønsker for hvert av sine dyrebare barn 
– deriblant dere og meg. Jeg vitner om 
at Gud lever og ønsker at vi skal komme 
hjem. Jeg vitner om at Jesus lever. I Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Johannes 3:16.
 2. Se Moses 1:39.
 3. Nøyaktig denne formuleringen fra 

president Hinckley forekommer ikke på 
trykk, men følgende er nedtegnet:: “Bare 
gjør så godt dere kan, men sørg for at det 
er deres aller beste” (“A Challenging Time –  
a Wonderful Time,” Teaching Seminary: 
Preservice Readings [Kirkens skoleverks 
håndbok, 2004], 18). Han sa videre: “Vær så 
snill ikke å plage dere selv med tanker om 
å mislykkes. Sett dere ikke høyere mål enn 
dere kan klare å nå. Gjør ganske enkelt det 
dere kan, så godt som dere kan, og Herren 
vil godta deres innsats” (“Hev deg opp til 
det guddommelige i deg,” Lys over Norge, 
jan. 1990, 87).

 4. Se Lære og pakter 50:24.
 5. Se Ether 12:27.
 6. David A. Bednar, “Forsoningen og reisen 

gjennom jordelivet,” Liahona, april 2012, 14.
 7. Moroni 6:8.
 8. Mosiah 26:29- 30.
 9. Jeffrey R. Holland, “Arbeiderne i 

vingården,” Liahona, mai 2012, 33.
 10. Se Lære og pakter 19:15- 19.
 11. Lære og pakter 1:31.
 12. Alma 41:10.
 13. Se Moses 4:3.
 14. Se 2 Nephi 2:6- 8.
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stort fjell og fylle hele jorden], som i all 
evighet ikke skal ødelegges … [men] 
stå fast i evighet

… Sann er drømmen,” sa Daniel, “og 
troverdig er tydningen av den.” 3

Da han hadde fått drømmen forklart 
og tydet, talte kongen frimodig: “Deres 
Gud er gudenes Gud og kongenes 
Herre!” 4

Av Guds mirakuløse inngripen for 
Daniel kom den profeterte fremtiden 
til Jesu Kristi evangelium som skulle 
bli gjengitt til jorden, “et rike … [som 
skulle fylle] hele jorden … som i all 
evighet ikke skal ødelegges … [men] 
stå fast i evighet.”

Antall medlemmer av Kirken i de 
siste dager skulle være relativt lite, slik 
Nephi profeterte, men de skulle være 
over hele jorden, og prestedømmets 
kraft og ordinanser skulle være tilgjen-
gelig for alle som ønsket dem, og fylle 
jorden slik Daniel forutsa.5

I 1831 mottok profeten Joseph Smith 
denne åpenbaringen: “Guds rikes nøk-
ler [og Israels innsamling fra jordens 
fire hjørner] er overgitt mennesket på 
jorden, og fra dette sted skal evangeliet 
rulle frem like til jordens ender, likesom 

den drømmen jeg har hatt, og dens 
tydning?”

Daniel svarte:
“Ingen vismenn, åndemanere, spå-

menn eller tegntydere [kan si deg hva 
du har drømt] …

Men det er en Gud i himmelen som 
[kan åpenbare disse ting, og] han har 
kunngjort kong Nebukadnesar hva som 
skal skje i de siste dager …

”Himmelens Gud,” sa Daniel:, “[skal] 
opprette et rike, [en sten revet løs ikke 
av menneskehender, som skal bli et 

Av eldste Neil L. Andersen
i De tolv apostlers quorum

Mye av Guds viktige arbeid fore-
går uten at verden kan se det. 
Det sjette århundre før Kristus 

bragte fremtredende tenkere som Kon-
fucius i Kina og Buddha i Øst- India, 
men kraften av Guds prestedømme 
hvilte over Daniel, profeten som levde 
i fangenskap under regimet til den 
babylonske kongen Nebukadnesar.

Kong Nebukadnesar ble plaget av 
en drøm en natt, og forlangte at hans 
magikere og trollmenn skulle fortelle 
ham både hva han hadde drømt og 
tydningen av drømmen. Naturligvis 
kunne de ikke fortelle kongen hva 
han hadde drømt, og de protesterte. 
“Det er ikke et menneske på jorden 
som kan [klare dette, og heller ingen 
konge som ville kreve] noe slikt.” 1 
Kong Nebukadnesar ble rasende på 
grunn av deres manglende evne, og 
erklærte i sinne at alle hans rådgivere 
skulle drepes.

Daniel, en av kongens vismenn, ba 
om at Gud “i sin barmhjertighet ville 
åpenbare denne hemmelighet”.2

Et mirakel fant sted. Hemmelighe-
ten om hva kongen hadde drømt, ble 
åpenbart for Daniel.

Daniel ble ført frem for kongen. 
“Er du i stand til å kunngjøre meg 

Et vitne om Gud
Jeg foreslår at dere slutter å ha dårlig samvittighet for en eventuell 
mangel dere tror dere har med hensyn til å dele evangeliet. Be heller  
om å kunne “stå som Guds [vitne]”. Dette er en mye sterkere motivasjon 
enn skyldfølelse.
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stenen som rives løs fra fjellet, men 
ikke med hender, skal rulle frem, inntil 
det har fylt hele jorden.” 6

Et ansvar vi deler
Israels innsamling er et mirakel. Det 

er som et enormt puslespill hvis biter 
vil bli satt på plass før de strålende hen-
delsene ved det annet komme. Akkurat 
slik vi kan bli forvirret av en haug med 
puslespillbiter, må de tidlige hellige 
ha sett på befalingen om å bringe det 
gjengitte evangelium til hele verden 
som en nesten umulig oppgave. Men 

de tok fatt, én person, én puslespillbit 
om gangen, fant de rette kantene og 
arbeidet med å gi dette guddommelige 
verk den rette rammen. Litt etter litt 
begynte stenen som var revet løs uten 
hender, å rulle frem, fra hundreder til 
tusener, til titusener og nå millioner av 
paktslojale siste- dagers- hellige i alle 
land, som forbinder puslespillbitene 
i dette underlige og forunderlige verk.

Hver av oss er en bit av puslespillet, 
og hver enkelt bidrar til å sette på plass 
andre nødvendige biter. Dere er viktige 
i denne store sak. Utsikten fremover er 

nå klar. Vi kan se at miraklet fortsetter, 
og Herrens hånd veileder idet vi fyller 
hullene som gjenstår. “Den store Jehova 
skal [da] si at arbeidet er gjort,” 7 og han 
vil komme tilbake i storhet og herlighet.

President Thomas S. Monson har 
sagt: “Nå er tiden inne for medlemmer 
og misjonærer til å komme sammen 
… for å bringe sjeler til ham … Han 
vil hjelpe oss i vårt arbeid hvis vi vil 
handle i tro for å utføre hans verk.” 8

Det gudgitte ansvar som en gang 
hvilte hovedsakelig på heltidsmisjo-
nærenes skuldre, hviler nå på oss alle. 
Vi ønsker alle å spre det gjengitte evan-
gelium, og heldigvis blir flere tusen 
døpt hver uke. Men selv med denne 
fantastiske velsignelsen gir vår omtanke 
for våre brødre og søstre og vårt ønske 
om å behage Gud, oss en sterk over-
bevisning om at det haster å dele og 
styrke Guds rike over hele verden.

Skyldfølelse har sine begrensninger
Selv med et sterkt ønske om å dele 

evangeliet med andre, er dere kan-
skje ikke helt fornøyd med hvor godt 
dere har lykkes hittil. Dere føler dere 
kanskje som en venn som sa: “Jeg har 
snakket med familie og venner om 
Kirken, men få har vist interesse, og for 
hver avvisning har jeg blitt mer avven-
tende. Jeg vet jeg burde gjøre mer, men 
jeg står fast, og jeg føler bare en enorm 
skyldfølelse.”

La meg prøve å hjelpe.
Skyldfølelse kan gjøre oss oppmerk-

som på forandringer vi trenger å gjøre, 
men det er grenser for hvor langt skyld-
følelsen vil hjelpe oss.

Skyldfølelse er som et batteri i en 
bensindrevet bil. Det kan lyse opp 
bilen, starte motoren og drive front-
lyktene, men det vil ikke gi drivstoff til 
den lange reisen som venter. Batteriet i 
seg selv er ikke tilstrekkelig. Og det er 
heller ikke skyldfølelse.

Israels innsamling er som et enormt puslespill hvis brikker vil bli lagt på plass før Det annet 
komme. Hver enkelt av oss er en brikke i puslespillet, og hver enkelt av oss hjelper til med å sette 
på plass andre viktige brikker.
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Jeg foreslår at dere slutter å ha dårlig 
samvittighet for en eventuell mangel 
dere tror dere har med hensyn til å 
dele evangeliet. Be isteden, slik Alma 
forkynte, om anledninger til å “stå som 
Guds vitner til alle tider og i alle ting 
og på alle steder … så [andre] kan bli 
forløst av Gud og bli regnet blant dem 
som får del i den første oppstandelse 
[og] få evig liv”.9 Dette er en mye ster-
kere motivasjon enn skyldfølelse.

Å være et vitne for Gud til alle tider 
og på alle steder gjenspeiler både hvor-
dan vi lever og hvordan vi snakker.

Vær åpne om deres tro på Kristus. 
Når anledningen byr seg, snakk om 
hans liv, hans læresetninger og hans 
uforlignelige gave til hele menneske-
heten. Del hans mektige sannheter 
fra Mormons bok. Han har gitt oss 
dette løftet: “Hver den som bekjenner 
meg for menneskene, ham skal også 
jeg kjennes ved for min Far i himme-
len.” 10 Jeg lover at når dere ber ofte og 
oppriktig om muligheter til å “stå som 
vitne for Gud”, vil disse mulighetene 
komme, og de som søker mer lys og 
kunnskap, vil bli satt foran dere. Når 
dere følger åndelige tilskyndelser, vil 
Den hellige ånd bringe deres ord til en 
annens hjerte, og én dag vil Frelseren 
vedkjenne seg dere for sin Fader.

En gruppeinnsats
Det åndelige arbeidet med å hjelpe 

noen å komme inn i Guds rike er en 
gruppeinnsats. Engasjer misjonærene 
så fort dere kan, og be om hjelp fra 
himmelen. Men husk at tidspunktet for 
en annens omvendelse ikke er helt opp 
til dere.11

Kamla Persand var fra Mauritius, 
men studerte medisin i Bordeaux i 
Frankrike da vi møtte henne i februar 
1991. Vi hadde bedt som familie om 
å være i stand til å dele evangeliet 
med en som søkte sannheten, og vi 

underviste henne i vårt hjem. Jeg fikk 
det privilegium å døpe henne, men vi 
var ikke de viktigste innflytelsene for 
at Kamla sluttet seg til Kirken. Venner, 
misjonærer og familiemedlemmer 
hadde vært “Guds vitner” i hjemlandet, 
og en dag i Frankrike, da tiden var inne 
for Kamla, bestemte hun seg for å bli 
døpt. Nå, 25 år senere, finnes velsig-
nelsene av denne beslutningen overalt 
rundt henne, og sønnen hennes er 
misjonær på Madagaskar.

Ikke se på deres anstrengelser for 
å dele Frelserens kjærlighet med en 
annen som en bestått/ikke bestått 
prøve hvor karakteren deres avhenger 
av hvor positivt vennene deres reagerer 
på deres følelser eller oppfordring til å 
møte misjonærene.12 Med våre jordiske 
øyne kan vi ikke bedømme virkningen 
av vår innsats, og vi kan heller ikke 
fastsette timeplanen. Når dere deler 
Frelserens kjærlighet med en annen, 
får dere alltid toppkarakter.

Noen myndigheter har satt begrens-
ninger på misjonærenes arbeid, noe som 
får våre edle medlemmer til å vise enda 
større mot med hensyn til å være “Guds 
vitner til alle tider og på alle steder”.

Nadezhda fra Moskva gir andre 
en Mormons bok i en gaveeske med 
masse godteri rundt. “Jeg forteller dem,” 
sa hun, “at det er den søteste gaven jeg 
kan gi dem.”

Kort tid etter at hun ble døpt i 
Ukraina, ble Svetlana tilskyndet til å 
dele evangeliet med en mann hun ofte 
så på bussen. Da mannen gikk av på 
stoppestedet sitt, spurte hun: “Vil du 
vite mer om Gud?” Mannen sa: “Ja.” 
Misjonærene underviste Viktor, og han 
ble døpt. Han og Svetlana ble senere 
beseglet i Freiberg Tyskland tempel.

Pass på, for velsignelsene deres kan 
komme på uventede måter.

For syv år siden møtte Kathy og jeg 
Diego Gomez og hans vakre familie i 
Salt Lake City. De deltok på et åpent 
hus for et tempel sammen med oss, 
men avslo vennlig vår invitasjon til å 
lære mer om Kirken. Nå i mai fikk jeg 
en overraskende telefon fra Diego. 
Hendelser i livet hans hadde fått ham 
til å gå ned på kne. Han hadde funnet 
misjonærene på egenhånd, tatt disku-
sjonene, og var klar til å bli døpt. Den 
11. juni i år gikk jeg ned i dåpens vann 
sammen med min venn og meddisippel 

Omvendelsen til Diego Gomez (over, første 
rad, tredje fra høyre) og Kamla Persand (t.h. 
sammen med sin familie 25 år etter sin dåp) 
kom med hjelp og støtte fra mange som strakte 
seg ut mot dem som “Guds vitner.” 
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Diego Gomez. Hans omvendelse 
hadde sin egen timeplan og kom etter 
hjelp og støtte fra mange som strakte 
seg ut til ham som “Guds vitner”.

En oppfordring til ungdommene
Jeg vil spesielt oppfordre og utfordre 

våre fantastiske ungdommer og unge 
voksne over hele verden til å være 
“Guds vitner”. De som omgir dere, er 
åpne for åndelig søken. Husker dere 
puslespillet? Dere kommer ikke til 
bordet med tomme hender, men med 
teknologi og sosiale medier. Vi trenger 
dere. Herren trenger at dere blir enda 
mer engasjert i denne store sak.

Frelseren sa: “Gå derfor ut og gjør 
alle folkeslag til disipler, idet dere 
døper dem til Faderens og Sønnens 
og Den hellige ånds navn.” 13

Det er ikke tilfeldig at dere bor i 
Afrika, Asia, Europa, Nord- , Mellom-  
eller Syd- Amerika, Stillehavet eller et 
annet sted i Guds verden, fordi evan-
geliet må gå til “alle nasjoner, slekter, 
tungemål og folk”.14

“Himmelens Gud [har opprettet] et 
rike, [en sten revet løs ikke av men-
neskehender, som skal bli et stort fjell 
og fylle hele jorden], som i all evighet 
ikke skal ødelegges … [men] stå fast 
i evighet.

… Sann er drømmen, og troverdig 
er tydningen av den.” 15

Jeg avslutter med ord fra Lære og 
pakter: “Påkall Herren så hans rike kan 

rulle frem over jorden, så dens innbyg-
gere kan motta det og være beredt til 
de dager som skal komme da Mennes-
kesønnen skal komme ned [fra] himme-
len, ikledd sin herlighets glans, for å 
møte Guds rike … på jorden.” 16 I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Daniel 2:10.
 2. Daniel 2:18.
 3. Daniel 2:26- 28, 44- 45; se også vers 34- 35.
 4. Daniel 2:47.
 5. Se 1 Nephi 14:12- 14.
 6. Lære og pakter 65:2; se også Lære og 

pakter 110:11.
 7. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 141; se også Boyd K. 
Packer, “Sannhetens banner er blitt reist,” 
Liahona, nov. 2003, 27.

 8. Thomas S. Monson, “Velkommen til 
konferansen,” Liahona, nov. 2013, 4.

Ungdommer og unge voksne over hele verden kommer til bordet med teknologi og sosiale medier 
til rådighet.

 9. Mosiah 18:9.
 10. Matteus 10:32.
 11. For en måned siden var jeg i Santa Maria i 

Brasil. Bror João Grahl fortalte meg at som 
ung mann han hadde gått i kirken i to år 
og ønsket å bli døpt, men faren hans ville 
ikke tillate det. En dag sa han til søstrene 
sine som hadde det samme ønsket, at de 
måtte gå ned på sine knær og be om at 
Gud ville bløtgjøre farens hjerte. De knelte 
i bønn og gikk på skolen.

Da de kom hjem den dagen, hadde 
en onkel, deres fars bror, overraskende 
kommet fra en by langt borte. Han var 
hjemme hos dem og snakket med faren. 
Med onkelen i rommet spurte barna igjen 
sin far om de kunne bli døpt. Onkelen 
gikk frem og la hånden på sin yngre 
brors skulder og sa: “Reinaldo, det er sant. 
La dem bli døpt.” Uten at noen av dem 
visste det, hadde onkelen blitt døpt noen 
måneder tidligere.

Onkelen ble tilskyndet til å reise til sin 
brors hus, og fordi han “sto som et vitne 
for Gud” den dagen, fikk hans nieser og 
nevø lov til å bli døpt. Noen uker senere 
ble Reinaldo og hans hustru døpt. Gud 
besvarte disse barnas bønner på mirakuløst 
vis ved hjelp av en som var villig til å være 
“et vitne for Gud”.

 12. “Du lykkes når du inviterer, uansett 
hvordan det går” (Clayton M. Christensen, 
The Power of Everyday Missionaries [2012], 
23; se også everydaymissionaries.org).

 13. Matteus 28:19.
 14. Mosiah 15:28.
 15. Daniel 2:44- 45; se også vers 34- 35.
 16. Lære og pakter 65:5.
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De som er imot, kan vise det.
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, Ronald A. Rasband, 
Gary E. Stevenson og Dale G. Renlund.

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

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

Brødre og søstre, president Monson 
har bedt meg fremlegge navnene 
på Kirkens ledende funksjonærer 

og områdesyttier 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 
førsterådgiver i Det første president-
skap og Dieter Friedrich Uchtdorf 
som annenrådgiver i Det første 
presidentskap.

De som er enige, kan vise det.

Oppholdelse av  
Kirkens funksjonærer

rådgiverne i Det første presidentskap 
og De tolv apostlers quorum som pro-
feter, seere og åpenbarere.

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

det samme tegn.
Det er foreslått at vi avløser med 

takknemlighet for deres fremragende 
tjeneste eldste Daniel L. Johnson, 
eldste Jairo Mazzagardi, eldste Kent F. 
Richards og eldste Francisco J. Viñas 
som generalautoritet- syttier, og gir 
dem emeritusstatus. Vi er takknemlige 
for eldste Per G. Malms tjeneste. Han 
gikk bort 26. juli 2016. Vi uttrykker vår 
kjærlighet og våre dyptfølte kondolan-
ser til søster Malm og deres barn og 
barnebarn.

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

Det er foreslått at vi avløser Alan R. 
Walker som områdesytti. De som 
ønsker å uttrykke takknemlighet til 
bror Walker for hans tjeneste, kan 
vise det.

Det er foreslått at vi oppholder 
følgende som områdesyttier: Bhanu K. 
Hiranandani og Sandino Roman.

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

øvrige generalautoriteter, områdesyt-
tier og presidentskaper for hjelpeorga-
nisasjonene på generalplan slik de nå 
er sammensatt.

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

det samme tegn.
President Monson, stemmegiv-

ningen er notert. Vi oppfordrer dem 
som eventuelt har stemt imot noen 
av forslagene, til å kontakte sin 
stavspresident.

Brødre og søstre, takk for deres 
vedvarende tro og bønner på vegne  
av Kirkens ledere. ◼
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vaske hendene eller bade. Jeg trenger 
ikke å tenne stearinlys eller oljelamper 
om kvelden for å lese. Jeg ønsker å se 
den strømmasten midt i utsiktsvinduet.”

Far hadde et annet perspektiv på 
strømmasten enn jeg hadde. For ham 
symboliserte denne masten et forbed-
ret liv, men for meg var den til hinder 
for en fantastisk utsikt. Far verdsatte 
strøm, lys og renslighet høyere enn 
en fin utsikt. Jeg skjønte straks at selv 

Av eldste Quentin L. Cook
i De tolv apostlers quorum

Evig liv er Guds største gave, og 
skjenkes dem som “holder [Guds] 
bud og holder ut til enden”.1 På 

den annen side nektes evig liv sammen 
med vår himmelske Fader dem “som 
ikke er tapre i Jesu vitnesbyrd”.2 Det 
finnes en rekke snublestener for vår 
tapperhet som kan hindre oss i å nå 
målet om evig liv.3 Snublestener kan 
være sammensatte. La meg illustrere.

For mange år siden bygget min far 
en liten hytte på en del av ranchen han 
vokste opp på. Utsikten over engene 
var fantastisk. Da veggene til hytten var 
reist, dro jeg på besøk. Jeg ble overras-
ket over at vinduet med utsikt vendte 
rett mot en strømmast ikke langt fra 
huset. For meg var det en enorm dis-
traksjon fra den storslåtte utsikten.

Jeg sa: “Pappa, hvorfor lot du dem 
sette strømmasten rett foran vinduet?”

Far, en usedvanlig praktisk og rolig 
mann, utbrøt litt følelsesladet: “Quentin, 
for meg er den strømmasten det vak-
reste som finnes på hele ranchen!” Så 
forklarte han hvorfor: “Når jeg ser på 
den masten, skjønner jeg at, i motset-
ning til da jeg vokste opp her, vil jeg 
ikke trenge å bære vann i dunker fra 
kilden og opp til huset for å lage mat, 

Tapre i vitnesbyrdet  
om Jesus
Vi har ikke råd til å la vårt vitnesbyrd om Faderen og Sønnen  
bli forvirret og forvansket av snublestener.

om masten var en snublesten for meg, 
hadde den stor praktisk og symbolsk 
betydning for far.

En snublesten er “et hinder for tro 
eller forståelse” eller “et hinder for 
fremgang”.4 Å snuble åndelig er “å falle 
i synd eller villfarelse”.5 En snublesten 
kan være alt som hindrer oss i å nå 
rettferdige mål.

Vi har ikke råd til å la vårt vitnes-
byrd om Faderen og Sønnen bli forvir-
ret og forvansket av snublestener. Vi 
må ikke gå i den fellen. Vårt vitnes-
byrd om Dem må være like enkelt 
og rent som min fars enkle forsvar 
av strømmasten på ranchen hvor han 
vokste opp.

Hva er noen av snublestenene 
som forvirrer og forvansker vårt rene 
og enkle vitnesbyrd om Faderen og 
Sønnen, og hindrer oss i å være tapre 
i dette vitnesbyrdet?

Én snublesten er menneskenes filosofier
Vi søker kunnskap av alle slag og 

tror at “Guds herlighet er intelligens”.6 
Men vi vet også at djevelens foretrukne 
metode er å lede folk bort fra Gud og 
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få dem til å snuble ved å vektlegge 
menneskers filosofier fremfor Frelseren 
og hans læresetninger.

Apostelen Paulus var et sikkert 
vitne om Jesus Kristus på grunn av en 
mirakuløs og livsendrende opplevelse 
med Frelseren.7 Paulus’ unike bak-
grunn forberedte ham til å forholde 
seg til mennesker fra mange kulturer. 
Han elsket tessalonikernes “åpenhjer-
tige enkelhet” og filippernes “kjærlige 
omtanke”.8 I begynnelsen fant han 
det vanskeligere å forholde seg til de 
intellektuelle og sofistikerte grekerne. 
På Marshøyden i Aten forsøkte han en 
filosofisk tilnærming og ble avvist. Til 
korinterne bestemte han seg for ganske 
enkelt å undervise “læren om Kristus 
korsfestet”.9 For å bruke apostelen 
Paulus’ egne ord:

“Og min tale og min forkynnelse 
var ikke med visdoms overtalende ord, 
men med Ånds og krafts bevis,

for at deres tro ikke skulle være 
grunnet på menneskelig visdom, men 
på Guds kraft.” 10

Noen av de mest praktfulle beret-
ningene i Skriftene om Frelseren og 
hans misjon finnes i 1 Korinterbrev. Ett 
kapittel – 15 – har fått oppmerksomhet 
over hele verden på grunn av George 
Friderich Händels Messias.11 Det inne-
holder dyptpløyende læresetninger om 
Frelseren. I den tredje delen av Messias, 
umiddelbart etter “Halleluja- refrenget”, 
er de fleste av skriftstedene som er 
brukt, fra 1 Korinterbrev 15. I noen av 
disse versene beskriver Paulus vakkert 
noe av det Frelseren har utrettet:

“[For] nå er Kristus oppstått fra de 
døde … førstegrøden av dem som er 
sovnet inn.

… Ettersom døden kom ved et men-
neske, så er også de dødes oppstand-
else kommet ved et menneske.

For likesom alle dør i Adam, slik skal 
også alle bli gjort levende i Kristus …

Død, hvor er din brodd? Død, hvor 
er din seier? …

Men Gud være takk, som gir oss 
seier ved vår Herre Jesus Kristus!” 12

Vi vet at frafallet blant annet fant 
sted fordi menneskers filosofier ble 
satt høyere enn Kristi grunnleggende 
og viktige lære. Istedenfor at Frelse-
rens enkle budskap ble undervist, ble 
mange klare og verdifulle sannheter 
forandret eller gikk tapt. Kristendom-
men tok faktisk til seg noen greske 
filosofiske tradisjoner for å forene 
folks tro med deres eksisterende 
kultur. Historikeren Will Durant skrev: 
“Kristendommen tilintetgjorde ikke 
hedenskapen, de adopterte den. Den 
greske kulturen, som var døende, fikk 
et nytt liv.” 13 Historisk sett, og i vår 
egen tid, forkaster noen Jesu Kristi 

evangelium fordi det ikke er intellek-
tuelt eller sofistikert nok etter deres 
mening.

I begynnelsen av gjenopprettelsen 
var det i det minste mange som hevdet 
å følge Frelserens læresetninger. Mange 
land betraktet seg som kristne nasjoner. 
Men selv da ble det profetert om en 
vanskeligere tid i våre dager.

Heber C. Kimball var en av de opp-
rinnelige tolv apostler i denne evan-
gelieutdeling og president Brigham 
Youngs førsterådgiver. Han advarte og 
sa: “Tiden kommer da … det vil være 
vanskelig å skille en hellig fra en fiende 
av Guds folk. [Vær da] oppmerksom på 
denne store silingen, for det blir en stor 
sikteprosess, og mange vil falle.” Han 
avsluttet med å si at det vil komme en 
“PRØVE”.14
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I vår tid er kristendommens innfly-
telse i mange land, blant annet i USA, 
betydelig redusert. Uten religiøs tro 
er det ingen følelse av ansvarlighet 
overfor Gud. Følgelig er det vanskelig å 
fastslå allmenngyldige verdinormer for 
hvordan vi skal leve. Dypt rotfestede 
filosofier strider ofte mot hverandre.

Dessverre skjer dette også med noen 
medlemmer av Kirken som mister sine 
holdepunkter av syne og blir påvirket 
av det som synes viktig i øyeblikket, 
som i mange tilfeller helt klart ikke er 
rettferdig.

I tråd med Heber C. Kimballs pro-
feti, sa eldste Neal A. Maxwell i 1982: 
“Mange vil oppleve stor motgang fordi 
de ikke har omvendt seg fra brudd 
på rettferdig oppførsel. Noen få vil gi 
opp istedenfor å holde ut til enden. 
Noen få vil bli bedratt av frafalne. Atter 
andre vil ta avstand, for det finnes 
nok av anstøtstener i hver eneste 
evangelieutdeling!” 15

En annen snublesten er å nekte å se 
synden i dens sanne lys

En av de unike og problematiske 
sidene ved vår tid er at mange har en 
syndig adferd uten å ville innrømme 
at den er syndig. De har ingen anger 
eller villighet til å erkjenne at det er 
noe moralsk galt med deres adferd. 
Til og med noen som hevder å tro på 
Faderen og Sønnen, mener feilaktig at 
en kjærlig Fader i himmelen ikke vil 
kreve noen konsekvenser for adferd 
som strider mot hans bud.

Dette var tilsynelatende holdningen 
til Corianton, sønn av Alma den yngre 
i Mormons bok. Han hadde deltatt 
i alvorlig umoralsk adferd, og ble 
rettledet av Alma. Vi er velsignet ved 
at den store profeten Alma, som selv 
hadde opplevd “den mørkeste avgrunn 
[og] Guds strålende lys”,16 nedtegnet 
undervisningen han ga. I Alma kapittel 

39 leser vi hvordan han rettledet sin 
sønn gjennom omvendelsesprosessen 
og deretter forklarte hvordan Kristus 
ville komme for å ta bort synden. 
Han gjorde det klart for Corianton at 
omvendelse er nødvendig fordi “intet 
urent kan arve Guds rike”.17

Alma 42 inneholder noen av de 
mest praktfulle læresetningene om for-
soningen i all hellig skrift. Alma hjalp 
Corianton å forstå at det ikke er “urett-
ferdig at synderen skulle overgis i en 
tilstand av elendighet”.18 Han bemerket 
imidlertid at fra og med Adam hadde 
en barmhjertig Gud gitt et “tidsrom til 
å omvende seg”, for uten omvendelse 
ville “den store frelsesplan … ha blitt 
forpurret”.19 Alma slo også fast at Guds 
plan er en ”plan for lykke”.20

Almas læresetninger er svært lære-
rike: “For se, rettferdigheten fullbyrder 
alle sine krav, og barmhjertigheten gjør 
også krav på alt som tilkommer den, 
og derfor blir ingen andre frelst enn de 
som virkelig angrer.” 21 Sett i sitt sanne 

lys, er de strålende velsignelsene av 
omvendelse og etterlevelse av Frelse-
rens læresetninger umåtelig viktige. 
Det er ikke urimelig å være tydelig, 
slik Alma var med Corianton, med 
hensyn til konsekvensene av syndige 
valg og manglende omvendelse. Det 
har ofte blitt sagt: “Før eller siden 
må alle forsyne seg av en buffé med 
konsekvenser.” 22

Den bemerkelsesverdige og celesti-
ale velsignelsen ved Frelserens forso-
ning er at ved omvendelse blir syndig 
adferd visket ut. Etter Coriantons 
omvendelse konkluderte Alma: “Du 
skal [ikke] være urolig mer på grunn av 
disse ting, men bare føle uro over dine 
synder, en uro som skal bringe deg ned 
til omvendelse.” 23

Å se forbi målet er en snublesten
Profeten Jakob omtalte oldtidens 

jøder som “et hårdnakket folk” som 
foraktet det som var klart og tydelig, 
“drepte profetene og søkte ting de ikke 
kunne forstå. Derfor måtte de på grunn 
av sin blindhet, en blindhet som kom 
av at de så forbi målet, nødvendigvis 
falle.” 24

Selv om det finnes mange eksem-
pler på å se forbi målet,25 er ekstre-
misme et fremtredende eksempel i vår 
tid. Ekstremisme i evangeliet er når 
man fremhever et hvilket som helst 
prinsipp i evangeliet fremfor andre like 
viktige prinsipper, og inntar et stand-
punkt som er utenfor eller i strid med 
læresetningene fra Kirkens ledere. Ett 
eksempel er når man ønsker tilføyelser, 
endringer eller at det legges hovedvekt 
på en del av Visdomsordet. Et annet 
er kostbare forberedelser til “verdens 
ende”. I begge eksemplene oppfordres 
andre til å godta personlige tolkninger. 
“Hvis vi gjør en helselov eller et annet 
prinsipp til en form for religiøs fana-
tisme, ser vi forbi målet.” 26
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Herren har sagt følgende om viktige 
læresetninger: “Enhver som lærer mer 
eller mindre enn dette, er ikke av 
meg.” 27 Når vi fremhever et hvilket som 
helst prinsipp på en måte som redu-
serer vårt engasjement for andre like 
viktige prinsipper, eller inntar et stand-
punkt i strid med eller som går lenger 
enn læresetningene fra Kirkens ledere, 
ser vi forbi målet.

I tillegg er det noen medlemmer 
som fremhever saker, hvorav mange 
er gode, til en høyere status enn grunn-
leggende læresetninger i evangeliet. 
De setter sitt engasjement for saken 
som sin første forpliktelse, og lar sin 
plikttroskap overfor Frelseren og hans 
læresetninger komme i annen rekke. 
Hvis vi setter noe som helst høyere enn 
vår hengivenhet til Frelseren, hvis vår 
adferd viser at vi bare betrakter ham 
som en lærer og ikke Guds guddom-
melige Sønn, ser vi forbi målet. Jesus 
Kristus er målet!

Kapittel 76 i Lære og pakter 
gjør det klart at å være “tapre i 
Jesu vitnesbyrd” 28 er den enkle og 
avgjørende prøven mellom dem som 
vil arve det celestiale rikes velsignel-
ser, og dem som vil arve det lavere 
terrestriale rike. For å være tapre må 
vi fokusere på Jesus Kristus og hans 
sonoffers kraft til å overvinne døden, 
og ved vår omvendelse, til å rense 
oss fra synd, og vi må følge Kristi 
lære.29 Vi trenger også det lys og den 
kunnskap som Frelserens liv og lære 
gir oss for å veilede oss på pak-
tens vei, herunder templets hellige 
ordinanser. Vi må være standhaftige 
i Kristus, nyte hans ord og holde ut 
til enden.30

Konklusjon
Hvis vi skal være tapre i vårt 

vitnesbyrd om Jesus, må vi unngå 
snublestener som forleder og hindrer 

utviklingen til mange ellers hederlige 
menn og kvinner. La oss bestemme 
oss for alltid å være i hans tjeneste. 
Samtidig som vi søker kunnskap, må 
vi unngå menneskers filosofier som 
reduserer vårt engasjement for Frel-
seren. Vi må se synden i dens sanne 
lys og ta imot Frelserens forsoning 
ved omvendelse. Vi må unngå å se 
forbi målet og fokusere på Jesus 
Kristus, vår Frelser og Forløser, og 
følge hans lære.

Far så masten som et middel til å 
gi strøm, lys, og rikelig med vann til 
matlaging og rengjøring. For ham var 
det et springbrett til et bedre liv.

Én forfatter antyder at snublestener 
kan gjøres om til “springbrett til en edel 
karakter og til himmelen”.31

For oss er det å være tapper i vårt 
vitnesbyrd om Jesus et hellig skritt 
mot å kvalifisere oss til Frelserens 
nåde og Det celestiale rike. Jesus 
Kristus er det eneste navn under 
himmelen som vi kan bli frelst ved.32 
Jeg bærer mitt sikre vitnesbyrd om 
både hans guddommelighet og hans 
himmelske oppgave i Faderens plan. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 14:7; se også Johannes 17:3.
 2. Lære og pakter 76:79.
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 3. Se Tro mot pakten: En oppslagsbok i 
evangeliet (2004), 36-37.

 4. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 
11. utg. (2003), “stumbling block.”

 5. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 
“stumble.”

 6. Lære og pakter 93:36.
 7. Se Apostlenes gjerninger 9:1- 9; 26:13- 18.
 8. Se Frederic W. Farrar, The Life and Work  

of St. Paul (1898), 319.
 9. Se Farrar, Life and Work of St. Paul, 319-20.
 10. 1 Korinterbrev 2:4- 5.
 11. Se Georg Friedrich Händel, Messias,  

red. T. Tertius Noble (1912).
 12. 1 Korinterbrev 15:20- 22, 55, 57.
 13. Will Durant, The Story of Civilization,  

bind 3, Caesar and Christ (1944), 595.
 14. Heber C. Kimball, i Orson F. Whitney,  

Life of Heber C. Kimball (1945), 446.
 15. Neal A. Maxwell, “Vær ved godt mot,”  

Lys over Norge, nov. 1982, 125.
 16. Mosiah 27:29.
 17. Alma 40:26.
 18. Alma 42:1. I siste- dagers- helliges lære gis 

muligheter til hele menneskeheten, også 
dem som ikke hører om Kristus i dette 
liv, barn som dør før ansvarsalderen og 
de som ikke har noen forståelse (se Lære 
og pakter 29:46- 50; 137:7- 10).

 19. Alma 42:5.
 20. Alma 42:8.
 21. Alma 42:24. Legg merke til at det 

personlige pronomenet for rettferdighet 
er hans (hankjønn) og det personlige 
pronomenet for barmhjertighet er henne 
(hunkjønn) [engelsk utgave].

 22. Robert Louis Stevenson, i Carla Carlisle, 
“A Banquet of Consequences,” Country 
Life, 6. juli 2016, 48. Carlisle tilskriver 
Robert Louis Stevenson sitatet. Noen sier 
det er fra andre.

 23. Alma 42:29.
 24. Jakobs bok 4:14.
 25. I en artikkel jeg skrev for Kirkens 

tidsskrifter i 2003, understreket jeg 
fire områder som kan føre til teologisk 
blindhet og den snublingen som Jakob 
beskrev: Å erstatte evangeliets sannheter 
med menneskers filosofier, ekstremisme 
i evangeliet, heroiske handlinger 
istedenfor daglig trofasthet, og å sette 
regler høyere enn læren (se “Om å se 
forbi målet,” Liahona, mars 2003, 21-24).

 26. Quentin L. Cook, “Om å se forbi målet,” 
Liahona, mars 2003, 22-24.

 27. Lære og pakter 10:68.
 28. Lære og pakter 76:79.
 29. Se 2 Nephi 31:17- 21.
 30. Se 2 Nephi 31:20- 21.
 31. Henry Ward Beecher, i Tryon Edwards, 

A Dictionary of Thoughts (1891), 586.
 32. Se 2 Nephi 31:21; Mosiah 3:17.

øyne, og Whitmer vitnet om at han 
hadde holdt gullplatene i sine egne 
hender. Denne opptegnelsen hadde 
nylig blitt utgitt, og bror Whitmer 
hadde boken med seg. Navnet på 
boken var naturligvis Mormons bok.

Da 12 år gamle Mary hørte misjo-
nærene snakke om boken, fikk hun 
en spesiell følelse i hjertet. Selv om 
Mormons bok var tykk med mange 
sider, lengtet Mary etter å lese den. 

Av eldste Gary E. Stevenson
i De tolv apostlers quorum

Mary Elizabeth Rollins
Jeg kan forestille meg dere i den 

oppvoksende generasjon som ser eller 
hører på dette konferansemøtet et eller 
annet sted i verden. Jeg vil fortelle dere 
en sann historie, en historie som kan 
være både et eksempel og en leksjon. 
Den kan vise dere hvordan dere kan 
komme nærmere Herren og få tilgang 
til større kraft til å motstå fristelser.

Dette er en historie om en ung jente 
som bodde i New York, som før hun 
var tre år gammel, mistet sin far da 
båten hans sank på en stor innsjø. Hun, 
hennes mor, eldre bror og yngre søster 
flyttet til en ny by i en annen delstat 
for å bo hos hennes tante og onkel. 
En gang etter at familien kom dit, kom 
misjonærer og medlemmer av en nylig 
organisert religion til byen deres med 
den strålende nyheten om evangeliets 
gjengivelse. De fortalte en bemerkel-
sesverdig historie om en engel som 
overleverte en gammel opptegnelse til 
en ung mann ved navn Joseph Smith, 
en opptegnelse han hadde oversatt ved 
Guds kraft. To av de besøkende, Oliver 
Cowdery og John Whitmer, hadde 
faktisk sett de graverte metallsidene 
av den gamle opptegnelsen med egne 

Søk i boken,  
søk Herren
Kan dere se Mormons bok som deres sluttsten,  
deres åndelige styrkesenter?
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Da bror Whitmer dro, ga han et dyre-
bart eksemplar av boken til bror Isaac 
Morley, som var en venn av Marys onkel 
og en lokal leder i den nye kirken.

Mary skrev senere: ““Jeg gikk hjem 
til [bror Morley] … og ba om å få se 
boken. [Han] la den i hånden min, [og] 
da jeg så på den, ønsket jeg så sterkt 
å lese den at jeg ikke kunne la være 
å be ham la meg ta den med hjem og 
lese den. … Han sa … at han knapt 
hadde hatt tid til å lese et kapittel i 
den selv, og bare noen få av brødrene 
hadde noen gang sett den, men jeg ba 
så inderlig om det at han til slutt sa: 
‘Barn, hvis du vil komme tilbake med 
den før frokost i morgen tidlig, kan du 
ta den.’”

Mary løp hjem og ble så grepet av 
boken at hun var oppe nesten hele 
natten for å lese den. Neste morgen 
da hun kom tilbake med boken, sa 
bror Morley: “Du har sikkert ikke lest 
så mye i den,” og “jeg tror ikke du kan 
fortelle meg et eneste ord av den”. 
Mary reiste seg opp og gjentok det 
første verset i Mormons bok utenat. 
Så fortalte hun ham historien om pro-
feten Nephi. Mary skrev senere: “Han 
stirret overrasket på meg og sa: ‘Barn, 

ta denne boken med deg hjem og les 
den ferdig. Jeg kan vente.’”

Kort tid senere hadde Mary lest ut 
boken, og var den første i sin by til å 
lese hele boken. Hun visste at den var 
sann og at den kom fra vår himmelske 
Fader. Når hun søkte i boken, søkte 
hun Herren.

En måned senere kom det en spesi-
ell gjest hjem til henne. Her er det som 
Mary skrev om sitt minneverdige møte 
den dagen: “Da [ Joseph Smith] så meg, 
så han så inderlig på meg … Etter en 
stund … ga han meg en flott velsig-
nelse … og ga meg boken som gave, 
og sa at han ville gi bror Morley et 
annet [eksemplar] … Vi følte alle at han 
var en Guds mann, for han talte med 
kraft, som en som hadde myndighet.”

Denne unge jenta, Mary Eliza-
beth Rollins, opplevde mange andre 
mirakler i sitt liv, og beholdt alltid sitt 
vitnesbyrd om Mormons bok.1 Denne 
historien har spesiell betydning for 
meg fordi hun er min fjerde grand-
tante. Av Marys eksempel, sammen 
med andre opplevelser i mitt liv, har 
jeg lært at man aldri er for ung til å 
søke og motta et personlig vitnesbyrd 
om Mormons bok.

Sluttstenen i ditt vitnesbyrd
Det er en personlig lærdom for dere 

i Marys historie. Hver av dere unge 
menn, unge kvinner og barn kan få de 
samme følelsene som hun hadde. Når 
dere leser Mormons bok og ber med et 
ønske om å få vite om den er sann, kan 
dere også få den samme tilskyndelse i 
deres hjerte som Mary fikk. Dere kan 
også oppleve at når dere reiser dere og 
vitner om Mormons bok, vil dere føle 
den samme bekreftelsen. Den hellige 
ånd vil tale til deres hjerte. Dere kan 
også føle den samme bekreftelsen når 
dere hører andre bære sitt vitnesbyrd om 
Mormons bok. Hvert av disse åndelige 
vitnesbyrdene kan føre til at Mormons 
bok blir sluttstenen i deres vitnesbyrd.

La meg forklare. Profeten Joseph 
Smith, som oversatte Mormons bok ved 
Guds gave og kraft, beskrev Mormons 
bok som “den mest korrekte av alle jor-
dens bøker, sluttstenen i vår religion”.2

Siden Mormons bok første gang 
kom på trykk i 1830, har mer enn 174 
millioner eksemplarer blitt publisert på 
110 forskjellige språk, noe som viser 
at Mormons bok fortsatt er sluttstenen 
i vår religion. Men hva betyr dette for 
hver enkelt av dere?
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I byggekunst er en hjørnesten et 
hovedelement i en buet portinngang. 
Det er den kileformede steinen helt 
i midten og på det høyeste punktet i 
en bue. Det er den viktigste av stei-
nene fordi den holder sidene av buen 
på plass og hindrer sammenbrudd. 
Og den er det strukturelle elementet 
som sikrer at porten, eller åpningen 
under, kan brukes.

I evangeliet er det en gave og en 
velsignelse fra Herren at sluttstenen 
i vår religion er noe så materielt og 
håndgripelig som Mormons bok, og 
at man kan holde den og lese den. 
Kan dere se Mormons bok som deres 
sluttsten, deres åndelige styrkesenter?

President Ezra Taft Benson utdy-
pet Joseph Smiths læresetninger. Han 
sa: “Mormons bok er sluttstenen i vår 
religion på tre måter. Den er slutt-
stenen i vårt vitnesbyrd om Kristus. 
Den er sluttstenen i vår lære. Den er 
vitnesbyrdets sluttsten.”

President Benson sa også: 
“Mormons bok lærer oss sannhet 
[og] bærer vitnesbyrd om Kristus … 
Men det er noe mer. Det finnes en 
kraft i boken som vil begynne å til-
flyte deres liv i samme øyeblikk som 
dere begynner på et seriøst studium 
av boken. Dere vil få større styrke til 
å motstå fristelse … Dere vil få kraft 

til å holde dere på den snevre og 
smale sti.” 3

Mitt personlige vitnesbyrd
I mitt tilfelle ble Mormons bok 

sluttstenen i mitt vitnesbyrd over en 
periode på flere år, og ved hjelp av en 
rekke opplevelser. En sterk opplevelse 
som formet mitt vitnesbyrd, fant sted 
mens jeg var en ung misjonær i mitt 
første område: Kumamoto i Japan. Min 
ledsager og jeg gikk fra hus til hus og 
proselytterte. Jeg møtte en bestemor 
som vennlig inviterte oss inn i gangen 
i hjemmet sitt, som kalles en genkan på 
japansk. Hun ga oss noe kaldt å drikke 
på en varm dag. Jeg hadde ikke vært i 
Japan særlig lenge, og jeg hadde nylig 
fullført Mormons bok og bedt om å få 
vite med sikkerhet at den var sann.

Fordi jeg var ny i Japan, snakket 
jeg ikke japansk så veldig godt. Jeg 
tror faktisk ikke denne kvinnen forsto 
noe særlig av det jeg sa. Jeg begynte å 
undervise henne om Mormons bok, og 
forklarte hvordan Joseph Smith av en 
engel mottok en gammel opptegnelse 
inngravert på plater, og at han oversatte 
dem ved Guds kraft.

Da jeg bar mitt vitnesbyrd om at 
Mormons bok er Guds ord og et annet 
testamente om Jesus Kristus, fikk jeg 
en svært sterk tilskyndelse, ledsaget 
av en varm følelse av velvære og ro i 
mitt bryst, som Skriftene beskriver som 
“en brennende følelse i ditt bryst”.4 
Denne følelsen bekreftet for meg på en 
effektiv måte at Mormons bok virkelig 
er Guds ord. Akkurat da ble følelsene 
så sterke at jeg fikk tårer i øynene mens 
jeg snakket med denne japanske beste-
moren. Jeg har aldri glemt den spesielle 
følelsen jeg hadde den dagen.

Deres personlige vitnesbyrd
Hver av dere kan også motta et 

personlig vitnesbyrd om denne boken! 

Er dere klar over at Mormons bok ble 
skrevet for dere – og for deres tid? 
Denne boken er en av velsignelsene 
ved å leve i det vi kaller evangelieutdel-
ingen i tidenes fylde. Selv om Mormons 
bok ble skrevet av inspirerte forfattere 
i oldtiden – som i mange tilfeller var 
profeter – hadde ikke de og menne-
skene på deres tid fordelen av å ha 
hele boken. Dere har nå enkel tilgang 
til denne hellige opptegnelsen som 
profeter, prester og konger satte stor 
pris på, omfavnet og bevarte! Dere har 
fordelen av å holde hele Mormons bok 
i hendene. Interessant nok var det en 
av profetene i Mormons bok, Moroni, 
som så vår tid – deres tid. Han så dere 
til og med i et syn for mange hundre år 
siden! Moroni skrev:

“Se, Herren har vist meg store og 
vidunderlige ting om … den dag da 
disse ting,” med andre ord Mormons 
bok, “skal komme frem blant dere.

Se, jeg taler til dere som om dere 
var tilstede, og likevel er dere ikke det. 
Men se, Jesus Kristus har vist meg dere, 
og jeg vet hva dere gjør.” 5

For å bidra til at Mormons bok skal 
bli sluttstenen i deres vitnesbyrd, vil jeg 
gi dere en utfordring. Jeg fikk nylig vite 
at mange unge mennesker i snitt bru-
ker nesten syv timer i døgnet på å se 
på TV- , data-  og smarttelefon- skjermer.6 
Med dette i tankene, vil dere gjøre en 
liten forandring? Vil dere erstatte noe 
av denne daglige skjermtiden – særlig 
den dere bruker på sosiale medier, 
Internett, spill eller TV – med å lese 
Mormons bok? Hvis undersøkelsene 
jeg henviste til, stemmer, kan dere lett 
finne tid til daglig studium av Mormons 
bok, om det så bare er 10 minutter om 
dagen. Og dere kan studere på en måte 
som gjør at dere kan nyte den og forstå 
den – enten på enheten deres eller i 
bokform. President Russell M. Nelson 
advarte nylig og sa: “Vi skulle aldri få 

Mormons bok, lik sluttstenen i en buegang, kan 
bli sluttstenen i vårt vitnesbyrd.
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det å lese Mormons bok til å virke som 
en tung plikt som å gulpe i seg ekkel 
medisin, som svelges raskt og deretter 
krysses av som utført.” 7

Noen av dere yngre barn kan lese 
sammen med foreldre, besteforeldre 
eller en dere er glad i. Hvis et kapittel, 
vers, eller en del blir så vanskelig at 
dere mister lysten til å lese, kan dere gå 
videre til neste og neste. Jeg forestiller 
meg at dere følger Marys eksempel. 
Jeg forestiller meg at dere ivrig finner 
tid og et fredelig sted for å lese Mor-
mons bok. Jeg ser dere finne svar, føle 
veiledning og få deres eget vitnesbyrd 
om Mormons bok, og et vitnesbyrd om 
Jesus Kristus. Når dere søker i boken, 
søker dere Herren.

Dere vil pløye gjennom skrift-
stedene i denne dyrebare boken og 
møte deres kjære Frelser, Herren Jesus 
Kristus, på nesten hver eneste side. 
Det er anslått at en eller annen form av 
navnet hans er brukt i gjennomsnitt en 
gang hvert 1,8 vers.8 Kristus selv vitnet 
om dens sannhet i disse siste dager, og 
sa: “Så sant deres Herre og deres Gud 
lever, er den sann.” 9

Jeg er takknemlig for oppfordrin-
gen og løftet Herren har gitt gjennom 
profeten Moroni til hver av dere – og 
til alle som leser Mormons bok. Jeg 
vil avslutte med å lese denne oppfor-
dringen og dette løftet og tilføye mitt 
vitnesbyrd: “Og når dere mottar dette, 
vil jeg be dere innstendig om å spørre 
Gud den evige Fader, i [ Jesu] Kristi 
navn om ikke disse ting [Mormons 
bok] er sanne. Og hvis dere spør av 
et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt 
og har tro på Kristus, vil han åpenbare 
sannheten av det for dere ved Den 
hellige ånds kraft.” 10

Jeg bærer vitnesbyrd om evangeliets 
gjengivelse i disse siste dager, og om 
Mormons bok som håndfast bevis på 
denne gjengivelsen. Akkurat slik det 

som står i denne boken, inspirerte en 
12 år gammel jente til å ta imot Jesu 
Kristi gjenopprettede kirke for nesten 
to hundre år siden, vil de sannheter 
dere finner der, oppbygge og inspirere 
dere på lignende vis. De vil styrke 
deres tro, fylle deres sjel med lys og 
forberede dere til en fremtid dere knapt 
har evne til å fatte.

På bokens sider vil dere finne Guds 
uendelige kjærlighet og ufattelige 
nåde. Når dere prøver å følge Frelse-
rens læresetninger som dere finner der, 
vil deres glede vokse, deres forståelse 
vil øke, og svarene dere søker på de 
mange utfordringene jordelivet gir 
dere, vil bli åpnet for dere. Når dere 
søker i boken, søker dere Herren. 
Mormons bok er Guds åpenbarte ord. 

Dette vitner jeg om av hele mitt hjerte 
og hele min sjel, i Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se “Mary Elizabeth Rollins Lightner,”  

Utah Genealogical and Historical 
Magazine, juli 1926, 193-95.

 2. Innledningen til Mormons bok.
 3. Ezra Taft Benson, “Mormons bok – 

sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge, 
jan. 1987, 3-5.

 4. Lære og pakter 9:8.
 5. Mormon 8:34- 35.
 6. Se American Academy of Pediatrics,  

“Media and Children,” aap.org.
 7. Russell M. Nelson, “Strengthen 

the Shepherds” (tale holdt på 
generalkonferansens lederskapsmøter, 
28. sep. 2016).

 8. Se Susan Easton Black, Finding Christ 
through the Book of Mormon (1987), 16-18.

 9. Lære og pakter 17:6.
 10. Moroni 10:4; se også vers 3, 5.
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sine engler for å forkynne budskapet 
om de betingelser for omvendelse som 
bringer mennesker til Forløserens kraft 
så deres sjeler kan bli frelst.” 13

Av Mormons bok lærer vi at hensik-
ten med Jesu Kristi lidelse – den største 
tilkjennegivelsen av hans kjærlighet 
– var “å tilveiebringe den inderlige 
barmhjertighet som overvinner rettfer-
digheten og tilveiebringer et middel 
for menneskene så de kan ha tro til 
omvendelse.

Og slik kan barmhjertigheten 
tilfredsstille rettferdighetens krav, og 
den innhyller dem i trygghetens armer, 
mens den som ikke utøver noen tro til 
omvendelse, blir utsatt for hele den lov 
som rettferdigheten forlanger. Derfor 
er den store og evige forløsningsplan 
bare tilveiebragt for den som har tro til 
omvendelse.” 14

Omvendelse er dermed hans gave 
til oss, kjøpt for en svært høy pris.

Noen vil hevde at Gud velsigner 
alle uten forskjell – og de siterer for 
eksempel Jesu uttalelse i Bergpreke-
nen: “[Gud] lar sin sol gå opp over 

kjærlighet er uendelig og vil vare evig, 
men hva det betyr for hver enkelt av 
oss, er avhengig av hvordan vi reagerer 
på hans kjærlighet.

Jesus sa:
“Likesom Faderen har elsket meg, så 

har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.
Hvis dere holder mine bud, da 

blir dere i min kjærlighet, likesom jeg 
har holdt min Fars bud og blir i hans 
kjærlighet.” 7

Å “bli” i Frelserens kjærlighet betyr 
å motta hans nåde og bli fullkommen-
gjort ved den.8 For å motta hans nåde, 
må vi ha tro på Jesus Kristus og holde 
hans bud, herunder å omvende oss fra 
våre synder, bli døpt til syndenes forlat-
else, motta Den hellige ånd og fortsette 
på lydighetens vei.9

Gud vil alltid elske oss, men han 
kan ikke frelse oss i våre synder.10 
Husk Amuleks ord til Zeezrom om 
at Frelseren ikke ville frelse sitt folk i 
deres synder, men fra deres synder.11 
Grunnen til dette er at med synd er vi 
urene, og “intet urent kan arve himme-
lens rike” 12 eller være i Guds nærhet. 
“Og Faderen har gitt ham makt til å for-
løse dem fra deres synder på betingelse 
av omvendelse, derfor har han sendt 

Av eldste D. Todd Christofferson
i De tolv apostlers quorum

Bibelen forteller oss at “Gud 
er kjærlighet”.1 Han er den 
fullkomne legemliggjørelse av 

kjærlighet, og vi er svært avhengige 
av denne kjærlighetens forutsig-
barhet og universelle rekkevidde. 
President Thomas S. Monson har 
sagt: “Guds kjærlighet er der for 
dere uansett om dere føler at dere 
fortjener kjærlighet eller ikke. Den 
er ganske enkelt alltid der.” 2

Det er mange måter å beskrive og 
snakke om guddommelig kjærlighet 
på. Noe vi hører ofte i dag, er at Guds 
kjærlighet er “ubetinget”. Selv om dette 
på en måte er sant, finnes ikke beskri-
velsen ubetinget noe sted i Skriftene. 
Hans kjærlighet beskrives derimot som 
“den store og vidunderlige kjærlighet”,3 
“fullkommen kjærlighet”,4 “forløsende 
kjærlighet” 5 og “evigvarende kjærlig-
het”.6 Dette er bedre ord fordi ordet 
ubetinget kan formidle feilaktige inn-
trykk om guddommelig kjærlighet, som 
at Gud tolererer og unnskylder alt vi 
gjør fordi hans kjærlighet er ubetinget, 
eller at Gud ikke stiller noen krav til 
oss fordi hans kjærlighet er ubetinget, 
eller at alle blir frelst i Guds himmelrike 
fordi hans kjærlighet er ubetinget. Guds 

“Da blir dere  
i min kjærlighet”
Guds kjærlighet er uendelig og vil vare evig, men hva det betyr for hver 
enkelt av oss, er avhengig av hvordan vi reagerer på hans kjærlighet.
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onde og gode, og lar det regne over 
rettferdige og urettferdige.” 15 Ja, Gud 
utøser virkelig alle velsignelser han kan 
over alle sine barn – alle velsignelser 
som kjærlighet og lov og rettferdighet 
og barmhjertighet vil tillate. Og han 
befaler oss å være like gavmilde:

“Jeg sier dere: Elsk deres fiender, 
velsign dem som forbanner dere, gjør 
vel imot dem som hater dere, og be for 
dem som forfølger dere,

for at dere kan bli barn av deres Far 
i himmelen.” 16

Ikke desto mindre er Guds større 
velsignelser betinget av lydighet. Presi-
dent Russell M. Nelson forklarte: “Den 
strålende bukett av Guds kjærlighet – 
herunder evig liv – inneholder velsig-
nelser som vi må kvalifisere oss til, ikke 
rettigheter som vi kan forvente uverdig. 
Syndere kan ikke bøye hans vilje etter 
deres og kreve at han velsigner dem i 
synd [se Alma 11:37]. Hvis de ønsker å 
nyte hver eneste blomst i hans vakre 
bukett, må de omvende seg.” 17

Bortsett fra å gjøre den angrende 
skyldfri og ubesmittet med løfte om å 
bli ”løftet opp på den siste dag” 18, er 
det et annet viktig aspekt ved å bli i 
Guds kjærlighet. Å bli i hans kjærlighet 

vil gjøre oss i stand til å oppnå våre 
fulle muligheter, å bli slik han er.19 
President Dieter F. Uchtdorf sa: “Guds 
nåde gjenoppretter ikke bare vår tid-
ligere uskyldige tilstand … Hans mål 
er mye høyere: Han ønsker at hans 
sønner og døtre skal bli som ham.” 20

Å bli i Guds kjærlighet i denne for-
stand betyr å fullstendig underkaste seg 
hans vilje. Det betyr å godta hans irette-
settelse når det trengs, “for den Herren 
elsker, den tukter han”.21 Det betyr å 
elske og tjene hverandre slik Jesus har 
elsket og tjent oss.22 Det betyr å lære “å 
adlyde et celestialt rikes lov”, slik at vi 
kan “tåle en celestial herlighet”.23 For 
at han skal kunne gjøre oss til det vi 
kan bli, ber vår himmelske Fader oss 
innstendig om å føye oss “etter Den 
hellige ånds tilskyndelser og [avlegge] 
det naturlige menneske og [bli] en hel-
lig gjennom den Herre Kristi forsoning 
og [bli] som et barn, lydig, saktmodig, 
ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet, 
villig til å bøye [oss] for alt som Herren 
finner gavnlig å pålegge [oss], likesom 
et barn bøyer seg for sin far”.24

Eldste Dallin H. Oaks har sagt: 
“Den endelige dom er ikke bare 
en evaluering av alle gode og onde 

handlinger – hva vi har gjort. Den er 
en erkjennelse av den endelige følge 
av våre handlinger og tanker – hva vi 
har blitt.” 25

Historien om Helen Keller er et godt 
eksempel på hvordan guddommelig 
kjærlighet kan forvandle en villig sjel. 
Helen ble født i delstaten Alabama i 
USA i 1880. Da hun var bare 19 måne-
der gammel, fikk hun en udiagnostisert 
sykdom som gjorde henne både døv 
og blind. Hun var ekstremt intelligent, 
og ble frustrert når hun prøvde å forstå 
og gi mening til sine omgivelser. Da 
Helen kjente familiemedlemmenes lep-
per bevege seg og innså at de brukte 
munnen til å snakke, “ble hun rasende 
[fordi] hun var ute av stand til å delta i 
samtalen”.26 Da Helen var seks år gam-
mel, ble behovet for å kommunisere 
og frustrasjonen så intens at “utbrud-
dene hennes fant sted hver dag, noen 
ganger hver time”.27

Helens foreldre ansatte en lærer til 
datteren sin, en kvinne som het Anne 
Sullivan. Akkurat slik vi i Jesus Kristus 
har en som forstår våre skrøpelighe-
ter,28 hadde Anne kjempet med sine 
egne alvorlige vanskeligheter, og forsto 
Helens skrøpeligheter. Da hun var fem 
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år gammel, hadde Anne fått en sykdom 
som forårsaket smertefull arrdannelse 
på hornhinnen og gjorde henne så 
godt som blind. Da Anne var åtte år 
gammel, døde moren, faren forlot 
henne og hennes yngre bror, Jimmie, 
og de ble sendt til et “fattighus” der 
forholdene var så elendige at Jimmie 
døde etter bare tre måneder. Ved sin 
egen hardnakkede standhaftighet kom 
Anne inn på Perkins skole for blinde 
og synshemmede, der hun gjorde det 
fantastisk bra. Et kirurgisk inngrep ga 
henne forbedret syn, slik at hun kunne 
lese trykte bokstaver. Da Helen Kellers 
far kontaktet Perkins skole for å finne 
en som kunne bli datterens lærer, ble 
Anne Sullivan valgt.29

Det var ingen behagelig opplevelse 
i begynnelsen. Helen “slo, kløp og 
sparket læreren sin, og slo ut en av 
tennene hennes. [Anne] fikk til slutt 
kontroll ved å flytte sammen med 
[Helen] inn i en liten hytte på familien 
Kellers eiendom. Med tålmodighet og 
bestemthet, vant hun endelig barnets 
hjerte og tillit.” 30 På lignende måte, når 
vi lærer å stole på istedenfor å motsette 
oss vår guddommelige Lærer, kan han 
hjelpe oss ved å opplyse og løfte oss til 
en ny virkelighet.31

For å hjelpe Helen å lære ord, stavet 
Anne navnene på kjente gjenstander 

med fingeren på Helens håndflate. 
[Helen] likte denne ‘fingerleken’, men 
hun forsto det ikke før det berømte 
øyeblikket da Anne stavet ‘v- a- n- n’ 
mens hun pumpet vann over [Helens] 
hånd. [Helen] skrev senere:

‘Plutselig følte jeg en vag bevissthet, 
som om det var noe jeg hadde glemt 
… og på et eller annet vis ble språkets 
mysterium åpenbart for meg. Jeg visste 
da at “v- a- n- n” betydde det fantastisk 
kjølige noe som fløt over hånden min. 
Dette levende ordet vekket min sjel, 
ga den lys, håp og glede, og satte den 
fri! … Alt hadde et navn, og hvert navn 
fødte en ny tanke. Da vi kom tilbake 
til huset, syntes hver gjenstand … jeg 
rørte, å dirre av liv.” 32

Da Helen Keller ble voksen, ble hun 
kjent for sin kjærlighet til språket, sin 
dyktighet som forfatter, og sin veltalen-
het som foredragsholder.

I en film som skildrer Helen Kellers 
liv, blir foreldrene fremstilt som tilfreds 
med Anne Sullivans arbeid når hun har 
temmet deres ville datter i den grad 
at Helen sitter pent til middag, spiser 
normalt og bretter servietten sin etter 
måltidet. Men Anne visste at Helen 
var i stand til mye, mye mer, og at hun 
hadde betydelige bidrag å gjøre.33 Selv 
kan vi være ganske fornøyd med det vi 
har gjort i livet, og at vi rett og slett er 

det vi er, mens vår Frelser ser en strå-
lende mulighet som vi bare oppfatter 
“i et speil, i en gåte”.34 Hver av oss kan 
oppleve begeistringen over guddom-
melige muligheter som utfolder seg 
i oss, omtrent som den glede Helen 
Keller følte da ordene våknet til liv og 
ga lys til hennes sjel og satte den fri. 
Hver enkelt av oss kan elske og tjene 
Gud og være i stand til å velsigne våre 
medmennesker. “Som det står skrevet: 
Det som intet øye har sett og intet øre 
hørt, og det som ikke oppkom i noe 
menneskes hjerte, det har Gud beredt 
for dem som elsker ham.” 35

La oss overveie kostnaden av Guds 
dyrebare kjærlighet. Jesus åpenbarte 
at for å sone for våre synder og 
forløse oss fra døden, både fysisk og 
åndelig, fikk hans lidelse ham, “ja, 
Gud, den største av alle, til å skjelve 
av smerte og til å blø fra hver pore 
og lide, både på legeme og ånd, og 
ønske at [han] ikke måtte drikke den 
bitre kalk, og vike tilbake.” 36 Hans 
lidelse i Getsemane og på korset 
var større enn noe menneske kunne 
tåle.37 Ikke desto mindre, på grunn av 
sin kjærlighet til sin Fader og til oss, 
holdt han ut, og følgelig kan han tilby 
oss både udødelighet og evig liv.

Det er treffende symbolsk at det 
kom “blod fra hver pore” 38 mens Jesus 
led i Getsemane, stedet for oliven-
pressen. For å produsere olivenolje på 
Frelserens tid, ble oliven først knust 
ved å rulle en stor stein over dem. Den 
resulterende massen ble lagt i myke, 
løst vevde kurver som ble stablet oppå 
hverandre. Vekten deres presset ut 
den første og beste oljen. Deretter ble 
det lagt ytterligere press på dem ved 
å legge en stor bjelke eller stokk oppå 
de stablede kurvene for å produsere 
mer olje. Til slutt, for å trekke ut de 
aller siste dråpene, ble bjelken tynget 
ned med steiner i den ene enden for å 



51NOVEMBER 2016

skape maksimalt knusetrykk.39 Og ja, 
oljen er blodrød når den begynner å 
piple ut.

Jeg tenker på Matteus’ beretning om 
Frelseren da han kom inn i Getsemane 
den skjebnesvangre natten – “og sorg 
og angst kom over ham” …

Og han gikk et lite stykke frem, falt 
på sitt ansikt og bad: Far! Er det mulig, 
så la denne kalk gå meg forbi! Men 
ikke som jeg vil, bare som du vil.” 40

Så kan jeg forestille meg at påkjen-
ningen ble enda større, da han igjen 
ba om lindring, og så, kanskje under 
hans mest intense lidelse, en tredje 
gang. Han utholdt smerten til rettfer-
digheten var tilfredsstilt til den aller 
siste dråpe.41 Dette gjorde han for å 
forløse dere og meg.

Hvilken dyrebar gave guddommelig 
kjærlighet er! Fylt med denne kjær-
ligheten spør Jesus: “Vil dere ikke nå 
vende tilbake til meg og angre deres 
synder og omvende dere så jeg kan 
helbrede dere?” 42 Ømsinnet beroliger 
han: “Se, min barmhjertighets arm er 
utrakt mot dere, og hver den som vil 
komme … vil jeg ta imot, og velsignet 
er de som kommer til meg.” 43

Vil dere ikke elske ham som elsket 
dere først? 44 Da må dere holde hans 
bud.45 Vil dere ikke være en venn for 
ham som satte sitt liv til for sine ven-
ner? 46 Da må dere holde hans bud.47 Vil 
dere ikke bli i hans kjærlighet og motta 
alt som han så nådig tilbyr dere? Da må 
dere holde hans bud.48 Jeg ber om at vi 
må føle og fullt ut bli i hans kjærlighet, 
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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Men den pinlige delen av historien er 
at til denne dag har jeg ingen anelse 
om hva som var skrevet på den delen 
av metallsidene som det var meningen 
å lese. Jeg kan bare forestille meg at 
disse sidene inneholdt historier om 
gjenopprettelsen og vitnesbyrdene 
til Joseph Smith og de tre og åtte vit-
nene, som så de virkelige platene som 
Moroni overleverte.

Siden denne jordens skapelse har 
vår kjærlige Fader i himmelen sørget 
for veiledning, ledelse og undervisning 
til sine barn gjennom profeter. Hans 
ord har blitt overlevert gjennom disse 
profetene og spart som hellig skrift for 
vår utvikling og læring. Nephi beskrev 
det slik:

“For min sjel fryder seg over 
Skriftene, og mitt hjerte fordyper seg i 
dem, og jeg skriver dem til mine barns 
lærdom og gavn.

Se, min sjel fryder seg over de ting 
som er av Herren, og mitt hjerte fordy-
per seg stadig i de ting som jeg har sett 
og hørt.” 2

I tillegg har verdige medlem-
mer av Herrens kirke i tidligere 

fra hverandre den forseglede delen 
av platene akkurat nok til å se hva de 
inneholdt, men ikke nok til at de små 
båndene røk. Vi var i det minste smarte 
nok til ikke å etterlate spor etter vår 
gutteaktige og rampete nysgjerrighet. 
Til vår skuffelse og frustrasjon var alltid 
disse forsøkene på å “snuse på platene” 
mislykket.

Jeg vet fortsatt ikke hva – om noe – 
som var skjult i denne forseglede delen. 

Av eldste W. Mark Bassett
i De sytti

Da jeg var liten gutt, fikk mor og 
far en gave som ble fascinerende 
for min yngre bror David og meg. 

Gaven var en miniatyrmodell av gull-
platene profeten Joseph Smith mottok 
fra engelen Moroni. Så vidt jeg hus-
ker, hadde modellplatene omtrent 10 
metallsider med ord skrevet på. Det var 
imidlertid ikke disse sidene som vekket 
vår oppmerksomhet.

Vi hadde blitt oppdratt med å høre 
historiene om gjenopprettelsen. Vi 
visste om og hadde sunget i Primær 
om gullplatene som var gjemt dypt i en 
fjellside og ble levert til Joseph Smith 
av engelen Moroni.1 Da nysgjerrigheten 
i våre unge sinn ble vekket, var det 
én ting vi virkelig ønsket å se – hva 
som sto skrevet på den lille delen av 
modellplatene som var trygt forseglet 
med to små metallbånd.

Platene lå på et hjørnebord i flere 
dager før nysgjerrigheten tok overhånd. 
Selv om vi helt klart forsto at dette 
ikke var de virkelige platene Moroni 
hadde overlevert, ønsket vi å se den 
forseglede delen. Ved flere anledninger 
prøvde derfor min bror og jeg å bruke 
smørkniver, gamle skjeer og alt mulig 
annet vi kunne komme på, til å lirke 

For vår åndelige 
utvikling og læring
Guds mysterier blir bare utfoldet for oss i henhold til hans vilje  
og ved Den hellige ånds kraft.
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evangelieutdelinger og i denne siste 
evangelieutdeling i tidenes fylde, 
blitt velsignet med Den hellige ånds 
konstante veiledning, som hjelper vår 
åndelige utvikling og læring.

Når jeg vet hvor flittig min yngre 
bror er, kan jeg tenke meg at han sann-
synligvis leste alle ordene som var skre-
vet på modellplatene i våre foreldres 
hjem. Jeg, derimot, ignorerte disse tyde-
lige og viktige sannhetene og brukte 
isteden min energi på å søke etter det 
som ikke var ment å komme frem.

Dessverre kan vår utvikling og 
læring til tider bremse opp eller stoppe 
helt på grunn av et dårlig gjennomtenkt 
ønske om å “snuse på platene”. Disse 
handlingene kan få oss til å søke etter 
ting som ikke nødvendigvis er ment å 
bli forstått på det nåværende tidspunkt, 
samtidig som vi ignorerer de vakre 
sannhetene som er ment for oss og 
våre omstendigheter – sannheter Nephi 
beskrev som skrevet til gavn og lær-
dom for oss.

Nephis bror Jakob sa: “Se, store 
og forunderlige er Herrens gjernin-
ger. Hvor uransakelige er ikke hans 

mysteriers dyp, og det er umulig for 
mennesket å finne ut alle hans veier.” 3

Jakobs ord lærer oss at vi ikke kan 
lykkes med å “snuse på platene” eller 
tvinge Guds hemmeligheter til å bli 
åpenbart for oss. Guds mysterier blir 
isteden bare utfoldet for oss i hen-
hold til hans vilje og ved Den hellige 
ånds kraft.4

Jakob fortsetter:
“Og intet menneske kjenner til 

hans veier uten at det blir åpenbart for 
ham. Derfor, brødre, forakt ikke Guds 
åpenbaringer.

For se, ved hans ords kraft kom 
mennesket til jorden … Hvorfor skulle 
han så ikke være istand til å befale 
jorden eller sine henders gjerninger 
på den ifølge sin vilje og sitt behag?

Derfor, brødre, forsøk ikke å råde 
Herren, men ta råd fra hans hånd.” 5

For å kunne forstå Guds mysterier, 
eller det som bare kan forstås ved 
åpenbaring, må vi følge Nephis eksem-
pel, som sa: “Og det skjedde at jeg, 
Nephi, som var meget ung, men likevel 
stor av vekst, også hadde et inderlig 
ønske om å kjenne Guds mysterier, 

derfor ropte jeg til Herren. Og se, han 
så til meg og bløtgjorde mitt hjerte så 
jeg trodde alle de ord min far hadde 
sagt.” 6 Herren selv forklarte videre at 
Nephi hadde utøvd tro, søkt flittig i 
hjertets ydmykhet og holdt hans bud.7

Nephis eksempel på å søke kunn-
skap omfattet (1) et oppriktig ønske, 
(2) ydmykhet, (3) bønn, (4) tillit til 
profeten og utøvelse av (5) tro, (6) flid 
og (7) lydighet. Denne metoden for å 
søke står i stor kontrast til min “snusing 
på platene” eller å prøve å fremtvinge 
en forståelse av ting som er ment å bli 
åpenbart i henhold til Herrens tidsplan 
og ved Den hellige ånds kraft.

I vår tid har vi lært å forvente at 
kunnskap kan og bør oppnås umid-
delbart. Når informasjonen ikke er lett 
å finne eller forstå, blir den ofte avvist 
eller mistrodd. På grunn av overfloden 
av informasjon setter noen uforvarende 
mer lit til tilgjengelige kilder av ukjent 
opprinnelse, istedenfor å stole på 
Herrens etablerte mønster for å motta 
personlig åpenbaring. Jakob kunne 
ha beskrevet vår tid da han sa: “Men 
se, [de] var et hårdnakket folk, og de 
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foraktet de klare og tydelige ord … og 
søkte ting de ikke kunne forstå. Derfor 
måtte de på grunn av sin blindhet, en 
blindhet som kom av at de så forbi 
målet, nødvendigvis falle. For Gud har 
tatt det som var klart og tydelig bort fra 
dem, og har gitt dem mange ting som 
de ikke kan forstå, fordi de ønsket det.” 8

Sammenlign dette med president 
Dieter F. Uchtdorfs råd. Han talte om 
misjonærer, men ordene hans er like 
aktuelle for alle som søker åndelig 
sannhet. “Når … misjonærer har tro på 
Jesus Kristus,” sa han, “stoler de nok på 
Herren til å følge hans bud – selv når 
de ikke helt forstår grunnene til dem. 
Deres tro vil tilkjennegis ved flid og 
arbeid.” 9

Under generalkonferansen i april 
i år forklarte eldste Dallin H. Oaks: 
“Kirken gjør store anstrengelser for å 
være åpen med opptegnelsene vi har, 
men etter alt vi kan publisere, står våre 
medlemmer noen ganger igjen med 
grunnleggende spørsmål som ikke kan 
besvares ved studium … Enkelte ting 
læres kun ved tro.” 10

Oldtidens profeter forkynte dette 
samme prinsippet, noe som viser at 
menneskets natur ikke har forandret 
seg med tiden, og at Herrens mønster 
for læring er tidløst. Overvei dette 
ordspråket i Det gamle testamente: 
“Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, 
og stol ikke på din forstand!” 11

Jesaja forklarte, idet han talte på 
vegne av Herren: “For som himmelen 
er høyere enn jorden, slik er mine veier 
høyere enn deres veier, og mine tanker 
høyere enn deres tanker.” 12

Nephi tilføyde et annet vitnesbyrd 
da han erklærte: “O Herre, jeg har satt 
min lit til deg, og jeg vil stole på deg 
for evig.” 13

Tro og tillit til Herren krever at vi 
erkjenner at hans visdom er større 
enn vår egen. Vi må også erkjenne at 
hans plan gir det største potensialet for 
åndelig utvikling og læring.

Det var aldri forventet at vi skulle 
“ha en fullstendig kunnskap om noe” 
i denne jordiske tilværelse. I stedet for-
ventes det at vi “håper … på noe som 
ikke er sett, som er sant”.14

Selv Nephi, med sin store tro, 
erkjente sin begrensede forståelse da 
han svarte engelen som spurte ham: 
“Forstår du Guds nedlatenhet?” Nephi 
svarte: “Jeg vet at han elsker sine 
barn, men jeg forstår ikke hva alle ting 
betyr.” 15

På lignende vis uttrykte Alma til sin 
sønn Helaman: “Nå er disse mysterier 
ennå ikke fullstendig tilkjennegitt for 
meg, derfor sier jeg ikke mer om det.” 16

Jeg vil uttrykke mitt vitnesbyrd om 
at vår himmelske Fader elsker sine 
barn, selv om jeg, i likhet med Nephi 
og Alma, ikke forstår hva alle ting 
betyr. Heller ikke trenger jeg å forstå 

alle ting. Jeg skal også la disse tingene 
ligge og tålmodig vente på Herren, for 
jeg vet at “jeg har alle ting til vitnes-
byrd om at disse ting er sanne, og du 
har også alle ting til vitnesbyrd for deg 
om at de er sanne …

Skriftene er lagt foran deg, ja, og 
alle ting bærer bud om at det finnes 
en Gud. Ja, til og med jorden og alle 
ting som er på dens overflate, ja, 
og dens bevegelse, ja, og også alle 
planetene som beveger seg i sine faste 
baner, vitner om at det finnes en høy-
este Skaper.” 17

Når vi vet at vi er skapt av en klok 
og trofast Fader i himmelen, hvorfor 
ikke da la ham veilede vår åndelige 
utvikling og læring “ifølge sin vilje 
og sitt behag” istedenfor vår egen? 18

Han lever. Jesus Kristus er hans 
enbårne Sønn og menneskehetens For-
løser. På grunn av Kristi altomfattende 
forsoning har han visdom og forutseen-
het til å veilede oss i disse siste dager. 
Joseph Smith er hans profet, som ble 
utvalgt til å gjenopprette hans rike på 
jorden til dets fylde. Thomas S. Monson 
er hans levende profet og talsmann i 
dag. Dette bærer jeg oppriktig vitnes-
byrd om i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se “Gullplatene,” Barnas sangbok, 61.
 2. 2 Nephi 4:15- 16.
 3. Jakobs bok 4:8.
 4. Se 1 Nephi 10:19.
 5. Jakobs bok 4:8- 10.
 6. 1 Nephi 2:16.
 7. Se 1 Nephi 2:19- 20.
 8. Jakobs bok 4:14.
 9. Dieter F. Uchtdorf, “The Lord’s Work” 

(tale holdt under seminaret for nye 
misjonspresidenter, 25. juni 2016), 6.

 10. Dallin H. Oaks, “Motsetning i alle ting,” 
Liahona, mai 2016, 117.

 11. Ordspråkene 3:5.
 12. Jesaja 55:9.
 13. 2 Nephi 4:34.
 14. Alma 32:21.
 15. 1 Nephi 11:16- 17; uthevelse tilføyd.
 16. Alma 37:11.
 17. Alma 30:41, 44.
 18. Jakobs bok 4:9.
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av disse misjonærene var en ung mann 
som het eldste Cowan.

Eldste Cowan manglet høyre ben 
på grunn av en sykkelulykke som 
ungdom. Noen uker etter at han kom 
til misjonen, fikk jeg en telefon fra led-
sageren hans. Eldste Cowans benpro-
tese hadde brukket mens han syklet. 
Vi tok ham med til et godt verksted, og 
på et privat rom der så jeg benet hans 
for første gang. Jeg skjønte hvor store 
smerter han hadde hatt. Benprotesen 
ble reparert, og han dro tilbake til 
området sitt.

Men etter hvert som ukene gikk, 
fortsatte protesen å gå i stykker om 
og om igjen. Områdets medisinske råd-
giver anbefalte at eldste Cowan skulle 
dra hjem for muligens å bli sendt til en 
annen misjon. Jeg var imot dette rådet 
fordi eldste Cowan var en god misjo-
nær, og han hadde et sterkt ønske om 
å bli i Japan. Gradvis begynte imidlertid 
elder Cowan å nærme seg sin fysiske 
grense. Til tross for dette hverken mur-
ret eller klaget han.

Igjen ble jeg rådet til å la eldste 
Cowan få lov til å virke på et sted hvor 
han ikke behøvde å sykle. Jeg grun-
net på denne situasjonen. Jeg tenkte 
på eldste Cowan og hans fremtid, og 
jeg ba angående saken. Jeg følte meg 
tilskyndet til at, ja, eldste Cowan burde 
dra hjem og avvente omfordeling. Jeg 
ringte ham og uttrykte min kjærlighet 
og omtanke, og fortalte ham om min 
beslutning. Han svarte ikke. Jeg kunne 
bare høre ham gråte i telefonen. Jeg 
sa: “Eldste Cowan, du behøver ikke å 
svare meg akkurat nå. Jeg ringer deg 
i morgen. Vær så snill å overvei min 
anbefaling med oppriktig bønn.”

Da jeg ringte ham neste morgen, 
sa han ydmykt at han ville følge 
rådet mitt.

Under mitt siste intervju med ham 
stilte jeg ham dette spørsmålet: “Eldste 

blir blinket ut for offentlige hedersbe-
visninger. Å være ambisiøs for Kristus 
betyr at vi virker trofast og flittig i våre 
menigheter og grener uten å klage, og 
med glede i vårt hjerte.

Våre misjonærer over hele verden er 
vakre eksempler på dem som virkelig 
er ambisiøse for Kristus. For noen år 
siden virket søster Yamashita og jeg i 
Japan Nagoya misjon. Våre misjonærer 
var virkelig ambisiøse for Kristus. En 

Av eldste Kazuhiko Yamashita
i De sytti

Mine kjære brødre og søstre, 
i dag vil jeg tale til de unge i 
Kirken, blant dem våre fantas-

tiske misjonærer. Selvfølgelig er brødre 
og søstre som er unge til sinns, hjertelig 
velkommen til å lytte.

21. august i fjor innviet president 
Russell M. Nelson det vakre Sapporo 
tempel – det tredje templet i Japan. 
Sapporo tempel er bygget i det nord-
lige Japan, på et sted som heter Hok-
kaido. I likhet med Utah, ble Hokkaido 
kolonisert av flittige, hardtarbeidende 
pionerer.

I 1876 ble en anerkjent pedagog 
ved navn dr. William Clark 1 invitert til 
Hokkaido for å undervise. Han bodde 
i Japan i bare åtte måneder, men hans 
kristne ånd gjorde varig inntrykk på 
hans unge ikke- kristne elever. Før han 
dro, ga han elevene sine et avskjeds-
budskap som har blitt udødeliggjort i 
denne bronsestatuen.2 Han sa: “Gutter, 
vær ambisiøse!” – ”Vær ambisiøse for 
Kristus.” 3 Hans formaning om å være 
“ambisiøse for Kristus” kan være med 
på å veilede daglige avgjørelser for 
dagens siste- dagers- hellige.

Hva vil det si å være “ambisiøse for 
Kristus”? Å være ambisiøs for Kristus 
betyr å være motivert, fokusert og 
engasjert i hans arbeid. Å være ambi-
siøs for Kristus vil sjelden bety at vi 

Vær ambisiøs for Kristus
Vi er ambisiøse for Kristus når vi trofast utfører tjeneste, godtar ydmykt, 
utholder edelt, ber innstendig og deltar verdig.

Bronsestatue av den anerkjente pedagogen dr. 
William Clark, som oppfordret unge gutter til å 
“vær[e] ambisiøse for Kristus.”
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Cowan, skrev du på misjonærsøkna-
den din at du ønsket å bli sendt til en 
misjon hvor du ikke behøvde å sykle?”

Han sa: “Ja, president, det gjorde jeg.”
Jeg svarte: “Eldste Cowan, du ble 

kalt til Japan Nagoya misjon der du 
ville bli nødt til å sykle. Sa du dette 
til stavspresidenten din?”

Jeg ble overrasket over svaret 
hans. Han sa: “Nei, det gjorde jeg 
ikke. Jeg bestemte meg for at hvis 
det var der Herren kalte meg, skulle 
jeg trene opp kroppen min slik at jeg 
kunne klare å sykle.”

På slutten av intervjuet stilte han 
meg dette spørsmålet med tårer i 
øynene: “President Yamashita, hvorfor 
kom jeg til Japan? Hvorfor er jeg her?”

Jeg svarte ham uten å nøle: “Eldste 
Cowan, jeg vet én grunn til at du kom 
hit. Du kom hit for min del. Jeg har 
begynt å forstå hvilken flott ung mann 
jeg har virket sammen med. Jeg er 
velsignet som kjenner deg.”

Jeg er glad for å kunne melde 
at eldste Cowan dro tilbake til sitt 
kjærlige hjem og ble omplassert til en 
misjon hvor han kunne kjøre bil. Jeg 
er stolt, ikke bare av eldste Cowan, 
men også av alle misjonærer over hele 
verden som virker villig uten murring 
eller klaging. Takk, eldster og søstre, 
for deres tro, fokus og deres sterke 
ambisjon for Kristus.

Mormons bok inneholder mange 
beretninger om dem som var ambisiøse 
for Kristus. Som ung mann forfulgte 
Alma den yngre Kirken og dens med-
lemmer. Han gikk senere gjennom en 
dramatisk forandring i hjertet og ble en 
effektiv misjonær. Han søkte Herrens 
veiledning, og han velsignet sine 
ledsagere mens han virket sammen 
med dem. Herren styrket ham, og han 
overvant prøvelsene han opplevde.

Denne Alma ga sin sønn Helaman 
følgende råd:

“Den som setter sin lit til Gud, skal 
bli styrket i sine prøvelser og sine 

vanskeligheter og sine lidelser …
… Hold Guds bud …
Søk råd hos Herren i alt du foretar 

deg, og han vil lede deg til det gode.” 4

Vår andre sønn levde mye av sin 
ungdom borte fra Kirken. Da han 
fylte 20, hadde han en opplevelse 
som fikk ham til å ønske å forandre 
sitt liv. Med kjærlighet, bønner og 
hjelp fra sin familie og medlemmer 
av Kirken, og ikke minst ved Her-
rens medlidenhet og nåde, kom han 
tilbake til Kirken.

Han ble senere kalt til å virke i 
Washington Seattle misjon. I begyn-
nelsen opplevde han stor motløshet. 
Hver kveld de tre første månedene 
gikk han inn på badet og gråt. I likhet 
med eldste Cowan ønsket han å forstå: 
“Hvorfor er jeg her?”

Da han hadde virket i et år, fikk vi 
en e- post som var svar på våre bønner. 
Han skrev: “Akkurat nå kan jeg virke-
lig føle kjærlighet fra Gud og Jesus. 
Jeg skal arbeide hardt for å bli som 
profetene i fordums tid. Selv om jeg 
også opplever mange vanskeligheter, 
er jeg virkelig lykkelig. Å tjene Jesus 
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er virkelig det beste som finnes. Det 
finnes ingenting som er så fantastisk 
som dette. Jeg er så lykkelig.”

Han følte det samme som Alma: 
“Hvilken glede og hvilket strålende 
lys jeg så! Ja, min sjel ble fylt med 
glede, like stor som min smerte 
hadde vært.” 5

Vi opplever prøvelser i livet, men 
hvis vi er ambisiøse for Kristus, kan 
vi fokusere på ham og føle glede 
selv om vi er midt oppe i dem. Vår 
Forløser er det største eksemplet. 
Han forsto sin hellige oppgave, og 
var lydig mot Gud Faderens vilje. For 
en utsøkt velsignelse det er å minnes 
hans fantastiske eksempel hver uke 
når vi tar del i nadverden.

Mine kjære brødre og søstre, vi 
er ambisiøse for Kristus når vi trofast 
utfører tjeneste, godtar ydmykt, 
utholder edelt, ber innstendig og 
deltar verdig.

Måtte vi være ambisiøse for Kristus 
når vi godtar våre vanskeligheter og 
prøvelser med tålmodighet og tro og 
finner glede på paktens vei.

Jeg vitner om at Herren kjenner 
deg. Han kjenner dine kamper og 
bekymringer. Han vet om dine ønsker 
om å tjene ham med hengivenhet og, 
ja, til og med ambisjon. Måtte han vei-
lede og velsigne deg når du gjør det. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. William Smith Clark (1826-1886) var 

professor i kjemi, botanikk og zoologi, 
og var oberst i den amerikanske 
borgerkrigen. Han var en leder innen 
landbruksutdannelse og direktør for 
Massachusetts Agricultural College. 
(Se “William S. Clark,” wikipedia.com.)

 2. Statue på utsiktspunkt ved Sapporo 
Hitsujigaoka.

 3. William S. Clark, i Ann B. Irish, 
Hokkaido: A History of Ethnic Transition 
and Development on Japan’s Northern 
Island (2009), 156.

 4. Alma 36:3; 37:35, 37.
 5. Alma 36:20.

med andre, gjelder alle kristne. Mange 
kaller dette “Misjonsbefalingen”.

Som eldste Neil L. Andersen beskrev 
på formiddagens møte, er siste- dagers- 
hellige helt klart blant dem som er mest 
opptatt av dette store ansvaret. Det bør 
vi også være, for vi vet at Gud elsker 
alle sine barn og at i disse siste dager 
har han gjengitt ytterligere kunnskap 
og myndighet som er avgjørende for å 
velsigne dem alle. Frelseren lærte oss 
å elske alle som våre brødre og søstre, 
og vi overholder denne læresetningen 
ved å dele vitnesbyrdet og budskapet 
om det gjengitte evangelium med “alle 
nasjoner, slekter, tungemål og folk” 
(L&p 112:1). Dette er en viktig del av 
hva det betyr å være en siste- dagers- 
hellig. Vi ser på dette som et gledelig 
privilegium. Hva kan være mer gledelig 
enn å dele evighetens sannheter med 
Guds barn?

I dag har vi mange ressurser til å 
dele evangeliet som ikke var tilgjen-
gelig i tidligere generasjoner. Vi har 
TV, Internett og sosiale medier. Vi 
har mange verdifulle budskap for å 
presentere det gjengitte evangelium. 
Vi har Kirkens fremtredende stilling 
i mange land. Vi har et betydelig økt 

Av eldste Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers quorum

I.
Nær slutten av sitt virke på jorden, 

befalte vår Frelser Jesus Kristus sine 
disipler: “Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler” (Matteus 28:19) og 
“Gå ut i all verden og forkynn evange-
liet for all skapningen” (Markus 16:15). 
Disse befalingene om å dele evangeliet 

La oss dele det gjengitte 
evangelium med andre
Det vi kaller “medlemsmisjonærarbeid”, er ikke et program, men en 
kjærlig og oppsøkende holdning for å hjelpe andre rundt oss.
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antall misjonærer. Men bruker vi alle 
disse ressursene så effektivt som mulig? 
Jeg tror de fleste av oss vil si nei. Vi 
ønsker å være mer effektive med hen-
syn til å ivareta vårt gudgitte ansvar for 
å forkynne det gjengitte evangelium i 
hele verden.

Det er mange gode ideer for å dele 
evangeliet som vil fungere i enkelte 
staver eller land. Men fordi vi er en ver-
densomspennende kirke, ønsker jeg å 
snakke om ideer som vil fungere overalt, 
fra de nyeste enhetene til de mest eta-
blerte, fra kulturer som nå er mottakelige 
for Jesu Kristi evangelium, til kulturer 
og nasjoner som blir stadig mer fiendtlig 
innstilt til religion. Jeg ønsker å snakke 
om ideer dere kan dele med dem som 
er engasjerte i sin tro på Jesus Kristus, 
så vel som med dem som aldri har hørt 
hans navn, med dem som er tilfreds med 
sitt nåværende liv, så vel som dem som 
fortvilet prøver å forbedre seg.

Hva kan jeg si som vil være til nytte 
når dere skal dele evangeliet, uansett 
omstendigheter? Vi trenger hjelp fra 
alle medlemmer, og hvert medlem kan 
hjelpe, ettersom det er mange oppga-
ver å utføre når vi deler det gjengitte 
evangelium med alle nasjoner, slekter, 
tungemål og folk.

Vi vet alle at medlemmenes delta-
gelse i misjonærarbeid er avgjørende 
for å oppnå både omvendelse til 
evangeliet og å beholde medlemmene. 
President Thomas S. Monson har sagt: 
“Nå er tiden inne for medlemmer og 
misjonærer til å komme sammen… [og] 
arbeide i Herrens vingård for å bringe 
sjeler til ham. Han har utarbeidet hjel-
pemidler for oss til å dele evangeliet 
med andre på en rekke måter, og han 
vil hjelpe oss i vårt arbeid hvis vi vil 
handle i tro for å utføre hans verk.” 1

Å dele det gjengitte evangelium 
med andre er vår livslange plikt og 

vårt privilegium som kristne. Eldste 
Quentin L. Cook minner oss om føl-
gende: “Misjonærarbeid er ikke bare 
en av 88 tangenter på et piano som blir 
spilt en gang imellom. Det er en viktig 
akkord i en fengslende melodi som må 
spilles kontinuerlig gjennom hele livet 
hvis vi skal være i harmoni med vårt 
engasjement for kristendommen og 
Jesu Kristi evangelium.” 2

II.
Det er tre ting alle medlemmer kan 

gjøre for å dele evangeliet med andre, 
uavhengig av omstendighetene der de 
bor og arbeider. Vi skulle alle gjøre alle 
disse tingene.

For det første kan vi alle be om et 
ønske om å hjelpe til med denne vik-
tige delen av arbeidet med å frelse sje-
ler. All innsats begynner med et ønske.

For det annet kan vi holde budene 
selv. Trofaste og lydige medlemmer 
er de mest overbevisende vitner om 
sannheten og verdien av det gjengitte 
evangelium. Og ikke minst vil trofaste 
medlemmer alltid ha Frelserens Ånd 
hos seg, for å veilede dem når de 
prøver å delta i det store arbeidet med 
å dele Jesu Kristi gjengitte evangelium 
med andre.

For det tredje kan vi be om inspi-
rasjon om hva vi kan gjøre i våre 
personlige omstendigheter for å dele 
evangeliet med andre. Dette er anner-
ledes enn å be for misjonærene eller å 
be om hva andre kan gjøre. Vi burde 
be om hva vi selv kan gjøre. Når vi ber, 
skulle vi huske at bønner om denne 
formen for inspirasjon vil bli besvart 
hvis de ledsages av en forpliktelse – 
noe Skriftene kaller ærlig hensikt eller 
hele vårt hjerte. Be med en beslutning 
om å følge inspirasjonen dere får, idet 
dere lover Herren at hvis han vil inspi-
rere dere til å snakke med noen om 
evangeliet, skal dere gjøre det.
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Vi trenger Herrens veiledning, fordi 
det til enhver tid er noen som er – og 
noen som ikke er – klare til å ta imot 
flere sannheter fra det gjengitte evan-
gelium. Vi skulle aldri prøve å vurdere 
hvem som er rede og ikke. Herren 
kjenner sine barns hjerte, og hvis vi 
ber om inspirasjon, vil han hjelpe oss 
å finne personer som han vet er “beredt 
til å høre ordet” (Alma 32:6).

Som en Herrens apostel oppfor-
drer jeg alle medlemmer og familier i 
Kirken til å be om at Herren må hjelpe 
dem å finne personer som er forbe-
redt til å motta budskapet i Jesu Kristi 
gjengitte evangelium. Eldste M. Russell 
Ballard har gitt dette viktige rådet, som 
jeg bekrefter: “Stol på Herren. Han er 
Den gode hyrde. Han kjenner sine 
får … Og hvis vi ikke er engasjert, vil 
mange som ville hørt gjenopprettel-
sens budskap, bli forbigått … Prinsip-
pene er ganske enkle – be, personlig 
og i familien, om misjonæranlednin-
ger.” 3 Når vi viser vår tro, vil disse 
mulighetene komme uten noe “kramp-
aktig eller påtatt svar. De vil strømme 
som en naturlig følge av vår kjærlighet 
til våre brødre og søstre.” 4

Jeg vet at dette er sant. Jeg tilføyer 
mitt løfte om at med tro på Herrens 
hjelp, vil vi bli veiledet, bli inspirert 
og finne stor glede i dette evig viktige 
kjærlighetsarbeidet. Vi vil begynne å 
forstå at fremgang med å dele evange-
liet er å invitere andre med kjærlighet 
og den oppriktige hensikt å hjelpe 
dem, uansett hva de svarer.

III.
Her er noen andre ting vi kan gjøre 

for å spre evangeliet mer effektivt.

 1. Vi må huske at “folk lærer når de 
er klare til å lære, ikke bare når vi 
er klare til å undervise dem”.5 Det vi 
er interessert i, som de viktige ytterli-
gere doktrinære læresetningene i den 
gjenopprettede kirke, er vanligvis 
ikke det andre er interessert i. Andre 
vil som regel ha resultatene av læren, 
ikke selve læren. Når de ser eller 
opplever virkningene av Jesu Kristi 
gjengitte evangelium i vårt liv, føler 
de Ånden og begynner å bli interes-
sert i læren. De kan også bli interes-
sert når de søker større lykke, nærhet 
til Gud eller en bedre forståelse av 

hensikten med livet.6 Derfor må vi 
omhyggelig og ydmykt søke dømme-
kraft med hensyn til hvordan vi skal 
spørre om andres interesse for å lære 
mer. Dette vil avhenge av forskjellige 
ting, for eksempel en annens nåvæ-
rende omstendigheter og vårt forhold 
til ham eller henne. Dette er et godt 
tema å drøfte i råd, quorumer og 
hjelpeforeninger.

 2. Når vi snakker med andre, må vi 
huske at en invitasjon til å lære 
mer om Jesus Kristus og hans evan-
gelium er å foretrekke fremfor en 
invitasjon til å lære mer om vår kirke.7 
Vi vil at folk skal bli omvendt til evan-
geliet. Dette er Mormons boks store 
oppgave. Følelser med hensyn til 
vår kirke følger omvendelse til Jesus 
Kristus. De kommer ikke forut for 
den. Mange som er mistenksomme til 
kirkesamfunn, har likevel kjærlighet 
til Frelseren. Sett det viktigste først.

 3. Når vi ønsker å presentere det gjen-
gitte evangelium for noen, bør vi 
gjøre dette på en måte som er ekte 
og kommer av kjærlig omtanke for 
den enkelte. Dette skjer når vi prø-
ver å hjelpe andre med problemer 
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de har nevnt, eller når vi samarbei-
der med dem i tjenesteaktiviteter, 
som for eksempel å lindre lidelse, 
hjelpe de fattige og trengende, eller 
forbedre andres livskvalitet.

 4. Vår innsats for å spre evangeliet 
skulle ikke være begrenset til vår 
vennekrets eller våre omgangsfel-
ler. Under OL fikk vi høre om en 
drosjesjåfør i Rio de Janeiro som 
hadde Mormons bok på syv for-
skjellige språk, og ga en til alle som 
ville ta imot. Han kalte seg “den 
drosjekjørende misjonæren”. Han 
sa: “Rio de Janeiros gater… er [min] 
misjonsmark.” 8

Clayton M. Christensen, som har 
imponerende erfaring som med-
lemsmisjonær, sier at “i løpet av de 
siste 20 årene har vi ikke sett noen 
sammenheng mellom dybden av et 
forhold og sannsynligheten for at en 
person vil være interessert i å lære 
om evangeliet”.9

 5. Menighetens biskopsråd kan plan-
legge et spesielt nadverdsmøte som 
medlemmer oppfordres til å ta med 
seg interesserte personer til. Menig-
hetens medlemmer vil være mindre 

skeptiske til å ta sine bekjente med 
til et slikt møte, fordi de vil være 
tryggere på at møtets innhold vil 
være godt planlagt for å vekke inte-
resse og representere Kirken på en 
god måte.

 6. Det finnes mange andre muligheter 
til å dele evangeliet med andre. Nå 
i sommer fikk jeg for eksempel et 
lykkelig brev fra et nytt medlem som 
fikk lære om det gjengitte evange-
lium da en gammel klassekamerat 
ringte henne for å spørre om en syk-
dom hun hadde. Hun skrev: “Jeg ble 
opplyst av måten han presenterte seg 
for meg på. Etter å ha lært av misjo-
nærene i noen måneder, ble jeg døpt. 
Livet mitt har blitt bedre siden da.” 10 
Vi kjenner alle mange hvis liv ville bli 
bedre med det gjengitte evangelium. 
Strekker vi oss ut til dem?

 7. Våre unge medlemmers interesse for 
og kompetanse på sosiale medier 
gir dem en unik mulighet til å vekke 
andres interesse for evangeliet. Når 
han beskriver Frelserens besøk til 
nephittene, skriver Mormon: “Han 
underviste og betjente [barna]… og 
han løste deres tunge… så de kunne 

tale” (3 Nephi 26:14). I dag antar 
jeg vi ville “løse deres [tomler] så de 
kunne tale”. Sett i gang, ungdom!

Å dele evangeliet med andre er ikke 
en byrde, men en glede. Det vi kaller 
“medlemsmisjonærarbeid”, er ikke 
et program, men en kjærlig og opp-
søkende holdning for å hjelpe andre 
rundt oss. Det er også en mulighet til 
å vitne om hva vi føler med hensyn til 
vår Frelsers gjengitte evangelium. Eld-
ste Ballard har sagt: “Et av de viktigste 
tegn på vår omvendelse og på hva vi 
føler for evangeliet, er vår villighet til 
å dele det med andre.” 11

Jeg vitner om Jesus Kristus, som er 
verdens lys og liv (se 3 Nephi 11:11). 
Hans gjengitte evangelium opplyser vår 
vei i jordelivet. Hans forsoning gir oss 
visshet om et liv etter døden og styrke 
til å fortsette i retning udødelighet. Og 
hans forsoning gir oss muligheten til 
å få tilgivelse for våre synder, og som 
en del av Guds strålende frelsesplan, 
å kvalifisere oss til evig liv, “den største 
av alle Guds gaver” (L&p 14:7). I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Velkommen til 

konferansen,” Liahona, nov. 2013, 4.
 2. Quentin L. Cook, “How to Be a Member 

Missionary,” New Era, feb. 2015, 48.
 3. M. Russell Ballard, “Sett din lit til Herren,” 

Liahona, nov. 2013, 44.
 4. M. Russell Ballard, “Sett din lit til  

Herren,” 44.
 5. Clayton M. Christensen, The Power of 

Everyday Missionaries (2012), 30.
 6. Se Christensen, Power of Everyday 

Missionaries, 26-27.
 7. Se Gary C. Lawrence, How Americans View 

Mormonism: Seven Steps to Improve Our 
Image (2008), 34-35.

 8. Se Ashley Kewish, “Cab Driver Hands Out 
Copies of Book of Mormon to Rio Visitors,” 
8. aug. 2016, ksl.com.

 9. Christensen, Power of Everyday 
Missionaries, 21.

 10. Personlig brev, 21. august 2016.
 11. M. Russell Ballard, “Nå er tiden inne,” 

Liahona, jan. 2001.
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rolig: ‘Det var hjemmelærerne mine, 
men de syntes ikke dette var et pas-
sende tidspunkt å dele budskapet sitt.’” 1

Brødre, la oss kort gjennomgå pres-
tedømsplikten som har blitt beskrevet 
som “Kirkens første kilde til hjelp” for 
dens enkeltpersoner og familier.2 Hele 
skoger har blitt ofret for å skaffe papiret 
til å organisere og deretter omorgani-
sere den. Tusenvis av motivasjonstaler 
har blitt holdt for å prøve å oppmuntre 
til den. Absolutt ingen freudianske 
reisebyråer noe sted kunne ha organi-
sert det antall turer av skyldfølelse som 
dette temaet har ført til. Likevel strever 
vi fortsatt med å oppnå noe i nærheten 
av en akseptabel innsats med hensyn til 
Herrens befaling om “alltid å våke over 
kirken” 3 ved hjelp av prestedømmets 
hjemmelærervirksomhet.

En del av utfordringen vi står 
overfor, er at Kirkens demografi 
er i endring. Vi vet at nå som våre 

dem et kyss eller en mopp, sa de: ‘Å 
Molly, beklager. Vi ser du er opptatt. 
Vi ønsker ikke å forstyrre. Vi kommer 
en annen gang.’ Og så forsvant de.”

“Hvem var det?” ropte vennen hen-
nes fra kjelleren.

“Jeg ønsket å si: ‘Det var i hvert fall 
ikke de tre nephitter,’” innrømmet Molly, 
“men jeg behersket meg og sa veldig 

Av eldste Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers quorum

For ikke lenge siden kom en enslig 
søster som jeg skal kalle Molly, 
hjem fra jobb bare for å finne hele 

kjelleretasjen dekket av 5 cm vann. 
Umiddelbart skjønte hun at hennes 
naboer, som hun delte avløpsrør 
med, må ha gjort en enorm mengde 
klesvask og bading, fordi hun fikk alt 
utslagsvannet.

Etter at Molly hadde ringt en venn 
og bedt henne komme og hjelpe, 
begynte de to å lense og moppe. Akku-
rat da ringte det på. Vennen hennes 
ropte: “Det er hjemmelærerne dine!”

Molly lo. “Det er den siste dagen 
i måneden,” svarte hun, “men jeg kan 
forsikre deg om at det ikke er hjem-
melærerne mine.”

Med bare føtter, våte bukser, håret 
bundet opp med et halstørkle, og 
et par svært fasjonable gummihan-
sker, åpnet Molly døren. Men hennes 
uvanlige utseende kunne ikke sam-
menlignes med det uvanlige synet hun 
da fikk se. Det var hjemmelærerne 
hennes!

“Du kunne ha vippet meg overende 
med en avløpspumpe!” fortalte hun 
meg senere. Dette var et hjemmelærer-
mirakel – et slikt som Brødrene snak-
ker om i generalkonferansetaler!” Hun 
fortsatte: “Men akkurat da jeg prøvde 
å bestemme meg for om jeg skulle gi 

Utsendinger til Kirken
Vi ber dere som hjemmelærere om å være Guds utsendinger til  
hans barn, til å elske og ha omsorg for og be for dem dere er tildelt.
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medlemmer er spredt over mer enn 
30 000 menigheter og grener i 188 land 
og territorier, er det mye mer krevende 
å besøke hjemmene til våre brødre og 
søstre enn det var i Kirkens tidlige tid, 
da nabo underviste nabo i noe som ble 
kalt “kvartalsundervisning”.

Videre har mange enheter i Kir-
ken et begrenset antall tilgjengelige 
prestedømsbærere til å utføre hjem-
melærervirksomhet, slik at de som kan 
gjøre det, har så mange som 18 eller 
20 familier – eller flere – å ivareta. Det 
kan også være problemer med lange 
avstander å reise, høye kostnader og 
dårlig tilgjengelighet av transport, samt 
lengre arbeidsdager og arbeidsuker. 
Legg så til noen kulturelle tabuer mot 
ubudne hjemmebesøk og de sikker-
hetsaspekter som finnes i mange av 
verdens nabolag – så begynner vi å 
ane hvor innfløkt problemet er.

Brødre, i en ideell verden og i de 
omstendigheter hvor det lar seg gjøre, 
er et månedlig besøk til hvert hjem 
fortsatt idealet Kirken strekker seg etter. 
Men når vi vet at mange steder rundt 
om i verden er et slikt ideal uopp-
nåelig, og at vi får disse brødrene til å 
føle seg mislykket når vi ber dem om 
å gjøre det som ikke realistisk lar seg 
gjøre, skrev Det første presidentskap til 
Kirkens prestedømsledere i desember 
2001 og ga dette inspirerte og svært 
nyttige rådet: “Det er noen steder i 
Kirken,” skrev de, “der … det å besøke 
alle hjem en gang i måneden vil være 
umulig på grunn av for få aktive preste-
dømsbærere og andre lokale utfordrin-
ger.” Vi har nevnt noen av dem. “Når 
slike omstendigheter råder,” fortsetter 
de, “skulle lederne gjøre sitt beste for 
å bruke tilgjengelige ressurser til å våke 
over og styrke hvert medlem.” 4

Brødre, hvis jeg i min menighet 
eller gren opplevde slike vanskelige 
omstendigheter, ville min ledsager 

fra Det aronske prestedømme og jeg 
anvende Det første presidentskaps råd 
(som nå er en retningslinje i håndbo-
ken) slik: Først, uansett hvor mange 
måneder det måtte ta å få det til, 
ville vi følge Skriftenes befaling om å 
“besøke hvert enkelt medlems hjem”,5 
og sette opp en tidsplan som ville få 
oss til disse hjemmene ifølge en kalen-
der som var både gjennomførbar og 
praktisk. I denne planen ville vi priori-
tere vår tilgjengelige tid, og ha hyppigst 
kontakt med dem som trengte oss 
mest – undersøkere som misjonærene 
underviser, nydøpte konvertitter, de 
som er syke, de ensomme, de mindre 
aktive, aleneforelderfamilier med barn 
som fortsatt bor hjemme, og så videre.

Mens vi arbeidet oss gjennom vår 
plan for å besøke alle hjemmene, noe 
som kanskje ville ta noen måneder å 
gjennomføre, ville vi kontakte enkelt-
personer og familier på vår liste på 
andre måter ved hjelp av noen av de 
midler som Herren har gitt. Vi ville helt 
klart se etter våre familier i kirken, og 
som Skriftene sier, “tale med hverandre 
om sine sjelers velferd”.6 I tillegg ville 
vi ringe, sende e-post og tekstmel-
dinger, og til og med sende en hilsen 
gjennom en av de mange formene 
for sosiale medier vi har tilgjengelig. 
For å avhjelpe spesielle behov, ville 

vi kanskje sende et sitat fra et skriftsted 
eller en generalkonferansetale eller en 
Mormon Message hentet fra det vell av 
materiale som finnes på LDS.org. Slik 
Det første presidentskap sier, skulle vi 
gjøre vårt aller beste under de rådende 
omstendigheter og med de tilgjenge-
lige ressurser.

Brødre, jeg prøver i kveld å få dere 
til å løfte blikket med hensyn til hjem-
melærervirksomhet. Vær så snill å se 
dere selv som Herrens utsendinger til 
hans barn på nyere og bedre måter. 
Det betyr å legge bak dere tradisjo-
nen med paniske, moselov-lignende 
besøk på slutten av måneden, der 
dere skynder dere å gi et foreskrevet 
budskap fra Kirkens tidsskrifter som 
familien allerede har lest. Vi håper hel-
ler at dere vil starte en tidsalder med 
ekte, evangelieorientert omtanke for 
medlemmene, våke over og ha omsorg 
for hverandre og ivareta åndelige og 
timelige behov på en hvilken som 
helst måte som kan hjelpe.

Når det gjelder hva som “teller” som 
hjemmelærervirksomhet, så “teller” 
alt godt dere gjør, så rapporter alt 
sammen! Rapporten som teller mest, 
er hvordan dere har velsignet og vist 
omtanke for dem dere har ansvar for, 
og det har nesten ingenting å gjøre 
med en bestemt kalender eller et 
bestemt sted. Det viktigste er at dere er 
glad i menneskene og oppfyller budet 
om “alltid å våke over kirken”.7

Den 30. mai i fjor rygget min 
venn Troy Russell sakte pickupen 
sin ut av garasjen for å donere varer 
til den lokale avdelingen av Deseret 
Industries. Han kjente at bakhjulet 
rullet over en hump. Han trodde at 
noe hadde falt av bilen, og gikk ut bare 
for å finne sin dyrebare ni år gamle 
sønn, Austen, liggende med ansiktet 
ned på fortauet. Skrikene, prestedøms-
velsignelsen, ambulansefolkene og 





G
en

er
ala

ut
or

ite
te

r o
g l

ed
en

de
 fu

nk
sjo

næ
re

r i
 Je

su
 K

ris
ti 

Ki
rk

e a
v S

ist
e D

ag
er

s H
ell

ige
D

ET
 F

Ø
RS

TE
 P

RE
SI

D
EN

TS
KA

P

He
nry

 B.
 Ey

rin
g 

Fø
rst

erå
dg

ive
r

Die
ter

 F. 
Uc

htd
orf

 
An

ne
nrå

dg
ive

r
Th

om
as 

S. M
on

son
 

Pre
sid

en
t Ro

na
ld 

A. 
Ra

sba
nd

D
E 

TO
LV

 A
PO

ST
LE

RS
 Q

UO
RU

M

Ne
il L

. A
nd

ers
en

D. 
To

dd
 Ch

rist
off

ers
on

Qu
en

tin
 L. 

Co
ok

Da
vid

 A.
 Be

dn
ar

Jef
fre

y R
. H

oll
an

d
Ro

be
rt D

. H
ale

s

Da
le 

G. 
Re

nlu
nd

M.
 Ru

sse
ll B

all
ard

Da
llin

 H.
 O

ak
s

Ru
sse

ll M
. N

els
on

Ga
ry 

E. 
Ste

ven
son

D
E 

SY
TT

IS
 P

RE
SI

D
EN

TS
KA

P

Lyn
n G

. R
ob

bin
s

Do
na

ld 
L. H

all
str

om
L. 

Wh
itn

ey 
Cla

yto
n

Uli
sse

s S
oa

res
Cra

ig 
C. 

Ch
rist

en
sen

Ric
ha

rd 
J. M

ayn
es

Ge
rrit

 W
. G

on
g



G
EN

ER
A

LA
UT

O
RI

TE
T-S

YT
TI

ER
 

(i a
lfa

be
tis

k r
ek

ke
føl

ge
)

Ca
rl B

. C
oo

k

Ar
nu

lfo
 Va

len
zu

ela

Ed
wa

rd 
Du

be

Jua
n A

. U
ced

a
Jos

é A
. Te

ixe
ira

Mi
ch

ae
l Jo

hn
 U.

 Te
h

Jos
ep

h W
. S

ita
ti

Ch
i H

on
g (

Sa
m)

 W
on

g
Mi

ch
ae

l T.
 Ri

ng
wo

od
Bru

ce 
D. 

Po
rte

r

Ra
fae

l E
. P

ino
Pa

ul 
B. 

Pie
pe

r
An

tho
ny

 D.
 Pe

rki
ns

Ke
vin

 W
. P

ea
rso

n
All

an
 F. 

Pa
cke

r
Bre

nt 
H. 

Nie
lso

n
Ma

rcu
s B

. N
ash

Ca
rlo

s A
. G

od
oy

Eri
ch

 W
. K

op
isc

hk
e

Pa
tric

k K
ea

ron
Pa

ul 
V. J

oh
nso

n
Jam

es 
J. H

am
ula

C. 
Sco

tt G
row

Ch
rist

off
el 

Go
lde

n
Ro

be
rt C

. G
ay

Ed
ua

rdo
 G

ava
rre

t

En
riq

ue
 R.

 Fa
lab

ella
La

rry
 J. 

Ech
o H

aw
k

Ke
vin

 R.
 Du

nc
an

Ma
rco

s A
. A

idu
ka

itis
Jos

e L
. A

lon
so

Ian
 S. 

Ar
de

rn

Be
nja

mí
n D

e H
oy

os

S. 
Gif

for
d N

iels
en

W.
 Cr

aig
 Zw

ick
Cla

ud
io 

D. 
Ziv

ic
Jor

ge
 F. 

Ze
ba

llo
s

Sco
tt D

. W
hit

ing

Ka
zu

hik
o Y

am
ash

ita

Ad
riá

n O
ch

oa

Ter
en

ce 
M.

 Vi
nso

n
Gr

eg
ory

 A.
 Sc

hw
itz

er

Jam
es 

B. 
Ma

rtin
o

Ke
vin

 S. 
Ha

mi
lto

n

Ra
nd

y D
. F

un
k

La
rry

 R.
 La

wr
en

ce

Bra
dle

y D
. Fo

ste
r

Da
vid

 F. 
Eva

ns

Cra
ig 

A. 
Ca

rdo
n

Wi
lfo

rd 
W.

 An
de

rse
n

Ra
nd

all
 K.

 Be
nn

ett

O. 
Vin

cen
t H

ale
ck

J. D
evn

 Co
rni

sh
Cla

ud
io 

R. 
M.

 Co
sta

LeG
ran

d R
. C

urt
is j

r.

Yo
on

 Hw
an

 Ch
oi

Sta
nle

y G
. E

llis

Sh
ayn

e M
. B

ow
en

Da
vid

 S. 
Ba

xte
r

Me
rvy

n B
. A

rno
ld

La
rry

 Y. 
Wi

lso
n

Tim
oth

y J
. D

ych
es

Ste
ven

 E.
 Sn

ow

La
wr

en
ce 

E. 
Co

rbr
idg

e

Wa
lte

r F.
 G

on
zál

ez

LE
D

EN
D

E 
FU

N
KS

JO
N

Æ
RE

R
H

JE
LP

EF
O

RE
N

IN
G

EN

Lin
da

 K.
 Bu

rto
n 

Pre
sid

en
t

Lin
da

 S. 
Re

eve
s 

An
ne

nrå
dg

ive
r

Ca
rol

e M
. S

tep
he

ns 
Fø

rst
erå

dg
ive

r
Bo

nn
ie 

L. O
sca

rso
n 

Pre
sid

en
t

Ne
ill 

F. M
arr

iot
t 

An
ne

nrå
dg

ive
r

Ca
rol

 F. 
Mc

Co
nk

ie 
Fø

rst
erå

dg
ive

r

U
N

G
E 

KV
IN

N
ER

PR
IM

Æ
R

Joy
 D.

 Jo
ne

s 
Pre

sid
en

t
Bo

nn
ie 

H. 
Co

rdo
n 

An
ne

nrå
dg

ive
r

Jea
n B

. B
ing

ha
m 

Fø
rst

erå
dg

ive
r

U
N

G
E 

M
EN

N

Ste
ph

en
 W

. O
we

n 
Pre

sid
en

t
M.

 Jo
sep

h B
rou

gh
 

An
ne

nrå
dg

ive
r

Do
ug

las
 D.

 Ho
lm

es 
Fø

rst
erå

dg
ive

r
Tad

 R.
 Ca

llis
ter

 
Pre

sid
en

t
Bri

an
 K.

 As
hto

n 
An

ne
nrå

dg
ive

r

SØ
N

D
A

G
SS

KO
LE

N

De
vin

 G.
 Du

rra
nt 

Fø
rst

erå
dg

ive
r

D
ET

 P
RE

SI
D

ER
EN

D
E 

BI
SK

O
PS

RÅ
D

W.
 Ch

rist
op

he
r W

ad
de

ll 
An

ne
nrå

dg
ive

r
De

an
 M

. D
av

ies
 

Fø
rst

erå
dg

ive
r

Gé
ral

d C
au

ssé
 

Pre
sid

ere
nd

e b
isk

op

Jör
g K

leb
ing

at
La

rry
 S. 

Ka
ch

er

Hu
go

 E.
 M

art
ine

z

O
kt

ob
er

 2
01

6

Kim
 B.

 Cl
ark

All
en

 D.
 Ha

yn
ie

Vo
n G

. K
ee

tch

Ve
rn 

P. S
tan

fill

Hu
go

 M
on

toy
a

W.
 M

ark
 Ba

sse
tt

Ma
rk 

A. 
Bra

gg
We

ath
erf

ord
 T. 

Cla
yto

n

Va
ler

i V.
 Co

rdó
n

Joa
qu

in 
E. 

Co
sta

Ma
ssi

mo
 De

 Fe
o

Pe
ter

 F. 
Me

urs
K. 

Bre
tt N

att
res

s
S. M

ark
 Pa

lm
er

Ga
ry 

B. 
Sa

bin
Eva

n A
. S

ch
mu

tz





67NOVEMBER 2016

sykehuspersonalet var i dette tilfellet 
til ingen nytte. Austen var død.

Ute av stand til å sove og ute av 
stand til å finne fred, var Troy utrøste-
lig. Han sa det var mer enn han kunne 
tåle, og at han ganske enkelt ikke 
kunne leve videre. Men inn i dette opp-
rivende bruddet kom tre forsonende 
krefter.

Den første var kjærlighet og en 
betryggende følelse fra vår Fader i 
himmelen, en tilstedeværelse som ble 
formidlet gjennom Den hellige ånd, 
som trøstet Troy, underviste ham, elsket 
ham og hvisket at Gud vet alt om å 
miste en vakker og fullkommen Sønn. 
Den andre var hans hustru Deedra, 
som holdt Troy i armene og elsket ham 
og minnet ham på at hun også hadde 
mistet den samme sønnen, og var fast 
bestemt på ikke å miste en ektemann 
også. Den tredje i denne historien 
er John Manning, en hjemmelærer 
utenom det vanlige.

Jeg vet oppriktig talt ikke hvilken 
plan John og hans juniorledsager 
fulgte for sine besøk til familien 
Russells hjem, eller hvilket budskap 
de ga når de kom dit, eller hvordan 
de rapporterte sine erfaringer. Det 
jeg vet er at i fjor vår strakte bror 
Manning seg ned og løftet Troy 
Russell opp fra tragedien som skjedde 
i den oppkjørselen, akkurat som om 
han hadde løftet opp lille Austen selv. 
Som den hjemmelærer eller vaktmann 
eller bror i evangeliet han skulle 
være, tok John ganske enkelt over 
prestedømsomsorgen og ivaretakel-
sen av Troy Russell. Han begynte 
med å si: “Troy, Austen ønsker å få 
deg på beina igjen – også på basket-
ballbanen – så jeg kommer til å være 
her hver morgen klokken 05:15. Vær 
klar, for jeg vil nødig måtte gå inn 
og vekke deg – og jeg vet at Deedra 
heller ikke vil at jeg skal gjøre det.”

“Jeg hadde ikke lyst til å bli med,” 
fortalte Troy meg senere, “fordi jeg 
alltid hadde hatt Austen med meg disse 
morgenene, og jeg visste at minnene 
ville være altfor smertefulle. Men John 
insisterte, så jeg ble med. Fra den første 
dagen, snakket vi sammen – eller ret-
tere sagt, jeg snakket og John lyttet. Jeg 
snakket hele veien til kirken og deretter 
hele veien hjem igjen. Noen ganger 
snakket jeg idet vi parkerte i oppkjørse-
len og så solen gå opp over Las Vegas. 
I begynnelsen var det vanskelig, men 
med tiden skjønte jeg at jeg hadde 
oppdaget min styrke i form av en svært 
langsom 188 cm høy kirke-basketspiller 
med et helt håpløst hoppskudd, som 
var glad i meg og lyttet til meg til solen 
endelig gikk opp over livet mitt igjen.” 8

Mine brødre i det hellige pres-
tedømme, når vi snakker om hjem-
melærervirksomhet eller omsorg eller 
personlig prestedømstjeneste – kall det 

hva dere vil – er det dette vi snakker 
om. Vi ber dere som hjemmelærere 
om å være Guds utsendinger til hans 
barn, til å elske og ha omsorg for og be 
for dem dere er tildelt, slik vi elsker og 
har omsorg for og ber for dere. Måtte 
dere være årvåkne i å ivareta Guds 
hjord på måter som er forenlig med 
deres omstendigheter. Det ber jeg om 
i navnet til ham som er vår alles gode 
hyrde, hvis vitne jeg er, ja, vår Herre 
Jesus Kristus. Amen. ◼

NOTER
 1. Personlig samtale, juni 2016.
 2. Melchizedek Priesthood Leadership 

Handbook (1990), 5.
 3. Lære og pakter 20:53.
 4. Brev fra Det første presidentskap 10. des. 

2001. Dette rådet er innlemmet i Håndbok 
2: Kirkens administrasjon (2010), 7.4.3.

 5. Lære og pakter 20:47, 51.
 6. Moroni 6:5.
 7. Lære og pakter 20:53.
 8. Personlig samtale og e-postutveksling, 

april 2016.
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løpet av sin lesning hadde han fått flere 
åndelige tilskyndelser om at denne 
boken var hellig skrift, og den mest 
korrekte han noensinne hadde lest. 
Han skjønte at de siste-dagers-hellige, 
i motsetning til det han hadde hørt, har 
stor tro på Jesus Kristus. Da stillstanden 
opphørte og misjonærer kom tilbake til 
Ghana, sluttet Nicholas, hans hustru og 
hans barn seg til Kirken. Da jeg så ham 
i fjor, var han politisjef og virket som 
president for Kirkens Tamale Ghana 
distrikt. Han sier: “Kirken har forandret 
livet mitt … Jeg takker den allmek-
tige Gud for at han ledet meg til dette 
evangeliet.” 3

Alibert Davies, en annen ghaneser, 
ble med en venn til et av våre møtehus, 
hvor vennen hadde et presidentskaps-
møte. Mens han ventet på vennen, leste 
Alibert i en bok han fant i nærheten. 
Da møtet var over, ønsket Alibert å ta 
boken med seg hjem. Han fikk lov til 
ikke bare å med seg den boken, men 
også et eksemplar av Mormons bok. 
Da han kom hjem, begynte han å lese 
Mormons bok. Han kunne ikke legge 
den fra seg. Han leste i skinnet fra ste-
arinlys til klokken tre på natten. Dette 
gjorde han i flere netter, overveldet av 
det han leste og det han følte. Alibert 
er nå medlem av Kirken.

Angelo Scarpulla startet sine teo-
logiske studier i hjemlandet Italia da 
han var 10 år. Han ble til slutt prest, 
og virket trofast i sin kirke. På ett tids-
punkt begynte troen hans å vakle, og 
han søkte og fikk anledning til videre 
studier. Jo mer han studerte, desto 
mer bekymret ble han. Det han leste 
og følte, overbeviste ham om at det 
hadde funnet sted et generelt frafall fra 
den sanne lære som Jesus og de første 
apostlene underviste. Angelo søkte 
etter Guds sanne religion i forskjellige 
trosretninger, uten å finne noe tilfreds-
stillende på mange år.

Nicholas Ofosu-Hene var en ung 
politimann som holdt vakt over et av 
Kirkens møtehus under stillstanden. 
Hans oppgave var å overvåke bygnin-
gen om natten. Første gang Nicholas 
kom til møtehuset, så han at ting hadde 
blitt spredt rundt, og papirer, bøker 
og møbler lå slengt overalt. Midt i 
dette kaoset så han et eksemplar av 
Mormons bok. Han prøvde å ignorere 
boken fordi han hadde blitt fortalt at 
den var ond. Men han følte seg mer-
kelig tiltrukket av den. Til slutt klarte 
ikke Nicholas å ignorere boken lenger. 
Han plukket den opp. Han følte trang 
til å begynne å lese den. Han leste hele 
natten, og tårene rant nedover kinnene 
mens han leste.

Første gang han leste i den, leste 
han hele 1 Nephi. Andre gang leste han 
hele 2 Nephi. Da han kom til 2 Nephi 
kapittel 25, leste han følgende: “Vi taler 
om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi 
forkynner om Kristus, vi profeterer om 
Kristus, og vi skriver i overensstem-
melse med våre profetier så våre barn 
kan vite hvilken kilde de kan se hen til 
for å få forlatelse for sine synder.” 2

Da følte Nicholas Ånden så sterkt 
at han begynte å gråte. Han innså at i 

Av eldste LeGrand R. Curtis jr.
i De sytti

På grunn av feilinformasjon om Kir-
ken, forbød regjeringen i Ghana 
14. juni 1989 all aktivitet i Jesu 

Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i 
dette afrikanske landet. Myndighetene 
beslagla alle Kirkens eiendommer, og 
all misjonsvirksomhet stoppet opp. Kir-
kens medlemmer, som omtaler denne 
perioden som “stillstanden”, gjorde sitt 
beste for å etterleve evangeliet uten 
grensmøter eller støtte fra misjonærer. 
Det finnes mange inspirerende historier 
om hvordan medlemmene holdt liv 
i evangeliets lys ved å ha møter i sitt 
hjem og passe på hverandre som hjem-
melærere og besøkende lærerinner.

Omsider ble misforståelsen opp-
klart, og den 30. november 1990 ble 
stillstanden avsluttet, og Kirkens nor-
male aktiviteter ble gjenopptatt.1 Siden 
den gang har det vært et utmerket 
forhold mellom Kirken og myndighe-
tene i Ghana.

Medlemmer som opplevde still-
standen, er snare til å påpeke velsig-
nelsene som kom fra denne uvanlige 
perioden. Manges tro ble styrket på 
grunn av motgangen de opplevde. Men 
én velsignelse av stillstanden kom på 
en uvanlig måte.

Det finnes en kraft  
i boken
Den største kraft Mormons bok har, er dens evne til å bringe  
oss nærmere Jesus Kristus.
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En dag møtte han to medlemmer 
av Kirken som hjalp misjonærene 
å finne flere personer å undervise. 
Han følte seg tiltrukket av dem, 
og lyttet med glede til budskapet 
deres. Angelo tok med glede imot 
en Mormons bok.

Den kvelden begynte han å lese 
boken. Han ble overveldet av glede. 
Gjennom Ånden ga Gud Angelo en 
indre visshet om at han i Mormons bok 
ville finne sannheten som han hadde 
søkt i så mange år. Gode følelser strøm-
met gjennom ham. Det han leste og det 
han lærte av misjonærene, bekreftet 
hans konklusjon om at det hadde vært 
et generelt frafall, men han fant også ut 
at Guds sanne kirke var blitt gjenopp-
rettet på jorden. En kort stund senere 
ble Angelo døpt inn i Kirken.4 Da jeg 
traff ham, var han president for Rimini 
gren av vår kirke i Italia.

Det Nicholas, Alibert og Angelo 
opplevde med Mormons bok, minner 
om Parley P. Pratts opplevelse:

“Ivrig åpnet jeg [boken] … Jeg leste 
hele dagen. Å spise var en byrde, jeg 
hadde ikke lyst på mat. Å sove var en 

byrde når natten kom, for jeg foretrakk 
å lese fremfor å sove.

Mens jeg leste, var Herrens ånd over 
meg, og jeg visste og forsto at boken 
var sann, like klart og tydelig som en 
mann forstår og vet at han er til. Min 
glede var nå fullkommen slik forhol-
dene var, og jeg frydet meg tilstrekkelig 
til at det mer enn oppveide alle sorger, 
ofre og anstrengelser i mitt liv.” 5

Noen har en så sterk opplevelse 
med Mormons bok første gang de 

åpner den, men for andre kommer 
vitnesbyrdet om sannheten etter hvert 
som de leser og ber angående den. Slik 
var det med meg. Jeg leste Mormons 
bok første gang som tenåring og 
Seminar-elev. Dette er det eksemplaret 
av Mormons bok som jeg leste. Jeg 
kan ikke gi dere eksakt tid eller sted 
da det skjedde, men en eller annen 
gang i løpet av den gjennomlesnin-
gen, begynte jeg å føle noe. Det var 
en varme og en ånd som kom hver 
gang jeg åpnet boken. Følelsen vokste 
etter hvert som jeg fortsatte å lese. 
Denne følelsen fortsetter til denne dag. 
Hver gang jeg åpner Mormons bok, er 
det som å skru på en bryter – Ånden 
strømmer inn i mitt hjerte og min sjel.

For andre mennesker kommer et 
vitnesbyrd om Mormons bok langsom-
mere, etter mye studium og bønn. Jeg 
har en venn som leste Mormons bok 
og prøvde å finne ut om den var sann. 
Han fulgte oppfordringen i Moroni om 
å spørre Gud med et oppriktig hjerte, 
med ærlig hensikt og tro på Kristus, om 
Mormons bok er sann.6 Men han fikk 
ikke umiddelbart det lovede ånde-
lige svaret. En dag da han var i dype 
tanker mens han var ute og kjørte bil, 
vitnet imidlertid Ånden for ham om 
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at Mormons bok er sann. Så glad og 
overveldet var han at han rullet ned bil-
vinduet og ropte til alle og ingen, men 
likevel til hele verden: “Den er sann!”

Enten vårt vitnesbyrd om Mormons 
bok kommer første gang vi åpner den, 
eller med tiden, vil den påvirke oss alle 
våre dager hvis vi fortsetter å lese den 
og anvende dens lære. President Ezra 
Taft Benson sa: “Det finnes en kraft i 
boken som vil begynne å tilflyte deres 
liv i samme øyeblikk som dere begyn-
ner på et seriøst studium av den. Dere 
vil få større kraft til å motstå fristelse. 
Dere vil få kraft til å unngå å bli ført 
vill. Dere vil få kraft til å holde dere på 
den snevre og smale sti.” 7

Jeg oppfordrer alle som mottar 
dette budskapet, herunder Det aronske 
prestedømme som er forsamlet til dette 
møtet i kveld, til å oppdage kraften i 
Mormons bok. President Thomas S. 
Monson har oppfordret oss: “Les 
Mormons bok. Grunn på dens lære-
setninger. Spør vår himmelske Fader 
om den er sann.” 8 I løpet av denne pro-
sessen vil dere føle Guds Ånd i deres 

liv. Denne Ånden vil være en del av 
deres vitnesbyrd om at Mormons bok 
er sann, at Joseph Smith var en Guds 
profet, og at Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige er Guds sanne kirke 
på jorden i dag. Dette vitnesbyrdet vil 
hjelpe dere å motstå fristelser.9 Det vil 
forberede dere til “å arbeide flittig i 
Herrens vingårder”.10 Det vil stå som 
et sikkert ankerfeste når beskyldninger 
eller ærekrenkende uttalelser blir brukt 
til å utfordre deres tro, og det vil være 
et bunnsolid fundament når dere blir 
utfordret med spørsmål dere ikke kan 
svare på, i hvert fall ikke umiddelbart. 
Dere vil kunne skjelne mellom sannhet 
og villfarelse, og dere vil føle trygghe-
ten ved at Den hellige ånd bekrefter 
deres vitnesbyrd om og om igjen mens 
dere fortsetter å lese Mormons bok 
gjennom hele deres liv.

Jeg oppfordrer også alle foreldre 
som hører eller leser dette budskapet, til 
å gjøre Mormons bok til en viktig del av 
deres hjem. Da våre barn vokste opp, 
leste vi Mormons bok mens vi spiste 
frokost. Dette er bokmerket vi brukte. 

På forsiden er et sitat fra president Ben-
son som lover at Gud ville utøse en vel-
signelse over oss når vi leste Mormons 
bok.11 På baksiden finner vi dette løftet 
fra president Marion G. Romney, tidli-
gere rådgiver i Det første presidentskap: 
“Jeg er forvisset om at hvis foreldrene 
vil lese i Mormons bok regelmessig i 
hjemmet og be angående den, både 
for seg selv og sammen med barna, vil 
ånden i denne gode boken gjennom-
syre hjemmet og alle som bor der … 
Stridens ånd vil forsvinne. Foreldre vil 
veilede sine barn i større kjærlighet og 
visdom. Barn vil bli mer mottakelige for 
og lydige mot sine foreldres rettledning. 
Rettferdigheten vil øke. Tro, håp og 
kjærlighet – Kristi rene kjærlighet – vil 
være rikelig tilstede i vårt hjem og i vårt 
liv, og i kjølvannet av alt dette vil det 
følge fred, glede og lykke.” 12

Nå, mange år etter at våre barn har 
flyttet hjemmefra, og oppdrar sine 
egne barn, kan vi tydelig se oppfyllel-
sen av president Romneys løfte. Fami-
lien vår er langt fra fullkommen, men 
vi kan bære vitnesbyrd om kraften i 
Mormons bok og velsignelsene som 
det å lese den har gitt og fortsetter å 
gi til hele familien.

Den største kraften i Mormons bok 
er dens evne til å bringe oss nærmere 
Jesus Kristus. Den er et sterkt vitnes-
byrd om ham og hans forløsende 
misjon.13 Gjennom den lærer vi å forstå 
storheten og kraften i hans forsoning.14 
Den forkynner hans lære klart og 
tydelig.15 Og på grunn av de fantas-
tiske kapitlene som beskriver da den 
oppstandne Kristus besøkte nephittene, 
ser vi og opplever ham elske, velsigne 
og undervise disse menneskene, og 
begynner å forstå at han vil gjøre det 
samme for oss hvis vi kommer til ham 
ved å etterleve hans evangelium.16

Brødre, jeg vitner om kraften i 
Mormons bok. Enten jeg har lest den 
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på engelsk, italiensk eller fransk, på 
trykk eller på en elektronisk enhet, 
har jeg kjent den samme fantastiske 
ånd strømme fra dens kapitler og 
vers inn i mitt liv. Jeg vitner om dens 
evne til å trekke oss nærmere Kristus. 
Jeg ber om at hver enkelt av oss må 
dra full nytte av kraften som finnes i 
denne fantastiske boken med hellig 
skrift. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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far hadde undervist ham – at Jesus 
Kristus skulle komme “for å sone for 
verdens synder”. Alma hadde for lengst 
forkastet den slags tanker, men nå ble 
hans sinn “grepet av denne tanken”, og 
han satte ydmykt og oppriktig sin lit til 
Kristi forsoningskraft.2

Da Alma kom seg etter denne opp-
levelsen, var han en ny mann. Fra da 
av, viet han sitt liv til å gjøre godt igjen 
den skade han hadde forårsaket. Han 
er et mektig eksempel på omvendelse, 
tilgivelse og varig trofasthet.

Alma ble til slutt valgt til å etterfølge 
sin far som leder for Guds kirke.

Enhver borger av nephittenes nasjon 
må ha kjent til Almas historie. Datidens 
Twitter, Instagram og Facebook må ha 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Alma den yngre
En av de mest uforglemmelige per-

sonene i Skriftene er Alma den yngre. 
Selv om han var sønn av en stor profet, 
kom han på villspor en stund, og ble 
en “ugudelig og en avgudsdyrkende 
mann”. Av grunner vi bare kan gjette 
oss til, motarbeidet han aktivt sin far 
og forsøkte å ødelegge Kirken. Og på 
grunn av sin veltalenhet og overtalel-
sesevne, hadde han stor fremgang.1

Men Almas liv forandret seg da en 
Herrens engel viste seg for ham og talte 
med tordenrøst. I tre dager og tre netter 
ble Alma “”sønderrevet i evig pinsel” og 
“plaget med en fordømt sjels smerter”. 
Men så ga et vagt minne lys i hans 
mørke sinn – en evig sannhet som hans 

Lær av Alma og Amulek
Det er mitt håp at de som har kommet bort fra disippelens vei,  
vil se med sitt hjerte og lære av Alma og Amulek.
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vært fylt med bilder og historier om 
ham. Han var trolig jevnlig på forsiden 
av Zarahemla tidende, og var gjenstand 
for lederartikler og spesialportretter. 
Kort sagt var han kanskje den største 
kjendisen på sin tid.

Men da Alma så at hans folk glemte 
Gud og ble oppblåste i stolthet og stri-
digheter, (det høres nesten ut som vår 
tid) valgte han å trekke seg fra offentlige 
verv og vie seg “helt for det høye pres-
tedømme i Guds hellige orden” 3 for å 
forkynne omvendelse blant nephittene.

I begynnelsen hadde Alma stor 
fremgang – det vil si, helt til han kom 
til byen Ammonihah. Innbyggerne i 
denne byen var fullt klar over at Alma 
ikke lenger var deres politiske leder, 
og de hadde lite respekt for hans pres-
tedømsmyndighet. De skjelte ham ut, 
latterliggjorde ham og kastet ham ut av 
byen sin.

Sønderknust vendte Alma ryggen 
til byen Ammonihah.4

Men en engel ba ham om å snu.
Bare tenk: Han fikk beskjed om å 

dra tilbake til dem som hatet ham og 
var fiendtlig innstilt til Kirken. Det var 
et farlig og kanskje livstruende opp-
drag. Men Alma nølte ikke. Han vendte 
tilbake “i all hast”.5

Alma hadde fastet i mange dager da 
han kom inn i byen. Der spurte han en 
vilt fremmed om han ville “gi en ydmyk 
Guds tjener noe å spise”.6

Amulek
Denne mannen het Amulek.
Amulek var en velstående og vel-

kjent innbygger i Ammonihah. Selv om 
han kom fra en lang rekke troende, 
hadde hans egen tro blitt kald. Han 
bekjente senere: “Jeg ble kalt på mange 
ganger, og jeg ville ikke høre. Derfor 
hadde jeg kunnskap om disse ting, 
men jeg ville ikke [tro]. Jeg fortsatte 
derfor å sette meg opp mot Gud.” 7

Men Gud forberedte Amulek, og 
da Amulek møtte Alma, ønsket han 
Herrens tjener velkommen til sitt 
hjem, der Alma bodde i mange dager.8 
I løpet av denne tiden åpnet Amulek 
sitt hjerte for Almas budskap, og en 
fantastisk forandring fant sted i ham. 
Fra da av ikke bare trodde Amulek, 
men han ble også en forkjemper for 
sannheten.

Da Alma gikk ut igjen for å under-
vise blant Ammonihahs innbyggere, 
hadde han et annet vitne ved sin side – 
Amulek, en av deres egne.

Hendelsene som fulgte, utgjør en av 
de mest bittersøte fortellinger i all hellig 
skrift. Dere kan lese om den i Alma 
kapittel 8-16.

I dag vil jeg be dere om å overveie 
to spørsmål:

For det første: “Hva kan jeg lære av 
Alma?”

For det annet: “Hvordan ligner jeg 
på Amulek?”

Hva kan jeg lære av Alma?
La meg begynne med å spørre alle 

tidligere, nåværende eller fremtidige 
ledere i Jesu Kristi Kirke: “Hva kan du 
lære av Alma?”

Alma var en usedvanlig begavet og 
dyktig mann. Det kunne ha vært lett å 
tenke at han ikke trengte andres hjelp. 
Men likevel, hva gjorde Alma da han 
vendte tilbake til Ammonihah?

Alma fant Amulek og ba ham om 
hjelp.

Og Alma fikk hjelp.
Uansett grunn er vi som ledere noen 

ganger tilbakeholdne med å finne og 
spørre våre Amuleker. Kanskje vi tror 
at vi kan gjøre jobben bedre selv, eller 
vi er motvillige til å bry andre, eller 
vi antar at andre ikke ønsker å delta. 
Altfor ofte nøler vi med å oppfordre 
andre til å bruke sine gudgitte talenter 
og engasjere seg i det store arbeidet 
med å frelse sjeler.

Tenk på Frelseren – begynte han 
å opprette sin kirke helt alene?

Nei.
Hans budskap var ikke: “Tre til 

side. Jeg tar meg av dette.” Nei, det 
var heller: “Kom, følg med meg.” 9 Han 
inspirerte, oppfordret, underviste, og 
deretter stolte han på at hans tilhengere 
ville gjøre “de ting som dere har sett 
meg gjøre”.10 På denne måten bygget 
ikke Jesus Kristus bare opp sin kirke, 
men også sine tjenere.

Uansett hvilken stilling dere nå 
virker i – enten dere er diakonenes 
quorumspresident, stavspresident eller 
områdepresident – for å lykkes, må 
dere finne deres Amuleker.

Det kan være en som er beskjeden 
eller til og med usynlig i deres forsam-
linger. Det kan være en som virker uvil-
lig eller ute av stand til å tjene. Deres 
Amuleker kan være unge eller gamle, 
menn eller kvinner, uerfarne, slitne 
eller ikke aktive i Kirken. Men det som 
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kanskje ikke er tydelig ved første blikk, 
er at de håper å få høre fra dere ordene 
“Herren trenger deg! Jeg trenger deg!”

Innerst inne er det mange som 
ønsker å tjene sin Gud. De ønsker 
å være et redskap i hans hender. De 
ønsker å støte frem med sin sigd og 
arbeide av all makt for å forberede 
jorden til Frelserens gjenkomst. De 
ønsker å bygge opp hans kirke. Men 
de nøler med å begynne. Ofte venter 
de på å bli spurt.

Jeg oppfordrer dere til å tenke på 
dem i deres grener og menigheter, i 
deres misjoner og staver, som trenger 
å høre en oppfordring til handling. 
Herren har bearbeidet dem – forberedt 
dem, bløtgjort deres hjerte. Finn dem 
ved å se med hjertet.

Strekk dere ut til dem. Undervis 
dem. Inspirer dem. Spør dem.

Del med dem engelens ord til 
Amulek – at Herrens velsignelse skal 
hvile over dem og deres hus.11 Dere vil 
kunne bli overrasket over å oppdage 
en tapper Herrens tjener som ellers 
ville ha forblitt skjult.

Hvordan ligner jeg på Amulek?
Mens noen av oss bør være på jakt 

etter en Amulek, kan spørsmålet for 
andre være: “Hvordan ligner jeg på 
Amulek?”

Kanskje har dere i årenes løp blitt 
mindre hengivne i deres disippelskap. 
Kanskje flammen av deres vitnesbyrd 
har avtatt. Kanskje har dere trukket 
dere bort fra Kristi legeme. Kanskje har 
dere blitt desillusjonerte eller sinte. I 
likhet med noen i oldtidens kirke i Efe-
sus, har dere kanskje forlatt deres “før-
ste kjærlighet” 12 – de storslagne, evige 
sannhetene i Jesu Kristi evangelium.

Kanskje dere, i likhet med Amulek, 
vet innerst inne at Herren har “kalt på 
[dere] mange ganger”, men dere “ville 
ikke høre”.

Ikke desto mindre ser Herren i dere 
det han så i Amulek – muligheten til 
å bli en tapper tjener med et viktig 
arbeid å gjøre og et vitnesbyrd å dele. 
Det finnes tjeneste som ingen andre 
kan utføre helt på samme måte. Herren 
har betrodd dere sitt hellige preste-
dømme, som gir dere guddommelige 
muligheter til å velsigne og oppbygge 
andre. Lytt med hjertet, og følg Åndens 
tilskyndelser.

Ett medlems reise
Jeg ble rørt av reisen til en bror som 

spurte seg selv: “Når Herren kaller, vil 
jeg høre?” Jeg skal kalle denne flotte 
broren David.

David ble omvendt til Kirken for 
cirka 30 år siden. Han reiste på misjon, 
og studerte så jus. Mens han studerte 
og arbeidet for å forsørge en ung 
familie, kom han over informasjon om 
Kirken som forvirret ham. Jo mer han 
leste av dette negative stoffet, desto 
mer urolig ble han. Til slutt ba han 
om å få navnet sitt fjernet fra Kirkens 
opptegnelser.

I likhet med Alma i hans opprørske 
tid, brukte David deretter mye tid på å 
debattere med medlemmer av Kirken, 
og deltok i samtaler på nettet i den 
hensikt å utfordre deres tro.

Han var svært dyktig til dette.
Ett av medlemmene han diskuterte 

med, skal jeg kalle Jacob. Jacob var 
alltid hyggelig og viste David respekt, 
men han var også urokkelig i sitt for-
svar av Kirken.

I årenes løp utviklet David og Jacob 
gjensidig respekt og vennskap. Det 
David ikke visste, var at Jacob ba for 
David, og gjorde det trofast i over ti år. 
Han satte til og med sin venns navn på 
bønnelisten i Herrens templer, og håpet 
at Davids hjerte ville bli bløtgjort.

Med tiden, langsomt, forandret 
David seg. Han begynte med glede å 
huske de åndelige opplevelsene han 
en gang hadde hatt, og han husket den 
lykke han hadde følt da han var med-
lem av Kirken.

I likhet med Alma hadde ikke David 
helt glemt evangeliets sannheter som 
han en gang hadde omfavnet. Og i 
likhet med Amulek, følte David at Her-
ren strakte seg ut til ham. David var nå 
partner i et advokatfirma – en prestisje-
fylt jobb. Han hadde utviklet et rykte 
som kritiker av Kirken, og han var for 
stolt til å be om å bli gjeninntatt.

Likevel fortsatte han å føle Hyrdens 
tiltrekning.

Han tok til sitt hjerte skriftstedet “Om 
noen av dere mangler visdom, da må 
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han be til Gud – for Gud gir alle, villig 
og uten bebreidelse – og så skal han få 
den.” 13 Han ba: “Kjære Gud, jeg ønsker 
å bli en siste-dagers-hellig igjen, men 
jeg har spørsmål som trenger svar.”

Han begynte å lytte til Åndens 
hvisken og inspirerte svar fra venner, 
slik han aldri før hadde gjort. Den ene 
tvilen etter den andre ble vendt til tro, 
helt til han endelig skjønte at han igjen 
kunne føle et vitnesbyrd om Jesus Kris-
tus og hans gjenopprettede kirke.

På dette tidspunktet visste han at 
han ville være i stand til å overvinne sin 
stolthet og gjøre det som skulle til for å 
bli gjeninntatt i Kirken.

Til slutt gikk David ned i dåpens 
vann, og begynte så å telle dagene til 
han kunne få sine velsignelser gjengitt.

Jeg er glad for å kunne melde at 
nå i sommer fikk David sine velsignel-
ser gjengitt. Han deltar igjen fullt ut i 
Kirken, og virker som lærer i evange-
liets lære i sin menighet. Han benytter 
enhver anledning til å snakke med 
andre om sin forvandling, til å gjøre 

godt igjen skaden han forårsaket, og 
til å bære vitnesbyrd om evangeliet og 
Jesu Kristi Kirke.

Konklusjon
Mine kjære brødre, mine kjære ven-

ner, la oss oppsøke, finne, inspirere og 
sette vår lit til Amulekene i våre menig-
heter og staver. Det er mange Amuleker 
i Kirken i dag.

Kanskje du kjenner en av dem. 
Kanskje du er en av dem.

Kanskje Herren har hvisket til deg, 
oppfordret deg til å vende tilbake til 
din første kjærlighet, bidra med dine 
talenter, verdig utøve prestedømmet 
og virke side om side med de andre 
hellige for å komme nærmere Jesus 
Kristus og bygge opp Guds rike her 
på jorden.

Vår kjære Frelser vet hvor du er. 
Han kjenner ditt hjerte. Han ønsker 
å redde deg. Han vil strekke seg ut 
til deg. Bare åpne ditt hjerte for ham. 
Det er mitt håp at de som har kommet 
bort fra disippelens vei – om det så 

bare er noen få grader – vil overveie 
Guds godhet og nåde, se med hjertet, 
lære av Alma og Amulek og høre 
Frelserens livsforvandlende ord: “Kom 
så og følg meg.”

Jeg oppfordrer dere til å ta imot 
hans oppfordring, for da vil dere med 
sikkerhet motta himmelens innhøsting. 
Herrens velsignelser vil hvile over dere 
og deres hus.14

Dette vitner jeg om, og jeg gir dere 
min velsignelse som en Herrens apo-
stel, i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Mosiah 27:8-10.
 2. Se Alma 36:6-20.
 3. Alma 4:20.
 4. Se Alma 8:24.
 5. Alma 8:18.
 6. Alma 8:19.
 7. Se Alma 10:2-6.
 8. Se Alma 8:27.
 9. Lukas 18:22.
 10. Joseph Smiths oversettelse, Matteus 26:25 

(i Veiledning til Skriftene).
 11. Se Alma 10:7.
 12. Se Johannes åpenbaring 2:4.
 13. Jakobs brev 1:5.
 14. Se Alma 10:7.
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melkisedekske prestedømme.2 Ordene 
utledet av betyr at de to henger sam-
men. Denne forbindelsen er viktig for 
at prestedømmet skal bli den kraft og 
velsignelse det kan være i denne ver-
den og for evig, for det “er uten dagers 
begynnelse eller års ende”.3

Forbindelsen er enkel. Det aronske 
prestedømme forbereder unge menn 
til en enda mer hellig tillit.

“Det høyere eller melkisedekske 
prestedømmes kraft og myndighet er 
å ha nøklene til alle kirkens åndelige 
velsignelser,

å ha anledning til å motta himmel-
ens rikes mysterier, å få himlene åpnet 
for seg, å ha samfunn med hovedfor-
samlingen og Den førstefødtes menig-
het og nyte samfunn og nærvær med 
Gud Faderen og Jesus, den nye pakts 
mellommann.” 4

Disse prestedømsnøklene utøves 
bare fullt ut av én mann om gangen, 
presidenten og den presiderende 
høyprest i Herrens kirke. Deretter, 
ved presidentens delegering, kan hver 
mann som har Det melkisedekske pres-
tedømme, bli begavet med myndighet 
og det privilegium å tale og handle på 

[Nå] har jeg vært medlem av De 
tolv apostler i 54 år. Jeg har reist 
sammen med dette og andre quoru-
mer i seksti år nå, og jeg ønsker å si 
til denne forsamlingen at jeg ble like 
mye oppholdt av Guds kraft mens 
jeg hadde en lærers embede, og ikke 
minst mens jeg forrettet i vingården 
som prest, som jeg noensinne har blitt 
som apostel. Det er ingen forskjell på 
dette så lenge vi gjør vår plikt.” 1

Denne fantastiske åndelige mulighe-
ten til ingen forskjell kommer til uttrykk 
i Herrens beskrivelse av Det aronske 
prestedømme som “utledet av” Det 

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Jeg føler meg velsignet som får 
være på dette møtet sammen med 
dem som bærer Guds preste-

dømme. Den hengivenhet, tro og 
uselviske tjeneste som finnes i denne 
gruppen menn og gutter, er et mirakel 
i vår tid. Jeg taler i kveld til prestedøms-
bærere, både eldre og yngre, som står 
sammen i helhjertet tjeneste for Herren 
Jesus Kristus.

Herren gir sin kraft til dem i alle 
prestedømsembeder som verdig utfører 
sine prestedømsplikter.

Da Wilford Woodruff var Kirkens 
president, beskrev han sin erfaring i 
prestedømmets embeder:

“Jeg hørte den første preken jeg noen 
gang hadde hørt i denne Kirken. Dagen 
etter ble jeg døpt … Jeg ble ordinert til 
lærer. Misjonen min startet umiddelbart 
… Jeg gikk gjennom hele misjonen som 
lærer … På konferansen ble jeg ordinert 
til prest … Etter at jeg ble ordinert til 
prest, ble jeg sendt … på misjon til Syd-
statene. Det var høsten 1834. Jeg hadde 
en ledsager med meg, og vi dro av sted 
uten pung eller skreppe. Jeg reiste alene 
mang en kilometer og forkynte evange-
liet, og jeg døpte et antall som jeg ikke 
kunne bekrefte i Kirken fordi jeg bare 
var prest … Jeg reiste en god stund for å 
forkynne evangeliet før jeg ble ordinert 
til eldste …

Så han også kan bli sterk
Jeg ber om at vi alle må følge oppfordringen om å løfte andre  
for å forberede dem til deres strålende tjeneste.
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vegne av Den allmektige. Denne kraf-
ten er uendelig. Den angår liv og død, 
familie og Kirkens og Guds og hans 
evige verks strålende natur.

Herren forbereder bæreren av Det 
aronske prestedømme til å bli en eldste 
som virker med tro, kraft og takknem-
lighet i det strålende Melkisedekske 
prestedømme.

For eldster vil dyp takknemlighet 
være avgjørende for å utføre deres 
prestedømstjeneste. Dere vil huske 
tiden som diakon, lærer eller prest 
da de som hadde det høyere pres-
tedømme, rakte dere en hånd for å 
løfte og oppmuntre dere på deres 
prestedømsreise.

Enhver bærer av Det melkisedek-
ske prestedømme har slike minner, 
men følelsen av takknemlighet kan ha 
avtatt med årene. Mitt håp er å vekke 
denne følelsen på nytt, og med den en 
beslutning om å gi til alle dere kan, den 
samme hjelpen dere en gang mottok.

Jeg husker en biskop som behandlet 
meg som om jeg allerede var det jeg 
hadde mulighet til å bli med hensyn 
til prestedømskraft. Han ringte meg 
en søndag da jeg var prest. Han sa at 
han trengte meg som sin ledsager for å 
besøke noen medlemmer av menighe-
ten. Han fikk det til å høres ut som om 
jeg var hans eneste håp for å lykkes. 
Han trengte ikke meg. Han hadde 
utmerkede rådgivere i biskopsrådet.

Vi besøkte en pengelens og sulten 
enke. Han ville at jeg skulle hjelpe ham 
å nå inn til henne, utfordre henne til å 
sette opp og bruke et budsjett, og love 
henne at hun kunne heve seg til en stil-
ling der hun ikke bare kunne ta vare på 
seg selv, men også kunne hjelpe andre.

Deretter dro vi for å trøste to små 
jenter i en vanskelig situasjon. Da vi 
gikk derfra, sa biskopen lavmælt til meg: 
“Disse barna vil aldri glemme at vi kom 
til dem.”

I det neste huset så jeg hvordan man 
oppfordrer en mindre aktiv mann til å 
komme tilbake til Herren ved å overbe-
vise ham om at menighetens medlem-
mer trengte ham.

Denne biskopen var en bærer av 
Det melkisedekske prestedømme som 
løftet mitt blikk og ga meg et løft ved 
sitt eksempel. Han lærte meg å ha 
styrke og mot til å gå hvor som helst i 
tjeneste for Herren. Han har for lengst 
gått til sin belønning, men jeg hus-
ker ham fortsatt fordi han strakte seg 
ned for å løfte meg opp da jeg var en 
uerfaren bærer av Det aronske pres-
tedømme. Senere fikk jeg vite at han 
så meg på en fremtidig prestedømsvei 
med større ansvar, noe jeg den gang 
ikke kunne forestille meg.

Min far gjorde det samme for meg. 
Han var en erfaren og klok bærer av 
Det melkisedekske prestedømme. Han 
ble en gang bedt av en apostel om 

å skrive et kort dokument om viten-
skapelige bevis på jordens alder. Han 
skrev det omhyggelig, vel vitende om 
at noen som kanskje ville lese det, følte 
sterkt at jorden var mye yngre enn de 
vitenskapelige bevisene antydet.

Jeg husker fortsatt at far ga meg det 
han hadde skrevet og sa: “Hal, du har 
åndelig visdom til å vite om jeg bør 
sende dette til apostlene og profetene.” 
Jeg husker ikke stort av dokumentets 
innhold, men jeg vil alltid huske takk-
nemligheten jeg følte for en stor bærer 
av Det melkisedekske prestedømme 
som så en åndelig visdom i meg som 
jeg ikke så selv.

En kveld noen år senere, etter at jeg 
hadde blitt ordinert til apostel, ringte 
Guds profet meg og ba meg lese noe 
som hadde blitt skrevet om Kirkens lære. 
Han hadde lest en bok hele kvelden. 
Han lo og sa: “Jeg klarer ikke å komme 
gjennom alt dette. Du burde ikke hvile 
mens jeg arbeider.” Og så brukte han 
nesten de samme ordene som min far 
hadde brukt mange år tidligere: “Hal, det 
er du som bør lese dette. Du vil vite om 
det er riktig å publisere det.”

Dette samme mønsteret med en 
bærer av Det melkisedekske preste-
dømme som løfter blikk og gir selvtillit, 
kom en kveld på en talefestival i Kirkens 
regi. 17 år gammel ble jeg bedt om å tale 
til et stort publikum. Jeg ante ikke hva 
som var forventet av meg. Jeg ble ikke 
gitt noe emne, så jeg forberedte en tale 
som gikk langt ut over det jeg visste om 
evangeliet. Mens jeg talte, forsto jeg at jeg 
hadde gjort en tabbe. Jeg kan fremdeles 
huske at etter at jeg hadde talt, hadde jeg 
en ubehagelig følelse av å ha mislyktes.

Den neste og siste taleren var eldste 
Matthew Cowley i De tolv apostlers 
quorum. Han var en stor taler – avholdt 
over hele Kirken. Jeg husker fremdeles 
at jeg så opp på ham fra min plass ved 
siden av talerstolen.
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Han begynte med kraftig røst. Han 
sa at talen min hadde gitt ham følelsen 
av å være på en stor konferanse. Han 
smilte da han sa det. Følelsen av neder-
lag forlot meg og ble erstattet av tillit til 
at jeg kanskje en dag ville bli det han 
syntes å tro at jeg allerede var.

Minnet om den kvelden får meg 
fortsatt til å høre godt etter når bærere 
av Det aronske prestedømme taler. På 
grunn av det eldste Cowley gjorde for 
meg, forventer jeg alltid å høre Guds 
ord. Jeg blir sjelden skuffet og ofte 
forundret, og jeg kan ikke annet enn 
å smile slik eldste Cowley gjorde.

Mange ting kan bidra til å hjelpe 
våre yngre brødre å vokse i preste-
dømmet, men ingenting vil ha større 
virkning enn å hjelpe dem å utvikle tro 
og tillit til at de kan motta Guds kraft 
i sin prestedømstjeneste.

Denne troen og tilliten vil ikke bli 
hos dem etter en enkelt opplevelse av 
å bli løftet av selv den mest begavede 
bærer av Det melkisedekske preste-
dømme. Evnen til å benytte disse kref-
tene må utvikles ved hjelp av mange 
uttrykk for tillit fra dem som er mer 
erfarne i prestedømmet.

Bærere av Det aronske preste-
dømme vil også daglig og kanskje hver 
time trenge oppmuntring og korri-
gering fra Herren selv gjennom Den 
hellige ånd. Dette vil være tilgjengelig 
for dem når de velger å forbli verdige til 
det. Det vil avhenge av valgene de gjør.

Det er derfor vi må undervise ved 
eksempel og ved vitnesbyrd at ordene til 
den store lederen i Det melkisedekske 
prestedømme, kong Benjamin, er sanne.5 
Dette er kjærlige ord uttalt i Herrens 
navn, hvis prestedømme dette er. Kong 
Benjamin forklarer hva som kreves av 
oss for å holde oss rene nok til å motta 
oppmuntring og korrigering fra Herren:

“Og endelig, jeg kan ikke fortelle 
dere alle måter dere kan synde på, for 

det er forskjellige måter og muligheter, 
ja, så mange at jeg ikke kan telle dem.

Men så mye kan jeg fortelle dere 
at hvis dere ikke passer dere selv og 
deres tanker og deres ord og deres 
gjerninger og etterlever Guds befal-
inger og holder fast ved troen på det 
dere har hørt om vår Herres komme, 
like til deres livs ende, må dere gå til 
grunne. Du menneske, husk nå dette, 
og gå ikke til grunne.” 6

Vi vet alle om de brennende pilene 
fra rettferdighetens fiende som blir 
sendt ut som en forferdelig vind mot 
de unge prestedømsbærerne vi er så 
glade i. For oss virker de som de unge 
krigerne som kalte seg Helamans 
sønner. De kan overleve, slik de unge 
krigerne gjorde, hvis de holder seg 
trygge slik kong Benjamin oppfordret 
dem til å gjøre.

Helamans sønner tvilte ikke. De 
kjempet tappert og seiret fordi de 
trodde på sine mødres ord.7 Vi forstår 
kraften i en kjærlig mors tro. Mødre 
gir denne store støtten til sine sønner i 
dag. Vi som bærer prestedømmet, kan 
og må bidra til denne støtten med vår 
villighet til å adlyde befalingen om at 
når vi blir omvendt, skal vi strekke oss 
ned for å styrke våre brødre.8

Min bønn er at enhver bærer av 
Det melkisedekske prestedømme vil 
benytte muligheten som Herren gir:

“Og hvis noen blant dere er 
sterke i Ånden, la ham ta med seg 
den som er svak, så han kan bli 
oppbygget i all saktmodighet, så han 
også kan bli sterk.

Derfor, ta med dere dem som er 
ordinert til det mindre prestedømme, 
og send dem foran dere for å inngå 
avtaler og berede veien og for å opp-
fylle de avtaler som dere selv ikke er 
i stand til å holde.

Se, det var slik mine apostler i 
fordums dager bygget opp min kirke 
for meg.” 9

Dere prestedømsledere og fedre til 
bærere av Det aronske prestedømme 
kan utføre mirakler. Dere kan hjelpe 
Herren å fylle rekkene av trofaste 
eldster med unge menn som tar imot 
oppfordringen til å forkynne evange-
liet, og gjør det med frimodighet. Dere 
vil se mange av dem dere har løftet og 
oppmuntret, holde seg trofaste, gifte 
seg verdig i templet, og i sin tur løfte 
og forberede andre.

Det trengs ikke nye aktivitetspro-
grammer, forbedret undervisningsma-
teriell eller bedre sosiale medier. Det 
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lovet bestemte velsignelser, blant dem 
god helse og større fysisk utholdenhet.1

Jeg leste nylig den sanne beretnin-
gen om en dramatisk tilkjennegivelse 
av disse løftene. Et trofast medlem av 
Kirken, John A. Larsen, tjenestegjorde 
under 2. verdenskrig i De forente sta-
ters Kystvakt på skipet USS Cambria. 
Under et slag på Filippinene kom det 
melding om at en skvadron bombefly 
og kamikaze-jagerfly nærmet seg. Det 
ble gitt ordre om umiddelbar evaku-
ering. Siden USS Cambria allerede 

Av president Thomas S. Monson

I kveld brødre, ber jeg om veiledning 
fra vår himmelske Fader når jeg skal 
dele mitt budskap med dere.

I 1833 åpenbarte Herren til profe-
ten Joseph Smith en plan for et sunt 
liv. Denne planen finnes i kapittel 
89 i Lære og pakter og er kjent som 
Visdomsordet. Den gir konkret veiled-
ning angående maten vi spiser, og den 
forbyr bruk av stoffer som er skadelige 
for kroppen vår.

De som er lydige mot Herrens bud 
og trofast overholder Visdomsordet, er 

Prinsipper og løfter
Måtte vi ta vare på vår kropp og vårt sinn ved å overholde de prinsipper 
som er nedfelt i Visdomsordet, en plan som er gitt oss av Gud.

trengs ikke noe kall utover det dere 
har nå. Prestedømmets ed og pakt 
gir dere kraft, myndighet og veiled-
ning. Jeg ber om at dere vil gå hjem 
og studere nøye prestedømmets ed 
og pakt, som finnes i Lære og pakter 
kapittel 84.

Vi håper alle at flere unge menn 
vil få opplevelser som Wilford 
Woodruff, som forkynte Jesu Kristi 
evangelium med kraft til omven-
delse som bærer av Det aronske 
prestedømme.

Jeg ber om at vi alle må følge 
oppfordringen om å løfte andre for 
å forberede dem til deres strålende 
tjeneste. Jeg takker av hele mitt hjerte 
de fantastiske menneskene som har 
løftet meg og vist meg hvordan jeg 
kan elske og løfte andre.

Jeg vitner om at president 
Thomas S. Monson innehar alle pres-
tedømmets nøkler på jorden i denne 
tid. Jeg bærer vitnesbyrd om at han, 
i løpet av et liv i tjeneste, har vært et 
forbilde for oss alle med hensyn til å 
løfte andre som bærer av Det melkise-
dekske prestedømme. Jeg er personlig 
takknemlig for hvordan han har løftet 
meg og vist meg hvordan jeg kan 
løfte andre.

Gud Faderen lever. Jesus er Kristus. 
Dette er hans kirke og rike. Dette er 
hans prestedømme. Dette vet jeg selv 
ved Den hellige ånds kraft. I Herren 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Wilford Woodruff, “The Rights of the 

Priesthood,” Deseret Weekly, 17. mars 
1894, 381.

 2. Se Lære og pakter 84:30; 107:14.
 3. Lære og pakter 84:17.
 4. Lære og pakter 107:18-19.
 5. Alma 13:6-9 antyder at profeter i 

Mormons bok hadde Det melkisedekske 
prestedømme.

 6. Mosiah 4:29-30.
 7. Se Alma 56:47.
 8. Se Lukas 22:32.
 9. Lære og pakter 84:106-8.
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var borte, samlet John og tre andre 
sammen utstyret sitt og skyndte seg til 
stranden, i håp om å få skyss ut til et 
av skipene som var i ferd med å dra. 
Heldigvis kom et landgangsfartøy og 
hentet dem og kjørte i full fart mot det 
siste skipet som forlot bukten. I et for-
søk på å evakuere så raskt som mulig, 
var mennene på dette skipet travelt 
opptatt på dekk, og hadde bare tid til å 
kaste ut tau til de fire mennene, som de 
forhåpentligvis ville klare å klatre opp 
til dekket med.

Med en tung radio festet til ryggen, 
ble John hengende og dingle i enden 
av et 12 meter langt tau ved siden av 
et skip som var på vei ut til åpent hav. 
Han begynte å trekke seg opp etter 
hendene, vel vitende om at hvis han 

mistet grepet, ville han ganske sikkert 
omkomme. Etter å ha klatret bare en 
tredjedel av veien, brant armene av 
smerte. Han hadde blitt så svak at han 
følte at han ikke klarte å holde seg 
fast lenger.

Tappet for styrke overveiet John 
dystert sin skjebne, og ropte i sitt stille 
sinn til Gud og fortalte ham at han 
alltid hadde holdt Visdomsordet og 
hadde levd et rent liv – og nå hadde 
han desperat behov for de lovede 
velsignelsene.

John sa senere at da han avsluttet 
bønnen, kjente han en stor bølge av ny 
styrke. Han begynte å klatre igjen, og 
formelig fløy opp tauet. Da han kom 
opp på dekk, pustet han vanlig og 
ikke det minste anstrengt. Han hadde 

blitt velsignet med mer helse og større 
utholdenhet, slik Visdomsordet lover. 
Han takket sin himmelske Fader da, og 
hele resten av sitt liv, for svaret på sin 
fortvilede bønn om hjelp.2

Brødre, måtte vi ta vare på vår 
kropp og vårt sinn ved å overholde 
de prinsipper som er nedfelt i Visdoms-
ordet, en plan som er gitt oss av Gud. 
Jeg vitner av hele mitt hjerte og hele 
min sjel om de strålende velsignelsene 
som venter oss hvis vi gjør det. Jeg ber 
om at vi må gjøre det, i vår Herre og 
Frelser, Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Lære og pakter 89:18-21.
 2. Se John A. Larsen, i Robert C. Freeman 

og Dennis A. Wright, red., Saints at War: 
Experiences of Latter-day Saints in World 
War II (2001), 350-51; brukt med tillatelse.
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kom rett før en visning av Kirkens 
film Menneskets søken etter lykke, 
en fremstilling av frelsesplanen som 
siden har blitt en klassiker i Kirken. 
Jeg satt ved siden av en ung mann 
som var kanskje 35 år gammel. Vi 
snakket litt sammen. Han var ikke 
medlem av vår kirke. Så ble lyset 
dempet, og filmen begynte.

Vi hørte fortelleren stille de gri-
pende og universelle spørsmålene: 
Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg 
her? Hvor blir det av meg når jeg 
forlater dette livet? Alle ører anstrengte 
seg for å høre svarene, og alle øyne 
var festet på bildene som ble fremstilt. 
En beskrivelse av vårt førjordiske liv 
ble gitt, sammen med en forklaring 
av vår hensikt på jorden. Vi var vitne 
til en rørende skildring av en eldre 
bestefars bortgang fra dette livet og 
hans strålende gjenforening med sine 
kjære som hadde gått foran ham til 
åndeverdenen.

På slutten av denne vakre skildrin-
gen av vår himmelske Faders plan for 
oss, gikk publikum stille ut, og mange 
var synlig berørt av filmens budskap. 
Den unge besøkende ved siden av 
meg reiste seg ikke. Jeg spurte om han 
hadde likt presentasjonen. Han svarte 
ettertrykkelig: “Dette er sannheten!”

Faderens plan for vår lykke og vår 
frelse deles av våre misjonærer over 
hele verden. Ikke alle som hører dette 
guddommelige budskapet, tar imot 
det og tar det til seg. Men menn og 
kvinner overalt, akkurat som min unge 
venn på verdensutstillingen i New 
York, gjenkjenner dets sannheter, og 
de setter sine føtter på den vei som vil 
føre dem trygt hjem. Deres liv blir for 
alltid forandret.

Vår Frelser, Jesus Kristus, er avgjø-
rende for planen. Uten hans sonoffer, 
vil alt være tapt. Det er imidlertid 
ikke nok å bare tro på ham og hans 

For 52 år siden, i juli 1964, hadde 
jeg et oppdrag i New York City mens 
verdensutstillingen ble arrangert 
der. Tidlig en morgen besøkte jeg 
mormon-paviljongen på messen. Jeg 

Av president Thomas S. Monson

Mine kjære brødre og søstre, 
både her i Konferansesenteret 
og over hele verden, hvor takk-

nemlig jeg er for muligheten til å dele 
mine tanker med dere i dag.

Den fullkomne  
vei til lykke
Jeg vitner om den store gaven som er vår Faders plan for oss.  
Det er den eneste fullkomne veien til fred og lykke.
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misjon. Vi må arbeide og lære, søke 
og be, omvende oss og bli bedre. Vi 
må kjenne Guds lover og etterleve 
dem. Vi må motta hans frelsende 
ordinanser. Bare ved å gjøre dette vil 
vi oppnå evig lykke.

Vi er velsignet med å ha sannhe-
ten. Vi er befalt å dele sannheten. La 
oss etterleve sannheten slik at vi kan 
gjøre oss kvalifisert til alt Faderen har 
til oss. Han gjør ingenting uten at det 
er til vårt beste. Han har fortalt oss: 
“For se, dette er min gjerning og min 
herlighet – å tilveiebringe mennesket 
udødelighet og evig liv.” 1

Fra dypet av min sjel og i all 
ydmykhet, vitner jeg om den store 
gaven som er vår Faders plan for oss. 
Det er den eneste fullkomne veien 
til fred og lykke både her og i den 
kommende verden.

Mine brødre og søstre, jeg vil 
avslutte med å gi dere min kjærlighet 
og min velsignelse, og jeg gjør det 
i vår Frelser og Forløser Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTE
 1. Moses 1:39.

Mormon, forutså at vanskelige tider 
ville komme,1 at i vår tid ville hele 
verden være i opprør,2 at menneskene 
ville “være egenkjærlige … uten natur-
lig kjærlighet … slike som elsker sine 
lyster høyere enn Gud”,3 og at mange 
ville bli Satans tjenere som støtter 
motstanderens arbeid.4 Ja, dere og jeg 
kjemper “mot verdens herskere i dette 
mørke [og] mot ondskapens åndehær 
i himmelrommet”.5

Av president Russell M. Nelson
President for De tolv apostlers quorum

Mine kjære brødre og søstre, i 
dag ønsker jeg å drøfte et prin-
sipp som er nøkkelen til vår 

åndelige overlevelse. Det er et prinsipp 
som vil bli stadig viktigere etter hvert 
som tragediene og forvrengningene 
rundt oss øker i omfang.

Dette er de siste dager, så ingen 
av oss bør bli overrasket når vi ser at 
profetier blir oppfylt. En rekke profeter, 
blant andre Jesaja, Paulus, Nephi og 

Glede og åndelig 
overlevelse
Når vi fokuserer på Jesus Kristus og hans evangelium, kan vi føle  
glede uavhengig av hva som skjer – eller ikke skjer – i vårt liv.
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Når konflikter mellom nasjonene 
eskalerer, når feige terrorister angriper 
uskyldige og korrupsjon i alt fra nærings-
liv til politikk blir stadig mer vanlig, hva 
kan hjelpe oss? Hva kan hjelpe hver 
enkelt av oss med vår personlige kamp 
og med de krevende utfordringene ved 
å leve i disse siste dager?

Profeten Lehi underviste et prinsipp 
for åndelig overlevelse. Tenk først på 
situasjonen hans: Han hadde blitt for-
fulgt for å forkynne sannheten i Jeru-
salem, og hadde blitt befalt av Herren 
å forlate sine eiendeler og flykte med 
sin familie ut i villmarken. Han hadde 
bodd i et telt og overlevd på den maten 
de kunne finne på veien til et ukjent 
bestemmelsessted, og han hadde sett to 
av sine sønner, Laman og Lemuel, gjøre 
opprør mot Herrens læresetninger og 
angripe sine brødre Nephi og Sam.

Lehi kjente helt klart til motgang, 
angst, hjertesorg, smerte, skuffelse og 
sorg. Likevel erklærte han frimodig og 
uten forbehold et prinsipp som ble 
åpenbart av Herren: “Mennesket er til 
for å kunne ha glede.” 6 Tenk på det! 
Av alle ord han kunne ha brukt til å 
beskrive hensikten med vårt liv her på 
jorden og hvordan det arter seg, valgte 
han ordet glede !

Livet er fylt med omveier og blind-
veier, prøvelser og utfordringer av 
alle slag. Hver enkelt av oss har trolig 
opplevd perioder da plager, kvaler og 
fortvilelse nesten fortærte oss. Men vi 
er her altså for å ha glede?

Ja! Svaret er et rungende ja! Men 
hvordan er det mulig? Og hva må vi 
gjøre for å gjøre krav på den glede som 
vår himmelske Fader har i vente for oss?

Eliza R. Snow, Hjelpeforeningens 
andre generalpresident, ga et gripende 
svar. På grunn av Missouris beryktede 
utryddelsesordre, som ble utstedt på 
begynnelsen av den knallharde vinte-
ren i 1838,7 ble hun og andre hellige 

tvunget til å flykte fra delstaten den 
vinteren. En kveld overnattet Eliza’s 
familie i en liten tømmerhytte som ble 
brukt av flyktende hellige. Mye av tet-
ningsmassen mellom stokkene hadde 
blitt trukket ut og brent som fyringsved 
av dem som hadde vært der før dem, 
så det var hull mellom stokkene som 
var store nok til at en katt kunne krype 
gjennom. Det var bitende kaldt, og 
maten var gjennomfrosset.

Den natten krøp cirka 80 personer 
sammen i den lille hytta på bare seks 
kvadratmeter. De fleste satt eller sto 
hele natten for å prøve å holde var-
men. Utenfor satt en gruppe menn hele 
natten rundt et brølende bål, der noen 
sang salmer og andre stekte frosne 
poteter. Eliza skrev: “Det var ikke en 
klage å høre – alle var glade, og dersom 
fremmede hadde sett oss, ville de ha tatt 
oss for å være på fornøyelsestur snarere 
enn på flukt på grunn av guvernøren.”

Elizas rapport om denne utmat-
tende, iskalde natten var påfallende 
optimistisk. Hun erklærte: “Det var 
en svært lystig natt. Ingen andre enn 
de hellige kan være lykkelige under 
enhver omstendighet.” 8

Akkurat! De hellige kan være lykke-
lige under enhver omstendighet. Vi kan 
føle glede selv om vi har en dårlig dag, 
en dårlig uke eller til og med et dårlig år!

Mine kjære brødre og søstre, gleden 
vi føler, har lite å gjøre med omstendig-
hetene i vårt liv, og alt å gjøre med hva 
vi fokuserer på.

Når vårt livs fokus er på Guds 
frelsesplan, som president Thomas S. 
Monson nettopp har forklart for oss, 
og Jesus Kristus og hans evangelium, 
kan vi føle glede uavhengig av hva som 
skjer – eller ikke skjer – i vårt liv. Glede 
kommer fra og på grunn av ham. Han 
er kilden til all glede. Vi føler det ved 
juletider når vi synger: “La oss forene 
her vår sang.” 9 Og vi kan føle det hele 
året. For siste-dagers-hellige er Jesus 
Kristus glede!

Det er derfor våre misjonærer for-
later sitt hjem for å forkynne hans evan-
gelium. Målet deres er ikke å øke antall 
medlemmer av Kirken. Våre misjonærer 
underviser og døper 10 for å bringe 
glede til verdens innbyggere! 11

Akkurat slik Frelseren tilbyr en fred 
som “overgår all forstand”,12 tilbyr han 
også glede av en intensitet, dybde og 
bredde som trosser menneskers logikk 
eller jordiske forståelse. For eksempel 
virker det ikke mulig å føle glede når 
barnet ditt lider av en uhelbredelig 
sykdom, eller når du mister jobben, 
eller når din ektefelle bedrar deg. Men 
dette er nettopp den gleden Frelse-
ren tilbyr. Hans glede er konstant, og 
forsikrer oss om at våre “lidelser skal 
kun vare et øyeblikk” 13 og bli helliget 
til vårt gavn.14

Hvordan kan vi så gjøre krav på 
denne gleden? Vi kan begynne med å 
ha “blikket festet på Jesus, han som er 
troens opphavsmann og fullender” 15 
“i enhver tanke”.16 Vi kan takke for ham 
i våre bønner og ved å holde pakter vi 
har inngått med ham og vår himmelske 
Fader. Etter hvert som vår Frelser blir 
mer og mer virkelig for oss, og når vi 
ber om at hans glede må bli gitt oss, 
vil vår glede vokse.
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Glede er mektig, og når vi fokuserer 
på glede, mottar vi Guds kraft i vårt 
liv. Som i alle ting, er Jesus Kristus vårt 
største forbilde, som “for å oppnå den 
glede som ventet ham, led … villig [på] 
korset”.17 Tenk på det! For at han skulle 
tåle den mest uutholdelige opplevelsen 
som noensinne er utholdt på jorden, 
fokuserte vår Frelser på glede !

Og hvilken glede var det som ventet 
ham? Den innbefattet ganske sikkert 

gleden ved å rense, helbrede og styrke 
oss, gleden ved å betale for alle deres 
synder som ville omvende seg, gleden 
ved å gjøre det mulig for dere og meg 
å vende hjem – rene og verdige – for 
å bo sammen med våre himmelske 
foreldre og vår familie.

Hvis vi fokuserer på den glede 
som vil komme til oss, eller til dem 
vi er glad i, hva kan vi tåle som for 
tiden synes overveldende, smertefullt, 

skremmende, urettferdig eller rett og 
slett umulig?

En far i en åndelig prekær situasjon 
fokuserte på gleden over endelig å bli 
ren og forlikt med Herren – gleden av 
å bli fri for skyld og skam – og gleden 
av å ha fred i sinnet. Dette fokuset ga 
ham mot til å bekjenne for sin hustru 
og biskop sitt problem med pornografi 
og sin påfølgende utroskap. Han gjør 
alt som biskopen råder ham til å gjøre, 
og strever av hele sitt hjerte for å gjen-
vinne sin kjære hustrus tillit.

En ung kvinne fokuserte på gleden 
av å holde seg seksuelt ren for å kunne 
tåle vennenes latterliggjørelse da hun 
forlot en populær og provoserende, 
men åndelig farlig situasjon.

En mann som ofte nedverdiget sin 
hustru og henga seg til sinneutbrudd 
mot sine barn, fokuserte på gleden 
ved å være verdig til å ha Den hellige 
ånd som sin faste følgesvenn. Dette 
fokuset motiverte ham til å avlegge det 
naturlige menneske,18 som han så altfor 
ofte hadde bukket under for, og foreta 
nødvendige endringer.

En kjær kollega fortalte meg nylig 
om sine siste to tiår med tunge prøvel-
ser. Han sa: “Jeg har lært å lide – med 
glede. Min lidelse ble oppslukt i gleden 
over Kristus.” 19

Hva vil dere og jeg være i stand til å 
holde ut når vi fokuserer på den glede 
som venter oss? 20 Hvilken omvendelse 
vil da være mulig? Hvilken svakhet vil 
bli til styrke? 21 Hvilken irettesettelse vil 
bli til velsignelse? 22 Hvilke skuffelser, 
og til og med tragedier, vil bli til vårt 
beste? 23 Og hvilken krevende tjeneste 
for Herren vil vi være i stand til å yte? 24

Når vi flittig fokuserer på Frelseren 
og deretter følger hans mønster med 
å fokusere på glede, må vi unngå de 
tingene som kan forstyrre vår glede. 
Husker dere antikristen Korihor? Korihor 
dro fra sted til sted og slynget ut falske 
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påstander om Frelseren helt til han 
ble ført frem for en yppersteprest som 
spurte ham: “Hvorfor går du omkring og 
forvrenger Herrens veier? Hvorfor lærer 
du dette folk at det ikke skal komme 
noen Kristus, og tar bort deres glede?” 25

Alt som motsetter seg Kristus eller 
hans lære, vil forstyrre vår glede. Dette 
innbefatter menneskers filosofier, 
som finnes så rikelig på Internett og 
i bloggosfæren, som gjør nøyaktig det 
Korihor gjorde.26

Hvis vi ser hen til verden og følger 
dens formler for lykke,27 vil vi aldri 
oppleve glede. De urettferdige kan 
oppleve en rekke følelser og opplevel-
ser, men de vil aldri oppleve glede! 28 
Glede er en gave til de trofaste.29 Det 
er en gave som kommer ved bevisst å 
prøve å leve et rettskaffent liv, ifølge 
Jesu Kristi undervisning.30

Han lærte oss hvordan vi kan ha 
glede. Når vi velger at vår himmelske 
Fader skal være vår Gud,31 og når vi 
kan føle Frelserens forsoning virke i 
vårt liv, vil vi bli fylt med glede.32 Hver 
gang vi hjelper vår ektefelle og veileder 
våre barn, hver gang vi tilgir noen eller 
ber om tilgivelse, kan vi føle glede.

Hver dag dere og jeg velger å etter-
leve celestiale lover, hver dag vi holder 
våre pakter og hjelper andre å gjøre det 
samme, vil gleden bli vår.

Lytt til disse ordene fra salmisten: 
“Jeg setter alltid Herren for meg. Han 
er ved min høyre hånd, jeg skal ikke 

rokkes … Fylde av glede er det for 
[hans] åsyn.” 33 Når dette prinsippet 
blir integrert i vårt hjerte, kan hver 
dag være en dag med fryd og glede.34 
Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hel-
lige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se 2 Timoteus 3:1-5.
 2. Se Lære og pakter 45:26; 88:91.
 3. 2 Timoteus 3:2-4.
 4. Se Lære og pakter 10:5.
 5. Efeserne 6:12.
 6. 2 Nephi 2:25.
 7. Guvernør Lilburn W. Boggs av 

Missouri utstedte ordren om å utrydde 
mormonene 27. oktober 1838 (se 
Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph Smith [2007], 349).

 8. Se Eliza R. Snow, i Edward W. Tullidge, 
The Women of Mormondom (1877), 145-46.

 9. “La oss forene her vår sang,” Salmer, 
nr. 124.

 10. Misjonærer gjør som Herren har befalt: De 
forkynner, underviser og døper i hans navn 
(se Matteus 28:19; Markus 16:15; Mormon 
9:22; Lære og pakter 68:8; 84:62; 112:28). 
I sin forbønn erklærte Jesus sitt forhold 
til sine disiplers glede. Han sa: “Dette 
taler jeg i verden for at de skal ha min 
glede fullkommen i seg” ( Johannes 17:13; 
uthevelse tilføyd).

 11. Se Alma 13:22.
 12. Filipperne 4:7.
 13. Lære og pakter 121:7.
 14. Se 2 Nephi 2:2.
 15. Hebreerne 12:2.
 16. Lære og pakter 6:36.
 17. Hebreerne 12:2.
 18. Se Mosiah 3:19. Merk: “Det naturlige 

menneske” er ikke bare en fiende av 
Gud – han er også en fiende av sin 
hustru og sine barn.

 19. Se Alma 31:38.
 20. Hebreerne 12:2.
 21. Se Ether 12:27.

 22. Se Hebreerne 12:6.
 23. Se Lære og pakter 122:7.
 24. Se Matteus 19:26; Markus 10:27.
 25. Alma 30:22. Mormons bok er full av 

eksempler på menn og kvinner som 
opplever glede og fryd fordi de velger å 
følge Jesus Kristus. Et hvilket som helst 
annet valg, som i tilfellet med Korihor, 
fører til slutt til ødeleggelse.

 26. Bakvaskelse, i betydning feilaktig 
fremstilling, er definert som en falsk 
og ondsinnet uttalelse som har til 
hensikt å skade ryktet til noen eller noe. 
Bakvaskelse forekom på Korihors tid, 
og det forekommer nå. Profeten Joseph 
Smith talte om Kirkens uovervinnelighet 
selv i møte med bakvaskelse. Han sa: 
“Sannhetens fane er blitt hevet. Ingen 
vanhellig hånd kan hindre dette verk i 
å rulle fremover. Forfølgelser kan rase, 
pøbelen kan slå seg sammen, hærstyrker 
gå i stilling og bakvaskelse vanære, men 
Guds sannhet vil gå fremad, djervt, edelt 
og uavhengig inntil den har gjennomsyret 
alle kontinenter, gjestet alle himmelstrøk, 
feiet over ethvert land og runget i ethvert 
øre, inntil Guds hensikter er fullført og 
den store Jehova sier at arbeidet er gjort” 
(Læresetninger – Joseph Smith, 444).

 27. Verden lærer oss at kjøp av ting vil gi glede. 
Og hvis ikke det hjelper, kjøp mer! Den lærer 
oss også at man kan synde seg til glede. Og 
hvis ikke det hjelper, synd litt til! Løftet er at 
i enden av hver hedonistiske regnbue er det 
en gryte med glede. Ikke sant!

 28. Hverken i denne eller den kommende 
verden.

 29. Rettskafne hellige “som har båret verdens 
mange kors … skal arve Guds rike … og 
deres glede skal for evig være fullkommen” 
(2 Nephi 9:18).

 30. Du finner eksempler i 2 Nephi 27:30;  
Alma 27:16-18.

 31. Se 1 Nephi 17:40.
 32. Se Mosiah 4:2-3.
 33. Salmene 16:8, 11.
 34. Se Jesaja 35:10; 2 Nephi 8:3.
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Jordelivet er en avgjørende gave 
på vår reise for å bli lik vår himmel-
ske Fader. Av nødvendighet omfat-
ter det prøvelser og utfordringer 
som gir oss muligheter til å forandre 
oss og vokse. Kong Benjamin sa 
at “det naturlige mennesket er en 
fiende av Gud … og vil evindelig 
og alltid være det, med mindre det 
føyer seg etter Den Hellige Ånds til-
skyndelser og avlegger det naturlige 
menneske og blir en hellig gjennom 
den Herre Kristi forsoning” (Mosiah 
3:19). Deltagelse i nadverdens 
ordinans gir oss anledning til mer 
fullstendig å gi vårt hjerte og vår 
sjel til Gud.

I vår forberedelse blir vårt 
hjerte sønderknust når vi uttrykker 
takknemlighet for Kristi forsoning, 
omvender oss fra våre feil og mang-
ler og ber om Faderens hjelp til å 
fortsette vår ferd for å bli mer lik 
ham. Vi kan da se frem til mulighe-
ten nadverden gir til å minnes hans 
offer og fornye våre forpliktelser til 
alle de pakter vi har inngått.

regelmessige deltagelse i nadverdens 
hellige ordinans, en ordinans som kan 
hjelpe oss å bli hellige.

1. Forbered deg på forhånd
Vi kan begynne vår forberedelse til 

nadverden i god tid før nadverdsmøtet 
begynner. Lørdag kan være en god tid 
til å tenke på vår åndelige fremgang og 
forberedelse.

Av eldste Peter F. Meurs
i De sytti

Et av mine tidligste minner er av 
nadverdsmøter som ble holdt i 
vårt hjem i Warrnambool i Austra-

lia. Mellom 10 og 15 personer gikk i 
grenen vår, og min far, en av tre pres-
tedømsbærere, fikk jevnlig anledning 
til å velsigne nadverden. Jeg husker 
følelsene jeg hadde da han ydmykt og 
omhyggelig leste nadverdsbønnene. 
Stemmen hans skalv ofte når han følte 
Ånden. Han måtte noen ganger stoppe 
opp for å få kontroll over følelsene før 
han fullførte bønnen.

Som 5-åring kunne jeg ikke forstå 
den fulle betydningen av det som ble 
sagt eller gjort. Men jeg visste at det var 
noe spesielt som fant sted. Jeg kunne 
føle Den hellige ånds rolige og betryg-
gende innflytelse når min far overveiet 
Frelserens kjærlighet til oss.

Frelseren sa: “Dette skal dere alltid 
gjøre for dem som omvender seg og 
blir døpt i mitt navn. Og dere skal gjøre 
det til minne om mitt blod som jeg har 
utgytt for dere, så dere kan vitne for 
Faderen at dere alltid husker meg. Hvis 
dere alltid husker meg, skal min Ånd 
være hos dere” (3 Nephi 18:11).

La oss alle overveie fem måter å 
øke innflytelsen og kraften av vår 

Nadverden kan hjelpe 
oss å bli hellige
Overvei fem måter å øke effekten og kraften av vår regelmessige 
deltagelse i nadverdens hellige ordinans.
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2. Kom tidlig
Vår opplevelse av nadverden kan 

bli styrket når vi kommer i god tid før 
møtet og bruker tiden mens preludiet 
spilles til ettertanke.

President Boyd K. Packer har sagt: 
“Når preludiemusikk spilles ærbødig, 
er det næring for ånden. Den innbyr 
inspirasjon.” 1 “Dette er ingen tid,” for-
klarte president Russell M. Nelson, “for 
å samtale eller overbringe beskjeder, 
men en stund med ydmyk meditasjon 
mens ledere og medlemmer forbereder 
seg åndelig til nadverden.” 2

3. Syng og lær teksten til nadverdssalmen
Nadverdssalmen er en spesielt viktig 

del av vår opplevelse av nadverden. 
Musikk løfter våre tanker og følelser. 

Nadverdssalmen har enda større innfly-
telse når vi fokuserer på teksten og den 
mektige læren som undervises. Vi lærer 
mye av ord som “knust, brutt og oppre-
vet for oss”,3 “La oss huske og sørge for 
at vårt hjerte og våre hender er rene og 
ubesmittede” 4 og “Der rettferd, kjærlighet 
og nåde møtes i guddommelig harmoni”.5

Når vi synger en salme som forbere-
delse til å ta del i nadverdens symboler, 
kan Kristi ord bli en del av vår forplik-
telse til våre pakter. Ta for eksempel: 
“Vi elsker deg Herre, vårt hjerte er fylt. 
Vi vil gå på den vei du har valgt.” 6

4. Delta åndelig i nadverdsbønnene  
(Se Moroni 4-5)

Istedenfor å koble ut de kjente 
ordene i nadverdsbønnene, kan vi lære 

mye og føle enda mer når vi deltar 
åndelig ved å overveie de forpliktelser 
og tilhørende velsignelser som er en 
del av disse hellige bønnene.

Brødet og vannet blir velsignet og 
helliget for vår sjel. De minner oss om 
Frelserens offer og at han kan hjelpe 
oss å bli hellige.

Bønnene forklarer at vi tar del i 
brødet til minne om Sønnens legeme, 
som han ga som løsepenge så alle 
kunne oppstå fra de døde, og vi drik-
ker vannet til minne om Sønnens blod, 
som han frivillig utgjøt så vi kunne bli 
forløst på betingelse av omvendelse.

Bønnene presenterer paktene med 
ordene “at de er villige” (Moroni 4:3). 
Disse ordene har svært stor potensiell 
kraft for oss. Er vi villige til å tjene og 
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delta? Er vi villige til å forandre oss? Er 
vi villige til å gjøre noe med våre svak-
heter? Er vi villige til å strekke oss ut og 
velsigne andre? Er vi villige til å stole på 
Frelseren?

Når løftene uttales og når vi deltar, 
bekrefter vi i vårt hjerte at vi er villige 
til å:

• Påta oss Jesu Kristi navn.
• Gjøre vårt beste for å holde alle 

hans bud.
• Alltid minnes ham.

Bønnen avsluttes med en enestående 
oppfordring og et løfte: “Så hans Ånd 
alltid kan være hos dem” (Moroni 4:3).

Paulus skrev: “Åndens frukt er kjær-
lighet, glede, fred, langmodighet, mild-
het, godhet, trofasthet, saktmodighet 
og avholdenhet” (Galaterne 5:22-23). 
Vakre velsignelser og gaver er tilgjenge-
lig for oss når vi holder våre pakter.

5. Tenk etter og husk ham når nadverdens 
symboler blir utdelt

De ærbødige øyeblikkene mens 
prestedømsbærere deler ut nadverden 
kan bli hellige for oss.

Når brødet deles ut, kan vi tenke 
over at i den største kjærlighetshand-
ling for oss, påtok han seg “døden, så 
han kan løse dødens bånd som binder 
hans folk” (Alma 7:12).

Vi kan huske oppstandelsens strå-
lende velsignelse, som “alle [vil] få del 
i … både gammel og ung, både trell 
og fri, både mann og kvinne, både ugu-
delige og rettferdige, og ikke så mye 
som et hår på deres hode skal gå tapt, 
men alle ting skal bringes tilbake til sin 
fullkomne skikkelse” (Alma 11:44).

Når vannet deles ut, kan vi huske 
Frelserens bønn:

“For se, jeg, Gud, har lidd dette for 
alle for at de ikke skulle lide, hvis de 
ville omvende seg …

Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, 
den største av alle, til å skjelve av 
smerte og til å blø fra hver pore og 
lide, både på legeme og ånd, og ønske 
at jeg ikke måtte drikke den bitre kalk, 
og vike tilbake” (L&p 19:16, 18).

Vi husker at han påtok seg våre 
“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 [våre] skrøpelighe-
ter” (Alma 7:12).

Når vi betrakter vår opplevelse av 
nadverden, kan vi spørre oss selv:

• Hva skal jeg gjøre denne uken for å 
være bedre forberedt til nadverden?

• Kan jeg bidra mer til den ærbø-
dighet og åpenbaring som 
kan ledsage begynnelsen på 
nadverdsmøtet?

• Hvilken læresetning ble undervist 
i nadverdssalmen?

• Hva hørte og følte jeg da jeg lyttet 
til nadverdsbønnene?

• Hva tenkte jeg på mens nadverden 
ble utdelt?

Eldste David A. Bednar har sagt: 
“Nadverdens ordinans er en hellig og 
gjentatt oppfordring om å omvende seg 
oppriktig og bli åndelig fornyet. Det 
å ta del i nadverden i seg selv, ettergir 
ikke synder. Men når vi forbereder 
oss samvittighetsfullt og deltar i denne 
hellige ordinans med et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd, er løftet at 
Herrens ånd alltid kan være hos oss. 
Og ved Den hellige ånds helliggjø-
rende kraft som vår stadige ledsager, 
kan vi alltid bevare en forlatelse for 
våre synder.” 7

Jeg vitner om de mange velsignel-
sene som er tilgjengelige for oss når 
vi øker vår forberedelse og åndelige 
deltagelse i nadverdens ordinans. Jeg 
vitner også om at disse velsignelsene 
er tilgjengelige for oss på grunn av vår 
himmelske Faders kjærlighet og hans 
elskede Sønn Jesu Kristi altomfattende 
sonoffer. I Jesu Kristi hellige navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Boyd K. Packer, “Personlig åpenbaring – 

gaven, prøven og løftet,” Lys over Norge, 
jan. 1995, 59.

 2. Russell M. Nelson, “Tilbedelse på 
nadverdsmøtet,” Liahona, aug. 2004, 13.

 3. “Jesus fra Nasaret,” Salmer, nr. 107.
 4. “Når vi i nadverden tar del,” Salmer,  

nr. 113.
 5. “O, Fader, la mitt hjerte få,” Salmer, nr. 101.
 6. “As Now We Take the Sacrament,” Hymns, 

nr. 169.
 7. David A. Bednar, “Alltid bevare en 

forlatelse for deres synder,” Liahona, 
mai 2016, 61-62.
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ledere i Kirken, og uttrykte dyp anger. 
Selv om det var det vanskeligste han 
noen gang hadde gjort, førte følelsen av 
lettelse, fred, takknemlighet, kjærlighet 
til vår Frelser og vissheten om at Herren 
løftet hans tunge byrde og bar ham, til 
en usigelig glede i ham, uavhengig av 
utfallet og hva fremtiden måtte bringe.

Han hadde vært sikker på at hans 
hustru og barn ville bli ute av seg – og 
det ble de, og at han ville bli ilagt disip-
linærtiltak og avløst fra sitt kall – og det 
ble han. Han var sikker på at hans hus-
tru ville bli sønderknust, såret og sint 
– og det ble hun. Og han var overbevist 
om at hun ville gå fra ham, og ta barna 
med seg – men det gjorde hun ikke.

Noen ganger fører alvorlig over-
tredelse til skilsmisse, og avhengig 
av omstendighetene, kan det være 
nødvendig. Men til denne mannens 
forbløffelse, omfavnet hans hustru ham 
og lovet å hjelpe ham på alle måter 
hun kunne. Med tiden ble hun i stand 
til å tilgi ham fullt ut. Hun hadde følt 
den helbredende kraften i Frelserens 
forsoning. Mange år senere er dette 
ekteparet og deres tre barn sterke og 
trofaste. Mannen og hustruen virker i 
templet og har et fantastisk og kjærlig 
ekteskap. Dybden av denne mannens 

Når vi har syndet, prøver Satan ofte 
å overbevise oss om at det som er 
uselvisk å gjøre, er å beskytte andre 
mot den ødeleggende virkningen av 
kunnskapen om våre synder, herunder 
å unngå å bekjenne for biskopen, som 
kan velsigne oss ved sine prestedøms-
nøkler som alminnelig dommer i Israel. 
Sannheten er imidlertid at det som er 
uselvisk og Kristus-lignende å gjøre, er å 
bekjenne og omvende seg. Dette er vår 
himmelske Faders store forløsningsplan.

Til slutt bekjente denne gode 
mannen for sin trofaste hustru og sine 

Av Linda S. Reeves
Annenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap

Noen måneder før president 
Boyd K. Packer døde, var ledere 
i prestedømmet og hjelpeorga-

nisasjonene på generalplan så heldige 
å få høre ham tale til oss. Jeg har ikke 
klart å slutte å tenke på det han sa. 
Han fortalte at han hadde søkt bakover 
gjennom hele sitt liv, på jakt etter tegn 
til synder han hadde begått og opp-
riktig omvendt seg fra, og kunne ikke 
finne noe spor av dem. På grunn av vår 
kjære Frelser Jesu Kristi sonoffer og ved 
oppriktig omvendelse, var hans synder 
helt borte, som om de aldri hadde 
funnet sted. President Packer ba så oss 
som ledere den dagen, om å vitne om 
at dette er sant for hver den som opp-
riktig omvender seg.

Jeg kjenner til en mann som var inn-
blandet i moralovertredelser for mange 
år siden. En god stund var denne man-
nen for skamfull og for bekymret til å 
snakke med sin hustru og sine preste-
dømsledere. Han ønsket å omvende 
seg fullstendig, men ga faktisk uttrykk 
for at han var villig til å gi avkall på sin 
egen evige frelse fremfor å la sin ekte-
felle og barn oppleve den sorg, skam 
eller andre konsekvenser som kunne 
komme dersom han bekjente.

Den store 
forløsningsplan
Jeg vet at når vi oppriktig omvender oss, blir våre synder  
virkelig borte – sporløst!
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vitnesbyrd, og hans kjærlighet til og 
takknemlighet for Frelseren, er svært 
tydelig i hans liv.

Amulek vitnet og sa: “Jeg vil dere 
skal komme frem og ikke mer forherde 
deres hjerter … Hvis dere vil omvende 
dere … skal den store forløsningsplan 
straks bli virksom for dere.” 1

Mens jeg virket sammen med 
min mann da han presiderte over en 
misjon, dro vi en morgen til flyplassen 
for å hente en stor gruppe misjonærer. 
En spesiell ung mann vekket vår opp-
merksomhet. Han virket lei seg, ned-
tynget, nesten ute av seg. Vi holdt godt 
øye med ham den ettermiddagen. Før 
kvelden kom, hadde denne unge man-
nen gjort en forsinket bekjennelse, og 
lederne hans kom frem til at han måtte 
dra hjem. På vei til flyplassen ga vi 
ham oppriktig og kjærlig ros for at han 
hadde hatt mot til å stå frem, selv om vi 
var veldig lei oss for at han hadde vært 
uærlig og ikke hadde omvendt seg før 
han kom på misjon, og vi lovet å holde 
nær kontakt med ham.

Denne flotte unge mannen var 
velsignet med fantastiske foreldre, gode 
prestedømsledere og en støttende og 
kjærlig menighet. Etter et år med store 
anstrengelser for å omvende seg full-
stendig og ta del i Frelserens forsoning, 
var han i stand til å vende tilbake til 
vår misjon. Det er vanskelig for meg å 
beskrive den gleden vi følte da vi hen-
tet denne unge mannen på flyplassen. 
Han var fylt av Ånden, lykkelig, frimo-
dig for Herren og ivrig etter å utføre en 
hederlig misjon. Han ble en fremra-
gende misjonær, og senere fikk min 
mann og jeg det privilegium å være 
tilstede under hans tempelbesegling.

Til sammenligning vet jeg om en 
annen misjonær som visste at hennes 
ubekjente synd fra før misjonen helt 
sikkert ville få henne sendt hjem før 
tiden, og la sin egen plan om å arbeide 

ekstra hardt under sin misjon og 
bekjenne for misjonspresidenten bare 
noen dager før misjonen var fullført. 
Hun manglet bedrøvelse etter Guds 
sinn, og prøvde å følge en annen plan 
enn den vår kjærlige Frelser har gitt 
hver enkelt av oss.

På misjonen vår ble jeg en gang med 
min mann da han dro for å intervjue en 
mann som skulle bli døpt. Mens min 
mann gjennomførte intervjuet, ventet jeg 
utenfor sammen med søstermisjonærene 
som hadde undervist denne mannen. 
Da intervjuet var ferdig, informerte 
min mann misjonærene om at mannen 
kunne bli døpt. Denne flotte mannen 
gråt og gråt da han forklarte at han 
hadde vært sikker på at de alvorlige syn-
dene han hadde begått tidligere i livet, 
ville hindre ham i å kunne bli døpt. Jeg 
har sjelden vært vitne til slik en glede og 
lykke av å komme ut av mørket og inn i 
lyset som det jeg opplevde den dagen.

Eldste D. Todd Christofferson vitnet 
og sa:

“Med tro på [vår] barmhjertige Forlø-
ser og hans makt, går mulig fortvilelse 
over til håp. Man forandrer sitt hjerte og 
sine ønsker, og den tidligere tiltalende 
synden blir stadig mer motbydelig …

Uavhengig av omvendelsens pris, 
blir den oppslukt i tilgivelsens glede.” 2

Disse erfaringene minner meg om 
Enos i Mormons bok, som “påkalte 
[Herren] i kraftig bønn”, og så hørte 
en røst som sa: “Enos, dine synder 
er deg forlatt …

Og jeg, Enos, visste at Gud ikke 
kunne lyve, derfor var min skyld tatt 
bort.

Og jeg sa: Herre, hvordan er det  
gått til?

Og han sa til meg: På grunn av din 
tro på Kristus … Gå derfor bort, din tro 
har gjort deg ren.” 3

Da jeg forberedte denne talen, 
ønsket jeg å få en følelse av hvordan 
våre barnebarn forstår omvendelse, 
og hva de føler for Frelseren, så jeg 
ba våre barn om å stille dem følgende 
spørsmål. Jeg ble rørt av våre barne-
barns svar.

Hva er omvendelse? “Når du slår 
noen, kan du si ‘unnskyld’ og hjelpe 
dem opp.”

Hvordan føler du deg når du 
omvender deg? “Du kan kjenne ham, 
du kan kjenne varmen hans, og den 
vonde følelsen forsvinner.”

Hva føler du for Jesus og vår him-
melske Fader når du omvender deg? 
“Jeg tror Jesus føler at det var verdt det 
å utføre forsoningen, og han er glad for 
at vi kan bo hos ham igjen.”

Hvorfor ønsker Jesus og vår him-
melske Fader at jeg skal omvende 
meg? Mitt barnebarn i tenårene sa: 
“Fordi de elsker meg! For å utvikle 
meg og bli som Dem, må jeg omvende 
meg. Jeg vil også alltid at Ånden skal 
være hos meg, så jeg må omvende 
meg hver dag for å motta hans fan-
tastiske veiledning. Jeg vil aldri være 
i stand til å takke dem nok.”
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Da disse disiplene gikk sin vei, 
vendte Jesus seg til De tolv og spurte: 
“Vil også dere gå bort?” 3

Peter svarte:
“Herre, hvem skal vi gå til ? Du har 

det evige livs ord.
Og vi tror og vet at du er Guds 

Hellige!” 4

I det øyeblikket, da andre fokuserte 
på det de ikke kunne godta, valgte 
apostlene å fokusere på det de trodde 
og visste, og derfor fortsatte de å være 
sammen med Kristus.

Senere, på pinsedagen, mottok 
De tolv Den hellige ånds gave. De ble 
tapre i sitt vitnesbyrd om Kristus, og 
begynte å forstå Jesu læresetninger 
bedre.

Det er ikke annerledes i dag. For 
noen er stadig Kristi oppfordring om å 
tro og bli værende, vanskelig å godta. 
Noen disipler har vanskeligheter 
med å forstå en bestemt retningslinje 
eller læresetning i Kirken. Andre blir 
betenkte på grunn av vår historie, eller 
feil som er gjort av noen medlemmer 
og ledere, både før og nå. Atter andre 
synes det er vanskelig å etterleve en 
religion som krever så mye. Og noen 
har blitt “trette av å gjøre godt”.5 Av 
disse og andre grunner vakler noen 
medlemmer av Kirken i sin tro, og 
lurer på om de kanskje skal følge dem 

Av eldste M. Russell Ballard
i De tolv apostlers quorum

For mange år siden besøkte min 
familie og jeg det hellige land. 
Et av mine levende minner fra 

reisen var et besøk til det øvre rom 
i Jerusalem, stedet hvor man tror det 
siste måltid fant sted.

Da vi sto på dette stedet, leste jeg 
for dem fra Johannes 17, hvor Jesus ber 
til sin Fader for sine disipler:

“Jeg ber for dem … at de kan være 
ett, likesom vi er ett …

Jeg ber ikke bare for disse, men 
også for dem som ved deres ord kom-
mer til tro på meg,

at de alle må være ett, likesom du, 
Far, i meg, og jeg i deg – at også de må 
være ett i oss.” 1

Jeg ble dypt beveget da jeg leste 
disse ordene og ba på dette hellige ste-
det om at jeg alltid måtte være ett med 
min familie og min himmelske Fader 
og hans Sønn.

Våre dyrebare forhold til familie, ven-
ner, Herren og hans gjenopprettede kirke 
er blant de tingene som betyr mest i 
livet. Fordi disse forholdene er så viktige, 
burde de verdsettes, beskyttes og pleies.

En av de mest hjerteskjærende his-
toriene i Skriftene fant sted da “mange 
av [Herrens] disipler” fant det vanskelig 
å godta hans læresetninger og “trakk … 
seg tilbake og gikk ikke lenger omkring 
med ham”.2

Hvem skal vi gå til?
Til slutt må hver enkelt av oss svare på Frelserens spørsmål:  
“Vil også dere gå bort?”

Da fire år gamle Brynlee hørte 
disse spørsmålene, sa hun: “Jeg vet 
ikke, pappa. Du kan lære meg.”

På en tidligere generalkonferanse 
erklærte eldste Jeffrey R. Holland: “Uan-
sett hvor mange sjanser dere tror dere 
har forspilt, hvor mange feil dere føler 
at dere har gjort … eller hvilken avstand 
fra hjem og familie og Gud dere føler at 
dere har reist, vitner jeg om at dere ikke 
har reist utenfor rekkevidden av gud-
dommelig kjærlighet. Det er ikke mulig 
for dere å synke lavere enn det uende-
lige lys av Kristi forsoning skinner.” 4

Jeg vil så gjerne at hvert av mine 
barn og barnebarn og hver av dere, 
mine brødre og søstre, skal føle den 
glede og nærhet til vår himmelske 
Fader og vår Frelser som kommer når 
vi daglig omvender oss fra våre synder 
og svakheter. Ethvert ansvarlig barn av 
vår himmelske Fader trenger omven-
delse. Hvilke synder trenger vi å 
omvende oss fra? Hva hindrer oss? På 
hvilke måter trenger vi å forbedre oss?

Jeg vet, slik president Packer 
erfarte og vitnet om, at når vi opp-
riktig omvender oss fra våre synder, 
blir de virkelig borte – sporløst! Jeg 
har personlig følt kjærlighet, glede, 
lettelse og frimodighet for Herren 
når jeg har omvendt meg oppriktig.

For meg er ikke livets største 
mirakler at Rødehavet ble delt, at 
fjell flyttes eller til og med kroppens 
helbredelse. Det største miraklet skjer 
når vi ydmykt kommer til vår Fader 
og ber inderlig om tilgivelse, og så blir 
renset for disse syndene og forandret 
ved vår Frelsers sonoffer. I Jesu Kristi 
hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Alma 34:31.
 2. D. Todd Christofferson, “Den guddommelige 

gave omvendelse,” Liahona, nov. 2011, 40.
 3. Enos 1:4-8.
 4. Jeffrey R. Holland, “Arbeiderne i 

vingården,” Liahona, mai 2012, 33.
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som trakk seg “tilbake og … ikke len-
ger [gikk] omkring” med Jesus.

Hvis noen av dere vakler i troen, 
vil jeg stille dere det samme spørsmålet 
som Peter stilte: “Hvem skal [dere] gå 
til?” Hvis dere velger å bli inaktive eller 
å forlate den gjenopprettede Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige, hvor skal 
dere gå? Hva skal dere gjøre? Beslut-
ningen om ikke lenger å “gå omkring” 
med Kirkens medlemmer og Herrens 
utvalgte ledere vil få langsiktige kon-
sekvenser som ikke alltid er mulig å se 
nå. Det kan være en læresetning, en 
retningslinje eller noe i historien som 
setter dere på kant med deres tro, og 
dere kan føle at den eneste måten å 
løse denne indre uroen på akkurat nå, 
er å ikke lenger “gå omkring” med de 
hellige. Hvis dere lever så lenge som 
jeg har gjort, vil dere etter hvert forstå 
at ting har en tendens til å løse seg. En 
inspirert innsikt eller åpenbaring kan 
kaste nytt lys over et spørsmål. Husk at 
gjenopprettelsen ikke er en hendelse, 
men at den fortsetter å utspille seg.

Gi aldri slipp på de store sann-
hetene som ble åpenbart gjennom 
profeten Joseph Smith. Slutt aldri å lese, 
overveie og anvende Kristi lære slik 
den finnes i Mormons bok.

Unnlat aldri å gi lik tid til Herren ved 
ærlige forsøk på å forstå det Herren 
har åpenbart. Som min kjære venn og 
tidligere kollega eldste Neal A. Maxwell 
en gang sa: “Vi skulle ikke anta … at 
noe er uforklarlig bare fordi vi ikke kan 
forklare det.” 6

Så før dere tar det åndelig farefulle 
valget om å dra, oppfordrer jeg dere til 
å stoppe opp og tenke nøye etter før 
dere gir avkall på hva enn det var som 
ga dere et vitnesbyrd om Jesu Kristi 
gjenopprettede kirke i første omgang. 
Stopp opp og tenk over det dere har 
følt her, og hvorfor dere følte det. Tenk 
på de gangene da Den hellige ånd 

har båret vitnesbyrd for dere om evig 
sannhet.

Hvor skal dere gå for å finne andre 
som deler deres tro på personlige, 
kjærlige himmelske foreldre, som lærer 
oss hvordan vi skal komme tilbake til 
deres evige nærhet?

Hvor skal dere gå for å bli undervist 
om en Frelser som er deres beste venn, 
som ikke bare led for deres synder, 
men også led “smerter og lidelser og 
fristelser av alle slag” slik at “hans indre 
kan fylles med barmhjertighet i kjødet, 
så han i kjødet kan vite hvordan han 
skal hjelpe sitt folk”,7 herunder, tror jeg, 
den skrøpelighet som tap av tro er?

Hvor skal dere gå for å lære mer 
om vår himmelske Faders plan for vår 
evige lykke og fred, en plan som er full 
av vidunderlige muligheter, læreset-
ninger og veiledning for vårt jordiske 
og evige liv? Husk at frelsesplanen gir 
jordelivet mål, mening og veiledning.

Hvor skal dere gå for å finne en 
detaljert og inspirert kirke-organisa-
sjonsstruktur hvor dere blir undervist 
og støttet av menn og kvinner som er 

dypt forpliktet til å tjene Herren ved å 
stå til tjeneste for dere og deres familie?

Hvor skal dere gå for å finne 
levende profeter og apostler som er 
kalt av Gud til å gi dere en annen kilde 
til råd, forståelse, trøst og inspirasjon 
for utfordringene i vår tid?

Hvor skal dere gå for å finne men-
nesker som lever etter et foreskrevet 
sett med verdier og normer som dere 
deler og ønsker å videreføre til deres 
barn og barnebarn?

Og hvor skal dere gå for å oppleve 
den gleden som kommer gjennom tem-
plets frelsende ordinanser og pakter?

Brødre og søstre, det kan være 
krevende å ta imot og etterleve Kristi 
evangelium. Slik har det alltid vært, og 
slik vil det alltid være. Livet kan være 
som turgåere som går opp en bratt 
og krevende løype. Det er naturlig og 
normalt at vi av og til stopper opp for 
å få igjen pusten, for å orientere oss 
og for å revurdere vårt tempo. Ikke 
alle trenger å ta pause på veien, men 
det er ingenting galt i å gjøre det hvis 
omstendighetene krever det. Det kan 
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faktisk være positivt for dem som drar 
full nytte av muligheten til å fornye 
seg med det levende vannet av Kristi 
evangelium.

Faren kommer når noen velger å 
vandre bort fra stien som fører til livets 
tre.8 Noen ganger kan vi lære, studere 
og vite, og noen ganger må vi ha tro, 
tillit og håp.

Til slutt må hver enkelt av oss svare 
på Frelserens spørsmål: “Vil også dere 
gå bort?” 9 Vi må alle søke etter vårt 
eget svar på dette spørsmålet. For noen 
er svaret lett. For andre er det vanske-
lig. Jeg påberoper meg ikke å vite hvor-
for noen har lettere for å tro enn andre. 
Jeg er bare så takknemlig for å vite at 
svarene alltid er der, og hvis vi søker 
dem – virkelig søker med ærlig hensikt 
og av hele vårt hjerte med bønn, vil vi 
til slutt finne svar på våre spørsmål hvis 
vi fortsetter på evangeliets vei. I min 
tjenestegjerning har jeg kjent dem som 
har kommet på avveie og vendt tilbake 
etter sin prøve på tro.

Mitt oppriktige håp er at vi må 
invitere et økende antall av Guds barn 
til å finne og holde seg på evangeliets 

vei, slik at også de kan “spise av den 
frukt som [er] mer ønskelig enn all 
annen frukt”.10

Min inderlige bønn er at vi må opp-
muntre, godta, forstå og elske dem som 
strever med sin tro. Vi må aldri glemme 
noen av våre brødre og søstre. Vi er 
alle på forskjellige steder på veien, og 
vi må hjelpe hverandre deretter.

Akkurat slik vi skulle åpne våre 
armer for å ønske nye konvertitter 
velkommen, skulle vi også omfavne og 
støtte dem som har spørsmål og vakler 
i sin tro.

Ved hjelp av en annen velkjent 
metafor, ber jeg om at alle som vur-
derer å forlate “det gamle skip Sion”, 
hvor Gud og Kristus står ved roret, vil 
stoppe opp og tenke dere godt om før 
dere gjør det.

Selv om voldsomme kastevinder 
og bølger slår mot det gamle skipet, 
er Frelseren ombord og i stand til 
å stille stormen med sin befaling: 
“Ti, vær stille!” I mellomtiden må vi 
ikke frykte, og vi må ha urokkelig 
tro og vite at “både vinden og sjøen 
adlyder ham”.11

Brødre og søstre, jeg lover dere i 
Herrens navn at han aldri vil forlate sin 
kirke, og at han aldri vil forlate noen 
av oss. Husk Peters svar på Frelserens 
spørsmål og ord:

“Hvem skal vi gå til? Du har det 
evige livs ord,

Og vi tror og vet at du er Guds 
Hellige!” 12

Jeg vitner om at det ikke finnes “noe 
annet navn, heller ingen annen vei eller 
noe annet middel hvorved frelse kan 
komme til menneskenes barn, enn i og 
gjennom … Kristi navn.” 13

Jeg vitner også om at Jesus Kristus har 
kalt apostler og profeter i vår tid og gjen-
opprettet sin kirke med læresetninger og 
bud som “en tilflukt fra stormen og fra 
vreden” som med sikkerhet vil komme 
med mindre verdens innbyggere omven-
der seg og vender tilbake til ham.14

Jeg vitner også om at Herren “innbyr 
dem alle til å komme til ham og ta del 
i hans godhet. Og han viser ingen bort 
som kommer til ham, hverken sort eller 
hvit, trell eller fri, mann eller kvinne … 
alle er like for Gud”.15

Jesus er vår Frelser, og hans gjengitte 
evangelium vil lede oss trygt tilbake til 
våre himmelske foreldres nærhet hvis vi 
holder oss på evangeliets vei og følger 
i hans fotspor. Dette vitner jeg om i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Johannes 17:9, 11, 20-21.
 2. Johannes 6:66; uthevelse tilføyd.
 3. Johannes 6:67.
 4. Johannes 6:68-69; uthevelse tilføyd.
 5. Lære og pakter 64:33.
 6. Neal A. Maxwell, Not My Will, But Thine 

(1988), 124.
 7. Alma 7:11-12.
 8. Se 1 Nephi 8:20-30.
 9. Johannes 6:67.
 10. 1 Nephi 8:15.
 11. Se Markus 4:35-41.
 12. Johannes 6:68-69.
 13. Mosiah 3:17.
 14. Lære og pakter 115:6.
 15. 2 Nephi 26:33.
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jordens Gud og er blitt drept for 
verdens synder …

Og da de alle hadde gått frem og 
forvisset seg, ropte de som med én røst 
og sa:

Hosianna! Velsignet være Den Aller 
Høyeste Guds navn!” 4

Og så, for andre gang, “falt [de] ned 
ved Jesu føtter”. Men denne gangen 
med hensikt, for vi leser at de “tilba 
ham”.5

Nåtid
Tidligere i år var jeg på oppdrag og 

besøkte en stav i det vestlige USA. Det 
var en vanlig søndag og et vanlig møte 
med vanlige medlemmer av Kirken. 
Jeg så folk komme inn i kirkesalen og 
ærbødig finne ledige plasser. I siste 
øyeblikk ga hviskede samtaler gjenlyd 
i hele salen. Mødre og fedre prøvde – 
noen ganger forgjeves – å roe ener-
giske barn. Helt vanlig.

Men så, før møtet begynte, kom ord 
inspirert av Ånden til mitt sinn.

Disse medlemmene hadde ikke bare 
kommet for å utføre en plikt eller lytte 
til talerne.

De hadde kommet av en dypere 
og langt viktigere grunn.

De hadde kommet for å tilbe.
I løpet av møtet iakttok jeg flere 

medlemmer i forsamlingen. De hadde 
et nesten himmelsk uttrykk, en ærbø-
dig og fredelig innstilling. Det var noe 
ved dem som varmet mitt hjerte. Det de 
opplevde den søndagen, var noe helt 
bemerkelsesverdig.

De tilba.
De opplevde himmelen.
Jeg kunne se det i ansiktene deres.
Og jeg gledet meg og tilba sam-

men med dem. Og da jeg gjorde det, 
talte Ånden til mitt hjerte. Og den 
dagen lærte jeg noe om meg selv, om 
Gud og hvor viktig sann tilbedelse er 
i vårt liv.

Da Frelseren steg ned fra himmelen, 
falt folket to ganger ned for hans føtter. 
Første gang var etter at han med gud-
dommelig myndighet uttalte:

“Se, jeg er Jesus Kristus som profe-
tene vitnet om skulle komme til verden.

Og se, jeg er verdens lys og liv.” 3

Han ba så de tilstedeværende: “Stå 
opp og kom frem til meg, så dere kan 
stikke deres hender i min side og så 
dere også kan føle naglegapene i 
mine hender og i mine føtter, så dere 
kan vite at jeg er Israels Gud og hele 

Av biskop Dean M. Davies
Førsterådgiver i Det presiderende biskopsråd

Hans besøk
En av de mest bemerkelsesverdige 

og gripende opplevelser som er ned-
tegnet i hellig skrift, er beretningen om 
Frelserens besøk til innbyggerne i Ame-
rika etter hans død og oppstandelse. 
Folket hadde opplevd en ødeleggelse 
så stor at den fikk “hele landets over-
flate [til å bli] forandret”.1 Opptegnelsen 
om disse hendelsene forteller at etter 
katastrofen gråt hele folket uavlatelig,2 
og midt i sin dype sorg hungret de etter 
helbredelse, fred og befrielse.

Velsignelsene ved 
tilbedelse
Tilbedelse er nødvendig og vesentlig for vårt åndelige liv. Det er  
noe vi skulle lengte etter, oppsøke og anstrenge oss for å oppleve.
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Tilbedelse i hverdagen
Siste-dagers-hellige er enestående 

når det gjelder å utføre kall i Kirken. 
Men noen ganger utfører vi kanskje vårt 
arbeid rutinemessig, som om vi bare 
gjorde en jobb. Noen ganger mangler 
kanskje vår deltagelse på møtene og 
vår tjeneste i riket det hellige elementet 
tilbedelse. Og uten dette går vi glipp 
av et uforlignelig åndelig møte med det 
uendelige – et vi har rett til som barn av 
en kjærlig himmelsk Fader.

Tilbedelse skulle slett ikke være en 
tilfeldig, heldig forekomst. Den er både 
nødvendig og vesentlig for vårt ånde-
lige liv. Det er noe vi skulle lengte etter, 
oppsøke og anstrenge oss for å oppleve.

Hva er tilbedelse?
Når vi tilber Gud, kommer vi til ham 

med ærbødig kjærlighet, ydmykhet og 
beundring. Vi anerkjenner og godtar 
ham som vår suverene konge, univer-
sets Skaper, vår elskede og uendelig 
kjærlige Fader.

Vi respekterer og hedrer ham.
Vi underkaster oss ham.
Vi løfter vårt hjerte i mektig bønn, 

verdsetter hans ord, gleder oss over 
hans nåde og forplikter oss til å følge 
ham med trofast lojalitet.

Å tilbe Gud er en så viktig del av 
livet til en Jesu Kristi disippel at hvis 
vi ikke tar imot ham i vårt hjerte, vil 
vi søke forgjeves etter ham i våre råd, 
kirker og templer.

Sanne disipler ønsker å “tilbe ham 
som dannet himmel og jord og havet 
og vannkildene – og [påkalle] Herrens 
navn dag og natt.” 6

Vi kan lære mye om sann tilbe-
delse ved å undersøke hvordan andre 
– personer som kanskje ikke var så 
forskjellige fra oss selv – møtte, oppførte 
seg og tilba i det guddommeliges nærhet.

Undring, takknemlighet og håp
I den første delen av 1800-tallet 

hadde den kristne verden så godt som 
forlatt tanken om at Gud fremdeles 
talte til menneskene. Men våren 1820 
endret dette seg for alltid da en enkel 
bondegutt gikk inn i et skogholt og 
knelte for å be. Fra den dagen av har 
en strøm av bemerkelsesverdige syner, 
åpenbaringer og himmelske tilkjenne-
givelser badet jorden og begavet dens 
innbyggere med dyrebar kunnskap om 
Guds natur og hensikt og hans forhold 
til menneskene.

Oliver Cowdery beskrev denne 
tiden som noe han “aldri [kom] til å 
glemme … Hvilken glede, hvilket 
under, hvilken forundring!” 7

Olivers ord formidler de første 
elementene som ledsager sann til-
bedelse av det guddommelige – en 
følelse av opphøyd ærefrykt og dyp 
takknemlighet.

Hver dag, men spesielt på sabbats-
dagen, har vi den bemerkelsesverdige 
anledningen til å oppleve undring og 

ærefrykt for himmelen og lovsynge 
Gud for hans velsignede godhet og 
overveldende barmhjertighet.

Dette vil gi oss håp. Dette er de 
første elementene av tilbedelse.

Lys, kunnskap og tro
På den velsignede pinsedagen kom 

Den hellige ånd inn i Kristi disiplers 
hjerte og sinn, og fylte dem med lys 
og kunnskap.

Inntil den dagen var de til tider 
usikre på hva de skulle gjøre. Jerusalem 
hadde blitt et farlig sted for en tilhenger 
av Frelseren, og de må ha lurt på hva 
som ville skje med dem.

Men da Den hellige ånd fylte deres 
hjerte, forsvant tvilen og uviljen. Ved 
den opphøyde opplevelsen av sann til-
bedelse, mottok Guds hellige himmelsk 
lys, kunnskap og et styrket vitnesbyrd. 
Og dette førte til tro.

Fra da av handlet oldtidens apostler 
og hellige med bestemt veiledning. 
Med frimodighet forkynte de Kristus 
Jesus til hele verden.

Når vi tilber i ånden, innbyr vi lys og 
sannhet i vår sjel, noe som styrker vår 
tro. Dette er også nødvendige elemen-
ter av sann tilbedelse.

Disippelens vei og kjærlighet
I Mormons bok leser vi at fra det 

øyeblikket da Alma den yngre ble 
befridd fra konsekvensene av sin egen 
opprørskhet, ble han aldri den samme. 
Han “reiste [frimodig] rundt omkring i 
hele Zarahemlas land og blant hele [fol-
ket] … og strevde iherdig for å utbedre 
all den skade de hadde påført kirken”.8

Hans konstante tilbedelse av den 
allmektige Gud tok form av energisk 
disippelskap.

Sann tilbedelse gjør oss til oppriktige 
og inderlige disipler av vår kjære Herre 
og Frelser Jesus Kristus. Vi forandrer 
oss, og blir mer lik ham.
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Vi blir mer forståelsesfulle og 
omsorgsfulle. Mer tilgivende. Mer 
kjærlige.

Vi forstår at det er umulig å si at vi 
elsker Gud, samtidig som vi hater, avvi-
ser eller ignorerer andre rundt oss.9

Sann tilbedelse fører til en urokkelig 
beslutning om å vandre på disippelens 
vei. Og det fører uunngåelig til kjærlig-
het. Dette er også nødvendige elemen-
ter av tilbedelse.

Gå inn gjennom hans porter med 
takksigelse

Når jeg tenker tilbake på det som 
begynte som en vanlig søndag morgen, 
i det vanlige møtehuset, i den vanlige 
staven, blir jeg den dag i dag rørt av 
denne eiendommelige åndelige opple-
velsen som for alltid vil velsigne mitt liv.

Jeg lærte at selv om vi er enestå-
ende i å administrere vår tid, våre kall 
og våre oppdrag – selv om vi krysser 

av i alle rutene på vår liste over den 
“fullkomne” enkeltperson, familie eller 
leder, hvis vi ikke klarer å tilbe vår 
barmhjertige Befrier, vår himmelske 
Konge og store Gud, mangler vi mye 
av evangeliets glede og fred.

Når vi tilber Gud, anerkjenner og tar 
vi imot ham med den samme ærbødig-
het som innbyggerne i oldtidens Ame-
rika. Vi kommer til ham med ufattelige 
følelser av undring og ærefrykt. Vi 
undrer oss i takknemlighet over Guds 
godhet. Og dermed tilegner vi oss håp.

Vi overveier Guds ord, og det fyller 
vår sjel med lys og sannhet. Vi kan 
forstå åndelige perspektiver som bare 
kan ses i lyset av Den hellige ånd.10 
Og dermed får vi tro.

Når vi tilber, blir vår sjel fored-
let, og vi lover å vandre i vår kjære 
Frelser Jesu Kristi fotspor. Og med 
denne beslutningen kan vi utvikle 
nestekjærlighet.

Når vi tilber, utøser vi vårt hjerte 
i lovprisning til vår velsignede Gud – 
morgen, middag og kveld.

Vi helliger og hedrer ham uavlatelig 
– i våre møtehus, boliger, templer og 
i alt vårt arbeide.

Når vi tilber, åpner vi vårt hjerte 
for den helbredende kraft i Jesu Kristi 
forsoning.

Vårt liv blir tegnet og uttrykket for 
vår tilbedelse.

Mine brødre og søstre, åndelige 
opplevelser har mindre å gjøre med 
hva som skjer rundt oss, og alt å gjøre 
med hva som skjer i vårt hjerte. Det er 
mitt vitnesbyrd at sann tilbedelse vil 
forvandle ordinære møter i Kirken til 
bemerkelsesverdige åndelige fester. Det 
vil berike vårt liv, utvide vår forståelse 
og styrke vårt vitnesbyrd. For når vi 
bøyer vårt hjerte til Gud, går vi, i likhet 
med Salmisten i fordums tid “gjennom 
hans porter med takkesang, inn i hans 
forgårder med lovsang. [Vi takker] ham 
og [priser] hans navn”.

For Herren er god, hans miskunnhet 
varer til evig tid, og hans trofasthet fra 
slekt til slekt.” 11

Ved oppriktig og inderlig tilbedelse 
blomstrer og modnes vi i håp, tro og 
kjærlighet. Og gjennom denne proses-
sen samler vi himmelsk lys i vår sjel 
som fyller vårt liv med guddommelig 
mening, vedvarende fred og evig glede.

Dette er velsignelsen ved tilbedelse 
i vårt liv. Dette vitner jeg ydmykt om, 
i Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. 3 Nephi 8:17.
 2. Se 3 Nephi 8:23.
 3. 3 Nephi 11:10-11.
 4. 3 Nephi 11:14, 16-17.
 5. 3 Nephi 11:17.
 6. Lære og pakter 133:39-40.
 7. Joseph Smith – Historie 1:71, fotnote.
 8. Mosiah 27:35.
 9. Se 1 Johannes 4:20.
 10. Se 1 Korinterbrev 2:14.
 11. Salmene 100:4-5.
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deres urettferdige dom, og at de fikk 
dårligsamvittighet og gikk bort “en etter 
en” (vers 9; uthevelse tilføyd). Han sa 
til kvinnen: “Heller ikke jeg fordømmer 
deg. Gå bort, og synd ikke mer. Og 
kvinnen priste Gud fra den stund av, og 
trodde på hans navn” ( Joseph Smiths 
oversettelse, Johannes 8:11 [i Johan-
nes 8:11, fotnote c ] i Kirkens engelske 
utgave av Bibelen).

Det naturlige menneske i hver 
enkelt av oss har en tendens til å for-
dømme andre og til å dømme urettfer-
dig, eller selvrettferdig. Dette skjedde 
også med Jakob og Johannes, to av 
Frelserens apostler. De ble rasende da 
innbyggerne i en samaritansk landsby 
behandlet Frelseren respektløst (se 
Lukas 9:51-54):

“Da [de] så det, sa de: Herre, vil du 
at vi skal by ild fare ned fra himmelen 
og fortære dem, slik som Elias gjorde?

Men han vendte seg om og talte 
strengt til dem og sa: Dere vet ikke hva 
ånd dere er av.

For Menneskesønnen er ikke kom-
met for å ødelegge menneskeliv, men 
for å frelse” (vers 54-56).

Dagens “alminnelige dommer[e]” 
(L&p 107:74), våre biskoper og grens-
presidenter, skulle unngå lignende 
impulser til å fordømme, slik Jakob og 
Johannes gjorde den gangen. En rettfer-
dig dommer vil reagere på bekjennel-
ser med medfølelse og forståelse. En 
villfaren ungdom skulle for eksempel 
forlate biskopens kontor med en følelse 
av Frelserens kjærlighet gjennom bis-
kopen, og den glede og helbredende 
kraft som forsoningen gir – aldri skam-
full eller foraktet. Ellers kan biskopen 
uforvarende jage det bortkomne fåret 
lenger ut i villmarken (se Lukas 15:4).

Disiplinering
Men medfølelse opphever ikke 

behovet for disiplinering. Ordet 

sitt hjerte, fikk aldri de skriftlærde og 
fariseerne oppleve gleden av å redde 
bortkomne får.

Det var også “de skriftlærde og 
fariseerne” som førte “en kvinne som 
var grepet i hor” ( Johannes 8:3) til 
Frelseren for å se om han ville dømme 
henne i henhold til Moseloven (se 
vers 5). Dere kjenner resten av histo-
rien, hvordan han ydmyket dem for 

Av eldste Lynn G. Robbins
i De syttis presidentskap

I sitt jordiske liv var Jesus Kristus en 
kjærlig dommer, usedvanlig klok og 
tålmodig. Han er kjent i Skriftene som 

“den rettferdige dommer” (2 Timoteus 
4:8; Moses 6:57), og hans råd til oss er 
at også vi skal “gi en rettferdig dom” 
(se Joseph Smiths oversettelse, Matteus 
7:1-2 [i Veiledning til Skriftene]), og 
“[sette vår] lit til den Ånd som leder til å 
gjøre godt … [og] til å handle rettferdig” 
(L&p 11:12).

Disse rådene til de nephittiske tolv 
vil hjelpe oss å dømme slik Herren gjør: 
“Dere skal være dette folks dommere i 
overensstemmelse med den dom som jeg 
skal gi dere, og som skal være rettfer-
dig. Derfor, hva slags menn burde dere 
være? Sannelig sier jeg dere, likesom jeg 
er” (3 Nephi 27:27; uthevelse tilføyd). 
Vi glemmer noen ganger at da han ga 
rådet om å være slik han er, var det i 
sammenheng med å dømme rettferdig.

Urettferdig dom
Et skammelig eksempel på å 

dømme urettferdig kommer fra lignel-
sen om den bortkomne sauen, da fari-
seerne og de skriftlærde feilbedømte 
både Frelseren og hans middagssel-
skap, og sa: “Denne mann tar imot syn-
dere og eter sammen med dem” (Lukas 
15:2) – uten å tenke over at de selv var 
syndere. Fordi de var fordømmende i 

Den rettferdige dommer
Det er bare én måte å felle en rettferdig dom på, slik Jesus Kristus gjør, 
og det er å være slik han er.
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disiplinering kommer av det latinske 
ordet discere, “å lære”, eller discipulus, 
“elev”, så en disippel er en elev og en 
etterfølger.1 Å disiplinere på Herrens 
måte er å undervise vennlig og tål-
modig. I Skriftene bruker Herren ofte 
ordet refse når det handler om disipli-
nering (se for eksempel Mosiah 23:21; 
L&p 95:1). Ordet refse kommer av det 
latinske castus, som betyr “kysk eller 
ren”, altså refse for å rense.2

I verden er det en jordisk dommer 
som dømmer en mann og sender ham 
i fengsel. Til sammenligning lærer Mor-
mons bok oss at når vi bevisst synder, 
blir vi våre “egne dommere” (Alma 
41:7) og overgir oss selv til åndelig 
fengsel. Ironisk nok har en alminnelig 
dommer i dette tilfellet nøklene som 
låser opp fengselets porter “for med 
refselsen bereder jeg en vei så de kan 
bli befridd fra enhver fristelse, og jeg 
har elsket dere” (L&p 95:1; uthevelse 
tilføyd). En rettferdig dommer er barm-
hjertig, kjærlig og forsonende, ikke 
fordømmende.

Den unge Joseph Smith ble disipli-
nert med en prøvetid på fire år før han 
kunne motta gullplatene, “fordi du 
ikke har holdt Herrens bud”.3 Senere, 
da Joseph mistet de 116 manuskript-
sidene, ble han disiplinert igjen. Selv 
om Joseph virkelig angret, trakk 
likevel Herren tilbake privilegiene 
hans en periode, fordi “dem jeg elsker 
refser jeg også, så deres synder kan bli 
tilgitt” (L&p 95:1).

Joseph sa: “Engelen frydet seg da 
han ga meg tilbake urim og tummim, 
og sa at Gud var tilfreds med min 
trofasthet og ydmykhet, og elsket meg 
for min anger og flid i bønn.” 4 Fordi 
Herren ønsket å gi Joseph en lære-
penge som ville forandre hjertet hans, 
krevde han et hjerteskjærende offer 
av ham – for offer er en viktig del av 
disiplinering.

Offer
“I fordums tid betydde offer at noe 

eller noen ble gjort hellig,” 5 slik at det 
på en gjensidig avhengig måte kobles 
til definisjonen av ordet refse – “å 
rense”. I det gamle Israel kom tilgivelse 
på lignende måte ved et synd- eller 
skyldoffer, eller slaktoffer.6 Offeret 
skulle ikke bare “[peke] hen på det 
store og siste offer” (Alma 34:14), men 
bidro også til en dypere følelse av 
takknemlighet for Frelserens forsoning. 
En uvilje mot å ofre som en del av vår 
anger, spotter eller nedvurderer Kristi 
større offer for den samme synden, og 
bagatelliserer hans lidelse – et ufølsomt 
tegn på utakknemlighet.

På den annen side, ved offerets søte 
ironi, får vi faktisk noe av evig verdi 
– hans barmhjertighet og tilgivelse og 
til slutt “alt som [Faderen] har” (L&p 
84:38). Som en del av omvendelses-
prosessen, fungerer også offer som en 
helbredende balsam for å bidra til å 
erstatte “samvittighetsnag” (Alma 42:18) 

med “fred i samvittigheten” (Mosiah 
4:3). Uten offer kan man finne det 
vanskelig å tilgi seg selv på grunn av 
vedvarende bevissthet om noe som 
holdes tilbake.7

Foreldre som rettferdige dommere
Selv om få av oss vil bli kalt til å 

være alminnelige dommere, gjelder 
prinsipper for å dømme rettferdig oss 
alle, spesielt foreldre som daglig har 
anledning til å anvende disse prinsip-
pene overfor sine barn. Å undervise 
et barn effektivt er selve kjernen i 
god barneoppdragelse, og kjærlig 
disiplin er selve kjernen i å være en 
rettferdig dommer.

President Joseph F. Smith sa: “Hvis 
barna er gjenstridige og vanskelige å 
holde i tømme, må dere være tålmo-
dige med dem til dere kan vinne dem 
ved kjærlighet … og da kan dere forme 
deres karakter som dere ønsker.” 8

Det er interessant når de under-
viser om hvordan man disiplinerer, 
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at profetene alltid synes å henvise til 
Kristus-lignende egenskaper. Lære og 
pakter gir oss dette velkjente rådet om 
disiplinering:

“Ingen makt eller innflytelse kan 
eller bør utøves i kraft av preste-
dømmet – uten ved overtalelse, ved 
langmodighet, ved mildhet og saktmo-
dighet og ved oppriktig kjærlighet,

ved vennlighet og ren kunnskap 
som storlig skal utvide sjelen, uten 
hykleri og uten svik.

Irettesett i tide, klart og tydelig når 
Den Hellige Ånd tilskynder, og vis der-
etter større kjærlighet” (L&p 121:41-43).

Dette skriftstedet lærer oss å irette-
sette “når Den Hellige Ånd tilskynder”, 
ikke i sinne. Den hellige ånd og sinne er 
uforenlig, for “den som har stridighetens 
ånd, er ikke av meg, men av djevelen 
som er stridighetens far, og han opp-
egger menneskenes hjerter til å stride i 
vrede mot hverandre” (3 Nephi 11:29). 
President George Albert Smith sa at 
“uvennlige ord uttales som oftest ikke 
under Herrens inspirasjon. Herrens ånd 
er en vennlig ånd, en tålmodig ånd, 
en kjærlighetens, overbærenhetens og 
langmodighetens ånd …

Men hvis vi er ute etter å finne feil 
… på en nedbrytende måte, skyldes 
dette aldri Den hellige ånds veiledning, 
og det er alltid skadelig

… Vennlighet er den kraft Gud har 
gitt oss til å åpne forherdede hjerter 
og berolige gjenstridige sjeler.” 9

Våre barns sanne identitet
Da Frelseren besøkte nephittene, 

gjorde han noe helt spesielt med barna:
“Og det skjedde at han underviste 

og betjente folkemengdens barn … og 
han løste deres tunge, og de talte store 
og vidunderlige ting til sine fedre …

Og de både så og hørte disse barna, 
ja, til og med spedbarn åpnet sin munn 
og uttalte vidunderlige ting” (3 Nephi 
26:14, 16).

Kanskje mer enn å åpne munnen 
til barna, åpnet Herren øynene og 
ørene til deres forundrede foreldre. 
Disse foreldrene hadde fått den 
eiendommelige gaven som et glimt 
inn i evigheten var, hvor de fikk se 
sine barns sanne identitet og førjor-
diske betydning. Ville ikke det for 
alltid endre hvordan foreldrene så og 
behandlet sine barn? Jeg liker denne 

varianten av et sitat som tilskrives 
Goethe: “Måten du ser [et barn] på, 
er måten du behandler dem på, og 
måten du behandler dem på, er det 
de [vil] bli.” 10 Å huske et barns sanne 
identitet er en gave av forutseenhet 
som gir guddommelig inspirasjon til 
en rettferdig dommers perspektiv.

Konklusjon
President Thomas S. Monson har 

sagt: “La aldri et problem som må løses, 
bli viktigere enn en person som trenger 
å bli vist kjærlighet.” 11 Dette er et avgjø-
rende prinsipp med hensyn til å bli 
rettferdige dommere, spesielt overfor 
våre egne barn.

Det er bare én måte å felle en 
rettferdig dom på, slik Jesus Kristus 
gjør, og det er å være slik han er. 
Derfor, “hva slags menn [og kvinner] 
burde dere være? Sannelig sier jeg 
dere, likesom jeg er” (3 Nephi 27:27). 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se “disciple,” etymonline.com.
 2. Se Merriam-Webster’s Collegiate 

Dictionary, 11. utg. (2003), “chasten.”
 3. Karen Lynn Davidson and others, red., 

Histories, Volume 1: Joseph Smith Histories, 
1832-1844, bind 1 av historieserien av The 
Joseph Smith Papers (2012), 83.

 4. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph Smith (2007), 71; uthevelse tilføyd.

 5. Veiledning til Skriftene, “Offer,” 
scriptures.lds.org.

 6. Se Bible Dictionary, “Sacrifices.”
 7. Det offeret vi gir ved nadverdsbordets 

alter hver uke, er et sønderknust hjerte og 
en angrende ånd (se 2 Nephi 2:7; 3 Nephi 
9:20; Lære og pakter 59:8). Et sønderknust 
hjerte er et angrende hjerte. En angrende 
ånd er en lydig ånd (se D. Todd 
Christofferson, “Når du en gang omvender 
deg,” Liahona, mai 2004, 12).

 8. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph F. Smith (1998), 299.

 9. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
George Albert Smith (2011), 225, 226, 228; 
uthevelse tilføyd.

 10. Tilskrives Johann Wolfgang von Goethe, 
brainyquote.com.

 11. Thomas S. Monson, “Gled deg over reisen,” 
Liahona, nov. 2008, 86.
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i 1831 og sa at deres bønner og takk-
nemlighet skulle rettes mot himmelen. 
De tidlige hellige fikk en åpenbaring 
om hvordan de skulle holde sabbaten 
hellig og hvordan de skulle faste og be.1

De og vi ble fortalt av Herren hvor-
dan vi skulle tilbe og vise takknemlig-
het på sabbaten. Som dere skjønner, er 
det viktigste den kjærlighet vi føler for 
dem som gir gavene. Her er Herrens 
ord om hvordan man skal takke og 
hvordan man skal vise sin kjærlighet 
på sabbaten:

“Derfor gir jeg dem et bud som sier: 
Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte og av all din makt, sinn og 
styrke, og i Jesu Kristi navn skal du 
tjene ham…

Du skal takke Herren din Gud 
i alle ting.

Du skal gi Herren din Gud et offer 
i rettferdighet, ja, et sønderknust hjerte 
og en angrende ånd.” 2

Og så advarer Herren mot faren 
ved å unnlate å elske og verdsette vår 
himmelske Fader og Jesus Kristus, som 
gavenes givere: “Og ved intet krenker 
mennesket Gud mer, og mot ingen er 
hans vrede mer opptent, enn mot dem 
som ikke anerkjenner hans hånd i alle 
ting og ikke holder hans bud.” 3

Mange av dere som lytter, finner 
allerede glede i sabbaten som en dag 
for å minnes og takke Gud for velsig-
nelser. Dere husker den kjente sangen:

Kastes du på bølgen om i livet her,
blir du motløs når du ser hvor arm 

du er?
Tell da Herrens gaver, nevn dem  

hver især,
og det vil forundre deg hvor rik du er.

Tell hans gaver
som du nyter her,
Tell hans gaver
nevn dem hver især …

Vi er takknemlige for mange ting – 
en vennlig handling fra en fremmed, 
et måltid når vi er sultne, et tørt tak 
over hodet når det brygger opp til 
uvær, et brukket ben som leges, og 
det hjertelige skrik fra et nyfødt barn. 
Mange av oss vil huske å føle takknem-
lighet i slike stunder.

For siste-dagers-hellige er sabbaten 
en slik stund, eller en dag, for takknem-
lighet og kjærlighet. Herren instruerte 
de hellige i Jackson County, Missouri 

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Mine kjære brødre og søstre som 
er spredt over hele verden i 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige, jeg er takknemlig for at presi-
dent Thomas S. Monson har bedt meg 
om å tale på konferansen denne sabbats-
dagen. Jeg ber om at Den hellige ånd må 
bringe mine ord inn i deres hjerte.

I dag ønsker jeg å snakke om 
hjertets følelser. Den jeg vil fokusere 
på, er takknemlighet – spesielt på 
sabbaten.

Takknemlighet på 
sabbatsdagen
For siste-dagers-hellige er sabbaten en dag for takknemlighet  
og kjærlighet.
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Knuges du av sorger, er din byrde svær,
synes du at ingen mere har deg kjær?
Tell da livets gleder, nevn dem en for en,
takk din Gud av hjertet, dertil vær ei sen! 4

Jeg får brev og besøk av trofaste 
siste-dagers-hellige som føler seg 
tynget av “en byrde svær”. Noen er nær 
ved å føle at, i hvert fall for dem, er alt 
tapt. Jeg håper og ber om at det jeg sier 
om å være takknemlig på sabbaten, 
vil bidra til å få tvil til å svinne og til at 
dere begynner å synge i deres hjerte.

Én velsignelse vi kan være takknem-
lig for, er at vi er der på det nadverds-
møtet i det hele tatt, sammen med mer 
enn én eller to av hans disipler i hans 
navn. Noen er hjemme og ute av stand 
til å komme seg opp av sengen. Noen 
skulle ønske at de var der vi er, men 
arbeider i stedet på sykehus eller sørger 
for offentlig sikkerhet eller forsvarer 

oss med fare for sitt eget liv i en eller 
annen ørken eller jungel. Den kjens-
gjerning at vi er i stand til å komme 
sammen med bare én annen hellig og 
ta del i nadverden, vil hjelpe oss å føle 
takknemlighet og kjærlighet for Guds 
godhet.

På grunn av profeten Joseph Smith 
og det gjengitte evangelium, er en 
annen velsignelse vi kan telle, at vi 
har anledning til å ta nadverden hver 
uke – forberedt, velsignet og utdelt 
av Guds bemyndigede tjenere. Vi kan 
være takknemlige når Den hellige ånd 
bekrefter for oss at ordene i nadverds-
bønnene, som holdes av bemyndigede 
prestedømsbærere, blir hørt av vår 
himmelske Fader.

Av alle de velsignelser vi kan telle, 
er den aller største av disse følelsen av 
tilgivelse som kommer når vi tar del i 
nadverden. Vi vil føle større kjærlighet 

og takknemlighet for Frelseren, hvis 
altomfattende offer gjorde det mulig for 
oss å bli renset fra synd. Når vi tar del i 
brødet og vannet, minnes vi at han led 
for oss. Og når vi føler takknemlighet 
for det han har gjort for oss, vil vi føle 
hans kjærlighet til oss og vår kjærlighet 
til ham.

Velsignelsen av kjærlighet som vi 
mottar, vil gjøre det lettere for oss å 
holde budet om å “alltid minnes ham”.5 
Dere kan også føle kjærlighet og takk-
nemlighet, slik jeg gjør, for Den hellige 
ånd, som vår himmelske Fader har 
lovet alltid vil være hos oss så lenge vi 
er trofaste mot paktene vi har inngått. 
Vi kan telle alle disse velsignelsene 
hver søndag og føle takknemlighet.

Sabbaten er også en perfekt tid for å 
huske pakten vi inngikk i dåpens vann 
om å elske og tjene vår himmelske 
Faders barn. Å oppfylle dette løftet på 
sabbaten vil omfatte å delta i en klasse 
eller et quorum av hele vårt hjerte for å 
utvikle tro og kjærlighet blant våre brø-
dre og søstre som er der sammen med 
oss. Dette løftet vil innebære å utføre 
våre kall med glede.

Jeg er takknemlig for de mange søn-
dagene jeg underviste et diakonenes 
quorum i Bountiful, Utah, så vel som 
en Søndagsskole-klasse i Idaho. Og jeg 
husker også de gangene jeg var min 
hustrus assistent i barnestuen, hvor min 
hovedoppgave var å dele ut leker og 
rydde dem opp igjen.

Det gikk mange år før jeg forsto ved 
Ånden at min enkle tjeneste for Herren 
betydde noe for vår himmelske Faders 
barn. Til min overraskelse har noen av 
dem husket og takket meg for mine 
uerfarne forsøk på å tjene dem for 
Herren på disse sabbatsdagene.

Akkurat slik vi noen ganger ikke 
kan se resultatene av vår egen tje-
neste på sabbaten, er vi kanskje heller 
ikke i stand til å se den kumulative 
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virkningen av andre Herrens tjenere. 
Men Herren bygger opp sitt rike i det 
stille gjennom sine trofaste og ydmyke 
tjenere, uten store fakter, til dets 
strålende fremtid i tusenårsriket. Man 
trenger Den hellige ånd for å se den 
tiltagende storheten.

Jeg vokste opp med å gå på nad-
verdsmøtet i en liten gren i New Jersey 
med bare noen få medlemmer og én 
familie, min egen. For 75 år siden ble 
jeg døpt i Philadelphia, Kirkens eneste 
bygning som vi kunne komme til i 
Pennsylvania eller New Jersey. Men der 
det var én liten gren i Princeton, New 
Jersey, er det nå to store menigheter. 
Og for bare noen dager siden opp-
trådte tusenvis av unge mennesker i en 
feiring før innvielsen av Philadelphia 
Pennsylvania tempel.

Som ung mann ble jeg kalt som 
distriktsmisjonær der vi møttes på 
søndagene, i det eneste møtehuset i 
Albuquerque, New Mexico. I dag er det 
et tempel og fire staver der.

Jeg forlot Albuquerque for å gå på 
skole i Cambridge i Massachusetts. 
Det var ett møtehus og et distrikt som 
strakte seg over store deler av Massa-
chusetts og Rhode Island. Jeg kjørte 
gjennom åsene i dette vakre landska-
pet til nadverdsmøter i små grener, 
de fleste i små leide lokaler eller litt 
ombygde boliger. Nå er det et hellig 
Guds tempel i Belmont, Massachu-
setts og staver som sprer seg ut over 
landskapet.

Det jeg ikke kunne se klart den gan-
gen, var at Herren utøste sin Ånd over 
menneskene på disse små nadverds-
møtene. Jeg kunne føle det, men jeg 
kunne ikke se omfanget og tidsplanen 
for Herrens intensjoner om å bygge 
opp og herliggjøre sitt rike. En profet, 
ved åpenbaring, så og nedtegnet det 
vi nå selv kan se. Nephi sa at vårt sam-
lede antall ikke ville være stort, men 

at det akkumulerte lyset ville være et 
imponerende skue:

“Og det skjedde at jeg så Guds Lams 
kirke, og dens antall var få…

Og det skjedde at jeg, Nephi, så 
at Guds Lams kraft falt på de hellige 
i Lammets kirke og på Herrens pakts 
folk som var adspredt over hele jor-
dens overflate, og de var væpnet med 
rettskaffenhet og med Guds kraft i stor 
herlighet.” 6

I denne evangelieutdeling er en 
lignende profetisk beskrivelse av vår 
tilstand og de mulighetene som ligger 
foran oss, nedtegnet i Lære og pakter:

“Dere har ennå ikke forstått hvor 
store velsignelser Faderen har i sine 
egne hender og har beredt for dere,

og dere kan ikke tåle alle ting nå, 
vær likevel ved godt mot, for jeg vil 
lede dere. Riket er deres, rikets velsig-
nelser er deres, og evighetens rikdom-
mer er deres.

Og den som mottar alle ting med 
takknemlighet, skal bli forherliget, og 
jordiske ting skal han få i tillegg, ja, ett 
hundre fold, ja, mer.” 7

Jeg har følt at denne forvandlingen 
ved å vokse i takknemlighet for velsig-
nelser og kjærlighet til Gud er på frem-
marsj over hele Kirken. Den ser ut til å 
akselerere blant medlemmer av Kirken 
i tider og på steder der de opplever 

prøver på sin tro, der de må be til Gud 
om hjelp til selv å fortsette.

Tiden foran oss vil medføre harde 
prøvelser, slik den gjorde for Almas 
folk under den grusomme Amulon, 
som la byrder på dem som var for 
tunge å bære:

“Og det skjedde at Herrens røst 
kom til dem i deres lidelser og sa: Løft 
deres hoder og vær ved godt mot, for 
jeg kjenner til pakten som dere har 
inngått med meg, og jeg vil slutte en 
pakt med mitt folk og fri dem ut av 
trelldom.

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

Og nå skjedde det at de byrder som 
var lagt på Alma og hans brødre, ble 
gjort lette. Ja, Herren styrket dem så de 
kunne bære sine byrder med letthet, 
og de underkastet seg hele Herrens 
vilje med glede og tålmodighet.” 8

Dere og jeg kan vitne om at når vi 
har holdt våre pakter med Gud, spesielt 
når det var vanskelig, har han hørt våre 
bønner i takknemlighet for det han 
allerede har gjort for oss, og har besvart 
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Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg 
har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, 
dere som gjorde urett.” 2

Vår forståelse av denne hendelsen 
utdypes når vi grunner på en inspirert 
revisjon av teksten. Det er betydnings-
fullt at Herrens setning gjengitt i Kong 
Jakobs utgave av Bibelen, “Jeg har 
aldri kjent dere,” ble endret i Joseph 
Smiths oversettelse til “Dere har aldri 
kjent meg.” 3

Tenk også på lignelsen om de ti 
jomfruer. Husk at de fem dårlige og 
uforberedte jomfruene gikk for å få 
tak i olje til sine lamper etter at de 

Av eldste David A. Bednar
i De tolv apostlers quorum

Da Frelseren avsluttet Bergpreke-
nen, la Han vekt på den evige 
sannheten at “bare ved å gjøre 

Faderens vilje kan man få del i Sønnens 
frelsende nåde.” 1

Han erklærte:
“Ikke enhver som sier til meg: 

Herre, Herre! skal komme inn i him-
lenes rike, men den som gjør min 
himmelske Fars vilje.

Mange skal si til meg på den 
dagen: Herre, Herre! har vi ikke pro-
fetert i ditt navn, drevet ut onde ånder 
i ditt navn, og gjort mange kraftige 
gjerninger i ditt navn?

“Hadde dere kjent meg”
Kjenner vi bare til Frelseren eller lærer vi Ham å kjenne i stadig større 
grad? Hvordan lærer vi å kjenne Herren?

vår bønn om styrke til trofast å holde 
ut. Og mer enn én gang har han opp-
muntret oss og styrket oss.

Dere lurer kanskje på hva dere 
kan gjøre for å stå aktivt frem og 
tilbe denne sabbatsdagen, for å vise 
deres takknemlighet og for å styrke 
dere selv og andre til prøvelsene som 
ligger foran dere.

Dere kan begynne i dag med å be 
personlig og i familien, og takke for 
alt Gud har gjort for dere. Dere kan 
be om å få vite hva Herren vil at dere 
skal gjøre for å tjene ham og andre. 
Ikke minst kan dere be om at Den 
hellige ånd må fortelle dere om noen 
som er ensomme eller i nød, som 
Herren vil at dere skal oppsøke.

Jeg kan love at deres bønner vil 
bli besvart, og hvis dere handler ifølge 
svarene dere får, vil dere finne glede 
i sabbaten, og deres hjerte vil flomme 
over av takknemlighet.

Jeg vitner om at Gud Faderen 
kjenner og elsker dere. Frelseren, 
vår Herre Jesus Kristus, sonet for 
deres synder av kjærlighet til dere. 
De, Faderen og Sønnen, vet deres 
navn slik de visste navnet på profeten 
Joseph Smith da de viste seg for ham. 
Jeg vitner om at dette er Jesu Kristi 
Kirke, og at han vil overholde pak-
tene dere inngår og fornyer med Gud. 
Deres innerste vesen vil bli endret og 
bli mer lik Frelseren. Dere vil bli styr-
ket mot fristelser og følelser av tvil om 
det som er sant. Dere vil finne glede 
i sabbaten. Dette lover jeg dere i vår 
Herre Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Lære og pakter 59.
 2. Lære og pakter 59:5, 7-8.
 3. Lære og pakter 59:21.
 4. “Kastes du på bølgen om i livet her,” 

Salmer, nr. 136.
 5. Moroni 4:3; 5:2; Lære og pakter 20:77, 79.
 6. 1 Nephi 14:12, 14.
 7. Lære og pakter 78:17-19; uthevelse tilføyd.
 8. Mosiah 24:13-15.
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hadde hørt ropet om å gå og møte 
brudgommen.

“Mens de var borte for å kjøpe, 
kom brudgommen. Og de som var 
rede, gikk inn med ham til bryllupsfes-
ten. Og døren ble stengt.

Til sist kom da også de [fem ufor-
standige] jomfruene, og de sa: Herre, 
herre, lukk opp for oss!

Men han svarte og sa: Sannelig sier 
jeg dere: Jeg kjenner dere ikke!” 4

Betydningen av denne lignelsen blir 
for hver av oss utdypet av en annen 
inspirert revisjon. Det er viktig å merke 
at setningen “Jeg kjenner dere ikke,” 
slik den gjengis i Kong Jakobs Bibel ble 
gjort tydeligere av Joseph Smiths over-
settelse til “Dere kjenner meg ikke.” 5

Setningene “Dere har aldri kjent 
meg” og “Dere kjenner meg ikke” 
burde være årsak til dyp, åndelig 
selvransakelse hos hver enkelt av oss. 
Kjenner vi bare til Frelseren, eller lærer 
vi Ham å kjenne i stadig større grad? 
Hvordan lærer vi å kjenne Herren? 
Disse sjelens spørsmål er fokusområ-
det for mitt budskap. Jeg inviterer Den 
hellige ånds hjelp med oppriktighet 
mens vi sammen overveier dette vik-
tige emnet.

Lære å kjenne
Jesus sa:
“Jeg er veien og sannheten og 

livet. Ingen kommer til Faderen uten 
ved meg.

Hadde dere kjent meg, så hadde 
dere også kjent min Far.” 6

Vi lærer Faderen å kjenne når vi 
lærer Hans elskede Sønn å kjenne.

En overordnet hensikt med jorde-
livet er ikke bare å lære om Faderens 
Enbårne, men også å gjøre vårt beste 
for å lære Ham å kjenne. Fire vesentlige 
trinn som kan hjelpe oss med å lære 
Herren å kjenne er å utøve tro på Ham, 
følge Ham, tjene Ham og å tro Ham.

Utøve tro på Ham
Å utøve tro på Jesus Kristus er å 

stole på Hans fortjeneste, barmhjertig-
het og nåde.7 Vi begynner med å lære 
Frelseren å kjenne når vi vekker våre 
åndelige evner og prøver Hans lære, 
helt til vi kan gi plass i vår sjel for en 
del av Hans ord.8 Etterhvert som vår 
tro på Herren vokser, stoler vi på Ham 
og har tillit til Hans kraft til å forløse, 
helbrede og styrke oss.

Virkelig tro fokuserer i og på Herren 
og fører alltid til rettferdige handlinger. 
“Tro [på Kristus er] det første prinsippet 
i åpenbart religion … grunnlaget for 
all rettferdighet … og prinsippet bak 
handling blant alle intelligente vese-
ner”.9 Fordi det å handle i henhold til 
de korrekte prinsippene som Forlø-
seren forkynte er sentralt for å motta 
og utøve virkelig tro, er “troen unyttig 
uten gjerninger.” 10 Vi må være “ordets 
gjørere, ikke bare dets hørere.” 11

Å høre Guds ord og det å motta den 
åndelige gaven å ha tro på Frelseren er 
nært beslektet, fordi “troen [kommer] av 
forkynnelsen som en hører, og for-
kynnelsen som en hører, kommer ved 
Kristi ord” 12 Vi blir kjent med Ham og 
Hans røst når vi studerer og nyter Hans 
ord i Skriftene,13 ber til Faderen i Hans 
navn med ærlig hensikt,14 og søker Den 
hellige ånds stadige veiledning.15 Å 

lære å anvende Kristi lære i vårt liv er 
en forutsetning for å motta gaven med 
tro på Ham.16

Å utøve tro på Herren er en nødven-
dig forberedelse for å følge Ham.
Å følge Ham

“Da han vandret langs Galileasjøen, 
fikk han se to brødre, Simon, som kal-
les Peter, og hans bror, Andreas. De var 
i ferd med å kaste not i sjøen, for de 
var fiskere.

Jesus sier til dem: Følg meg, så vil 
jeg gjøre dere til menneskefiskere.

De forlot da straks sine garn og 
fulgte ham.” 17

Peter og Andreas er gode eksempler 
på å høre og følge Mesteren.

På samme måte instruerer Frelseren 
også deg og meg, “Om noen vil 
komme etter meg, da må han fornekte 
seg selv, ta sitt kors opp og følge 
meg.” 18 Å ta opp sitt kors er å fornekte 
seg selv all ugudelighet og enhver jor-
disk lyst og holde Herrens bud.19

Herren har formant oss om å bli 
som Ham.20 Således inkluderer det 
å følge Herren å ligne Ham. Vi fort-
setter å bli kjent med Herren når vi, 
gjennom Hans forsonings kraft, søker 
å bli Ham lik.

I sitt jordiske virke viste Jesus 
veien, ledet an og var det fullkomne 
eksempel. “En riktig forståelse av hans 
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karakter, fullkommenheter og egenska-
per” 21 gir vedvarende hensikt og klar 
retning når vi følger Ham på disippel-
skapets hengivne vei.

Å følge Frelseren gjør det også mulig 
for oss å motta “en virkelig kunnskap 
om at den kurs [vi følger] i livet” 22 er i 
henhold til Guds vilje. Slik kunnskap 
er ikke et ukjennelig mysterium og er 
ikke primært fokusert på våre timelige 
aktiviteter eller vanlige jordiske bekym-
ringer. Det er heller det at en stadig og 
vedvarende fremgang langs paktens sti 
er et livsløp som er gledelig for Ham.

Lehis drøm i Mormons bok viser 
den sti vi burde følge, de utfordringer 
vi vil møte og de åndelige ressurser 
som er tilgjengelige for å bistå oss med 
å følge og komme til Frelseren. Å streve 
fremover på den smale og rette sti er 
hva Han ønsker av oss. At vi smaker 
på treets frukt og blir dypt “omvendt til 
Herren” 23 er velsignelser Han lengter 
etter at vi skal motta. Derfor byr Han 
oss, “Kom … følg meg.” 24

Både det å utøve tro på og det å 
følge Jesus Kristus er nødvendige for-
beredelser for å kunne tjene Ham.

Å tjene Ham
“For hvordan kjenner et menne-

ske den herre som han ikke har tjent 
og som er en fremmed for ham og er 
langt borte fra hans hjertes tanker og 
hensikter?” 25

Vi lærer Herren bedre å kjenne når 
vi tjener Ham og virker i Hans rike. Når 
vi gjør det, velsigner Han oss rikelig 
med himmelsk hjelp, åndelige gaver 
og økt evne. Vi er aldri forlatt når vi 
arbeider i Hans vingård.

Han erklærte: “For jeg vil gå 
foran dere. Jeg vil være ved deres 
høyre og ved deres venstre hånd, 
og min Ånd skal være i deres hjerter 
og mine engler rundt om dere og 
støtte dere.” 26

Vi lærer Frelseren å kjenne når vi 
gjør vårt beste med å gå hvor Han 
ønsker at vi skal gå, når vi strever med 
å si hva Han ønsker vi skal si, og når vi 
blir hva Han ønsker vi skal bli.27 Når vi 
på ydmykt vis anerkjenner vår fullsten-
dige avhengighet av Ham, forstørrer 
Han vår evne til å tjene enda mer effek-
tivt. Gradvis innretter våre ønsker seg 
mer fullstendig med Hans ønsker, og 

Hans hensikter blir våre hensikter, slik 
at vi ikke vil “be om noe som strider 
mot [Hans] vilje.” 28

Å tjene Ham fordrer hele vårt hjerte, 
all vår makt, sinn og styrke.29 Følgelig 
vil uselvisk tjeneste for andre motvirke 
de selvsentrerte og selviske tendensene 
i det naturlige mennesket. Vi utvikler 
nestekjærlighet for dem vi tjener. Og 
fordi det å tjene andre er å tjene Gud, 
lærer vi å elske Ham og våre brødre og 
søstre i enda større grad. Slik kjærlighet 
er en tilkjennegivelse av den åndelige 
gaven; nestekjærlighet, ja Kristi rene 
kjærlighet.30

“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, 
så dere kan bli Guds sønner, så vi, når 
han viser seg, skal være lik ham, for vi 
skal se ham som han er, så vi kan ha 
dette håp, så vi kan bli renset likesom 
han er ren.” 31

Vi lærer Herren å kjenne når vi blir 
fylt med Hans kjærlighet.
Tro Ham

Er det mulig å utøve tro på Ham, 
følge Ham, tjene Ham, men ikke tro 
Ham?

Jeg kjenner til medlemmer av Kirken 
som godtar som sanne den lære og 
prinsipper slik den står i Skriftene og 
forkynnes fra denne talerstolen. Men 
likevel er det vanskelig for dem å tro 
at disse sannhetene i evangeliet gjelder 
spesifikt i deres liv og omstendighe-
ter. Det virker som om de har tro på 
Frelseren, men de kan ikke tro at Hans 
lovede velsignelser er tilgjengelige 
for dem eller kan virke i deres liv. Jeg 
møter også brødre og søstre som tjener 
i sine kall på pliktoppfyllende vis, men 
som ennå ikke har opplevd at det gjen-
gitte evangelium har blitt en levende og 
forvandlende virkelighet i deres liv. Vi 
blir kjent med Herren når vi ikke bare 
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tror på Ham, men også tror Ham og 
Hans forsikringer.

I Det nye testamente ba en far om 
Frelseren kunne helbrede hans barn. 
Jesus svarte:

“Om du kan tro, alt er mulig for 
den som tror.

Straks ropte guttens far [og sa 
med tårer], [Herre] Jeg tror! Hjelp min 
vantro!” 32

Mange ganger har jeg tenkt på 
denne farens forespørsel: “Hjelp min 
vantro!” Jeg lurer på om mannens 
hensikt med en slik bønn ikke først 
og fremst var å hjelpe ham å tro på 
Jesus som vår Forløser og i Hans hel-
bredende kraft. Han kan allerede ha 
anerkjent Kristus som Guds sønn. Men 
kanskje han trengte hjelp for å tro at 
Mesterens helbredende kraft virkelig 
kunne være så individuell og så per-
sonlig at den kunne velsigne hans egen 
elskede sønn. Han hadde kanskje tro 
på Kristus generelt, men ikke på Kristus 
spesifikt og personlig.

Vi vitner ofte om hva vi vet er sant, 
men kanskje det mer relevante spørs-
målet for hver av oss er om vi tror på 
det vi vet.

Hellige prestedømsordinanser utført 
med rettmessig prestedømsmyndighet 
er nødvendige for å tro på Frelseren, 
for å bli kjent med Ham, og til syvende 
og sist, til å tro på det vi vet.

“Og [Det melkisedekske] preste-
dømme forvalter evangeliet og har 
nøkkelen til rikets mysterier, ja, endog 
nøkkelen til kunnskapen om Gud.

Derfor, i dets ordinanser blir gud-
dommelighetens kraft tilkjennegitt.” 33

Vi tror og lærer Herren å kjenne 
når nøkkelen til kunnskapen om Gud, 
forvaltet gjennom Det melkisedekske 
prestedømme åpner døren og gjør det 
mulig for hver av oss å motta guddom-
melighetens kraft i våre liv. Vi tror og 
lærer Frelseren å kjenne når vi følger 

Ham med å motta og trofast hedre 
hellige ordinanser og i stadig større 
grad ha Hans bilde i våre ansikter.34 
Vi tror og lærer Kristus å kjenne når 
vi personlig erfarer den forvandlende, 
helbredende, styrkende og helliggjø-
rende kraft i Hans forsoning. Vi tror og 
lærer Mesteren å kjenne når “hans ords 
kraft [slår rot] i oss,” 35 er skrevet i vårt 
sinn og vårt hjerte,36 og vi “forsake[r] 
alle [våre] synder for å kjenne [Ham].” 37

Å tro Ham er å stole på at Hans 
gavmilde velsignelser er tilgjengelige 
og anvendelige i vårt individuelle liv 
og vår familie. Å tro Ham med hele 
vår sjel 38 skjer når vi strever fremover 
langs paktens sti, overgir vår vilje til 
Hans, og underkaster oss Hans priori-
teringer og tidsplan for oss. Å tro Ham 
– å akseptere som sanne, Hans kraft 
og løfter – innbyr perspektiv, fred og 
glede i vårt liv.

Løfte og vitnesbyrd
En dag i fremtiden skal “hvert kne… 

bøyes og hver tunge bekjenne” 39 at 
Jesus er Kristus. På den velsignede 
dagen, vil vi vite at Han kjenner hver 
enkelt av oss ved navn. Og jeg vitner 
og lover at vi ikke bare kan kjenne til 
Herren, men også lære Ham å kjenne 
ved at vi utøver tro, følger, tjener og 
tror Ham. Dette vitner jeg om i Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼
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Kristi Lære gjør det mulig for oss å oppnå 
velsignelsene ved Kristi forsoning

Kristi forsoning skaper betingelsene 
som gjør at vi kan stole på “Den Hellige 
Messias’ fortjeneste, barmhjertighet og 
nåde” 6 “bli fullkommengjort i [Kristus]”,7 
oppnå alt godt 8 og få evig liv.9

Kristi lære, på den annen side, er det 
middel – det eneste middel – hvorved 
vi kan oppnå alle velsignelser som er 
gjort tilgjengelig for oss ved Jesu forso-
ning. Det er Kristi lære som gir oss til-
gang til den åndelige kraft som vil løfte 
oss fra vår nåværende åndelige tilstand 
til en tilstand hvor vi kan bli fullkom-
mengjort i likhet med Frelseren.10 Om 
denne gjenfødelsesprosessen har eldste 
D. Todd Christofferson sagt: “Å bli født 
på ny, i motsetning til vår fysiske fød-
sel, er mer en prosess enn en hendelse. 
Å ta fatt på denne prosessen er hoved-
hensikten med jordelivet.” 11

La oss se på hvert element av 
Kristi lære.

For det første, tro på Jesus Kristus 
og hans forsoning. Profetene har sagt 
at tro begynner med å høre Kristi ord.12 
Kristi ord vitner om hans sonoffer og 
forteller oss hvordan vi kan få tilgivelse, 
velsignelser og opphøyelse.13

Når vi har hørt Kristi ord, utøver 
vi tro ved å velge å følge Frelserens 
læresetninger og eksempel.14 For å 
gjøre dette, forklarte Nephi at vi må 
stole “fullt og fast på [Kristi] fortjeneste, 
han som er mektig til å frelse”.15 Fordi 
Jesus var en Gud i den førjordiske 
tilværelse,16 levde et liv uten synd 17 og 
tilfredsstilte alle rettferdighetens krav 
for dere og meg i forsoningen,18 har 
han makt og nøkler til å tilveiebringe 
alle menneskers oppstandelse,19 og han 
har gjort det mulig for barmhjertigheten 
å overvinne rettferdigheten på betin-
gelse av omvendelse.20 Når vi forstår 
at vi kan motta barmhjertighet ved 
Jesu Kristi sonoffer, kan vi “ha tro til 

fullført og at Faderen hadde oppfylt 
sin pakt om å sørge for en Frelser. 
Jesus underviste så nephittene om 
hvordan de kunne oppnå alle velsig-
nelsene i Faderens plan for lykke, som 
er gjort tilgjengelig for oss på grunn av 
Frelserens forsoning, ved å lære dem 
Kristi lære.4

Mitt budskap i dag fokuserer på 
Kristi lære. Skriftene definerer Kristi 
lære som å utøve tro på Jesus Kristus 
og hans forsoning, omvende seg, bli 
døpt, motta Den hellige ånd og holde 
ut til enden.5

Av Brian K. Ashton
Annenrådgiver i Søndagsskolens generalpresidentskap

Jesu besøk til nephittene etter sin 
oppstandelse var omhyggelig 
organisert for å lære oss det som 

er av størst betydning. Det begynte 
med at Faderen vitnet for folket om at 
Jesus var hans “Sønn, den elskede! I 
ham [hadde han] velbehag”.1 Så kom 
Jesus selv ned og vitnet om sitt son-
offer,2 og inviterte folket til å få “vite 
med sikkerhet” at han var Kristus ved 
å komme frem og kjenne på sårmer-
ket i hans side og naglegapene i hans 
hender og føtter.3 Disse vitnesbyrdene 
fastslo uten tvil at Jesu forsoning var 

Kristi lære
Kristi lære gir oss tilgang til den åndelige kraft som vil løfte  
oss fra vår nåværende åndelige tilstand til en tilstand hvor vi kan  
bli fullkommengjort.
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omvendelse”.21 Å stole fullt og helt på 
Kristi fortjeneste er derfor å stole på at 
han gjorde det som var nødvendig for 
å frelse oss, og deretter handle ifølge 
denne troen.22

Tro får oss også til å slutte å 
bekymre oss så mye om hva andre 
syns om oss, og begynne å bry oss 
langt mer om hva Gud mener om oss.

For det annet, omvendelse. 
Lamanitten Samuel sa: “Hvis dere tror 
på [Kristi] navn, vil dere omvende dere 
fra alle deres synder.” 23 Omvendelse 
er en dyrebar gave fra vår himmelske 
Fader som er gjort mulig ved hans 
enbårne Sønns offer. Det er prosessen 
som Faderen har gitt oss for å forandre, 
eller snu, våre tanker, handlinger og 
vårt innerste vesen, slik at vi blir mer 
og mer lik Frelseren.24 Det er ikke bare 
for store synder, men det er en daglig 
prosess med selvransakelse og for-
bedring 25 som hjelper oss å overvinne 
våre synder, våre ufullkommenheter, 
våre svakheter og vår utilstrekke-
lighet.26 Omvendelse får oss til å bli 
“sanne etterfølgere” av Kristus, som 
fyller oss med kjærlighet 27 og fortren-
ger vår frykt.28 Omvendelse er ikke en 
reserveplan i tilfelle vår plan for å leve 
fullkomment mislykkes.29 Kontinuerlig 
omvendelse er den eneste veien som 
kan gi oss varig glede og gjøre oss i 
stand til å vende tilbake for å bo hos 
vår himmelske Fader.

Ved omvendelse blir vi underdanige 
og lydige mot Guds vilje. Dette er ikke 
noe vi gjør alene. En erkjennelse av 
Guds godhet og vår ubetydelighet,30 
kombinert med vår beste innsats for å 
innrette vår oppførsel etter Guds vilje,31 
bringer nåden inn i vårt liv.32 Nåde “er 
en guddommelig hjelp eller styrke, gitt 
gjennom Jesu Kristi store nåde og kjær-
lighet … til å gjøre gode gjerninger som 
[vi] ikke ville kunne ha gjort på egen 
hånd.” 33 Fordi omvendelse egentlig 

dreier seg om å bli som Frelseren, noe 
som er umulig på egen hånd, har vi 
desperat behov for Frelserens nåde for 
å gjøre nødvendige endringer i vårt liv.

Når vi omvender oss, erstatter vi vår 
gamle, urettferdige adferd, våre svakhe-
ter, våre feil og vår frykt med ny adferd 
og nye trosoppfatninger som bringer 
oss nærmere Frelseren og hjelper oss 
å bli ham lik.

For det tredje, dåp og nadverden. 
Profeten Mormon forkynte at “omven-
delsens første frukt er dåp”.34 For være 
fullstendig, må omvendelse kombine-
res med dåpsordinansen, forrettet av 
en som har prestedømmets myndighet 
fra Gud. For medlemmer av Kirken 
blir paktene som ble inngått i dåpen 
og ved andre anledninger, fornyet når 
vi tar del i nadverden.35

I ordinansene dåp og nadverden 
inngår vi pakt om å holde Faderen og 
Sønnens bud, alltid minnes Kristus og 
være villig til å påta oss Jesu Kristi navn 
(eller hans verk og egenskaper 36).37 

Til gjengjeld slutter Frelseren pakt om 
å tilgi, eller ettergi våre synder,38 og 
“utøse sin Ånd over [oss] i enda rikere 
grad”.39 Kristus lover også å forberede 
oss til evig liv ved å hjelpe oss å bli 
som ham.40

Douglas D. Holmes, førsterådgiver i 
Unge menns generalpresidentskap, har 
skrevet: “Ordinansene dåp og nadver-
den symboliserer både sluttresultatet og 
prosessen med å bli født på ny. I dåpen 
begraver vi det gamle kjødets menne-
ske og kommer frem til et nytt liv.41 I 
nadverden lærer vi at denne endringen 
er en trinnvis prosess, [hvor] vi litt etter 
litt, uke etter uke, blir forvandlet når vi 
omvender oss, slutter pakt, og ved en 
større begavelse fra Ånden [blir Frelse-
ren lik].” 42

Ordinanser og pakter er avgjørende 
i Kristi lære. Det er ved verdig å motta 
prestedømmets ordinanser og holde de 
tilknyttede paktene at guddommelig-
hetens kraft blir tilkjennegitt i vårt liv.43 
Eldste D. Todd Christofferson forklarte 



108 MØTET SØNDAG ETTERMIDDAG | 2. OKTOBER 2016

at “denne ‘guddommelighetens kraft’ 
kommer gjennom Den hellige ånds 
person og innflytelse”.44

For det fjerde, Den hellige ånds 
gave. Etter dåpen mottar vi Den hellige 
ånds gave ved bekreftelsens ordinans.45 
Denne gaven, hvis vi mottar den, 
hjelper oss å stadig ha en Guds veiled-
ning 46 og kontinuerlig tilgang til den 
nåde som følger med hans innflytelse.

Som vår stadige ledsager gir Den 
hellige ånd oss ytterligere kraft og 
styrke til å holde våre pakter.47 Han 
helliggjør oss også,48 noe som betyr 
å gjøre oss “fri fra synd – renset, ren 
og hellig – gjennom Jesu Kristi forso-
ning”.49 Prosessen med helliggjørelse 
ikke bare renser oss, den gir oss også 
nødvendige åndelige gaver eller Frel-
serens guddommelige egenskaper,50 
og forandrer vår natur,51 “så vi ikke har 
lyst til å gjøre ondt mer”.52 Hver gang 
vi slipper Den hellige ånd inn i vårt 

liv ved tro, omvendelse, ordinanser, 
Kristus-lignende tjeneste og andre gode 
gjøremål, blir vi forandret til vi trinn for 
trinn, litt etter litt, blir Kristus lik.53

For det femte, holde ut til enden. 
Profeten Nephi sa at etter å ha mottatt 
Den hellige ånd, må vi “[holde] ut til 
enden og [følge] det eksempel som den 
levende Guds Sønn har vist”.54 Eldste 
Dale G. Renlund beskrev prosessen med 
å holde ut til enden som følger: “Vi kan 
bli fullkommengjort ved gjentatte ganger 
å … utøve tro på [Kristus], omvende oss, 
ta del i nadverden for å fornye dåpens 
pakter og velsignelser, og i større grad 
motta Den hellige ånd som en konstant 
ledsager. Når vi gjør det, blir vi mer lik 
Kristus og blir i stand til å holde ut til 
enden, med alt dette innebærer.” 55

Med andre ord, å motta Den hellige 
ånd og endringen som dette bevirker 
i oss, utvikler vår tro ytterligere. Økt 
tro fører til mer omvendelse. Når vi så 

symbolsk ofrer vårt hjerte og våre syn-
der på nadverdens alter, mottar vi Den 
hellige ånd i større grad. Når vi mottar 
Den hellige ånd i større grad, beveger 
vi oss videre langs veien til å bli født på 
ny. Når vi fortsetter denne prosessen 
og mottar alle evangeliets frelsende 
ordinanser og pakter, mottar vi “nåde 
for nåde” til vi mottar en fylde.56

Vi må anvende Kristi lære i vårt liv
Brødre og søstre, når vi anvender 

Kristi lære i vårt liv, blir vi velsignet 
både timelig og åndelig, også i prøvel-
ser. Til slutt bli vi i stand til å “gripe alt 
som er godt”.57 Jeg vitner om at denne 
prosessen har funnet sted og fortset-
ter å finne sted i mitt eget liv, trinn for 
trinn, litt etter litt.

Men ikke minst må vi anvende Kristi 
lære i vårt liv fordi den gir oss den 
eneste veien tilbake til vår himmelske 
Fader. Det er den eneste måten å motta 
Frelseren og bli hans sønner og døtre 
på.58 Den eneste måten å bli forløst 
fra synd og utvikle seg åndelig på, er 
faktisk å anvende Kristi lære i vårt liv.59 
Alternativt, sa apostelen Johannes at 
“hver den som … ikke blir i Kristi lære, 
har ikke Gud”.60 Og Jesus selv sa til de 
nephittiske tolv at hvis vi unnlater å 
utøve tro på Kristus, omvende oss, bli 
døpt og holde ut til enden, vil vi “bli 
hugget ned og kastet på ilden, hvorfra 
[vi] aldri kan vende tilbake”.61

Hvordan kan vi så i større grad 
anvende Kristi lære i vårt liv? Én måte 
ville være å gjøre en bevisst innsats 
hver uke for å forberede oss til nad-
verden ved å ta oss tid til ydmykt å 
vurdere med bønnens hjelp hvor vi 
har størst behov for å forbedre oss. 
Vi kunne så ofre minst én ting som 
hindrer oss i å være som Jesus Kristus, 
ved nadverdens alter, be i tro om hjelp, 
be om nødvendige åndelige gaver og 
slutte pakt om å forbedre oss i løpet 
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av den kommende uken.62 Når vi 
gjør det, vil Den hellige ånd komme 
inn i vårt liv i større grad, og vi vil 
ha ekstra styrke til å overvinne våre 
ufullkommenheter.

Jeg vitner om at Jesus Kristus er 
verdens Frelser og at hans navn er det 
eneste vi kan bli frelst ved.63 Alt som er 
godt, er bare gjort tilgjengelig gjennom 
ham.64 Men for faktisk å “gripe alt som 
er godt”,65 blant annet evig liv, må vi 
hele tiden anvende Kristi lære i vårt liv. 
I Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼
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i perspektiv. Livet blir mer gledelig. Vår 
kjærlighet til andre øker, i tillegg til vårt 
ønske om å tjene. Gjennom denne vel-
signede prosessen blir vi mer lik Gud 
og vi blir bedre forberedt for å vende 
tilbake til Ham.6

Som president Marion G. Romney 
lærte oss: “Tjenestegjerning er ikke noe 
vi utholder her på jorden slik at vi kan 
fortjene retten til å bo i Det celestiale 
rike. Tjeneste er selve hovedingredien-
sen som et opphøyet liv i Det celestiale 
rike er laget av.” 7

Å tjene kan være en utfordring
Men å tjene i Kirken kan bli utfor-

drende hvis vi blir bedt om å gjøre noe 
som skremmer oss, eller vi blir trette av å 
tjene, eller vi blir kalt til å gjøre noe som 
vi i utgangspunktet ikke liker noe særlig.

Nylig fikk jeg et nytt oppdrag. Jeg 
hadde tjenestegjort i området Afrika 
sydøst. Det frydet meg å tjenestegjøre 
et sted hvor Kirken er ny og i en eta-
bleringsfase, og vi elsket å være hos de 
hellige der. Så ble jeg kalt til å vende 

alene. Det er en fryd å være engasjert 
og forenet når vi tjener og hjelper til 
i Herrens verk.

Å tjene andre er en velsignelse.
Muligheten til å tjene er en av de 

største velsignelsene ved medlemskap 
i Kirken.2 Herren ar sagt, “Dersom du 
elsker meg, skal du tjene meg,” 3 og vi 
tjener Ham ved å tjene andre.4

Når vi tjener, kommer vi nærmere 
Gud.5 Vi lærer da å kjenne Ham på 
måter vi ellers ikke ville ha gjort. Vår 
tro på Ham øker. Våre problemer settes 

Av eldste Carl B. Cook
i De sytti

Som ung gutt elsket jeg å jobbe med 
min onkel Lyman og tante Dorothy 
på gården deres. Onkel Lyman 

pleide som regel å lede prosjektene, og 
tante Dorothy var gjerne med og kjørte 
den gamle Dodge-trucken. Jeg husker 
godt adrenalin-rushet da vi kjørte oss 
fast i sølepytter og leire, ga full gass og 
klatret opp de bratteste bakker: Da var 
ikke onkel Lyman sen med å rope: “Sett 
den i sammensatt, Dorothy!” Det var 
da jeg begynte å be. Men på et vis, og 
med Herrens hjelp, etterfulgt av girenes 
gnissel, fikk tante Dorothy satt trucken 
i sammensatt modus. Med alle hjulene 
i felles trekk, bykset trucken forover, 
og vår jobb fortsatte.

“Å sette i sammensatt” viser til å koble 
inn et spesielt gir hvor flere gir er ordnet 
slik at de jobber sammen om å skape 
et større dreiemoment.1 Et samkjørt gir, 
kombinert med firehjulstrekk, gir deg 
muligheten til å gire ned, øke motorkraf-
ten, og sette maskinen i bevegelse.

Jeg liker å se for meg hver av oss 
som en del av et felles gir når vi samlet 
er forenet, virker sammen, og står til 
tjeneste i Kirken – i menigheter og gre-
ner, i quorum og hjelpeorganisasjoner. 
I likhet med gir som i felleskap virker 
sammen for å øke sin kraft, har også 
vi større kraft når vi arbeider sammen. 
Når vi forener våre krefter for å stå til 
tjeneste for hverandre, utretter vi langt 
mer sammen enn vi kunne ha gjort 

Utføre tjeneste
Hvert medlem trengs, og hvert medlem trenger en anledning til å tjene.
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tilbake til Kirkens hovedkvarter, og for 
å si det som det er, var min entusiasme 
ikke særlig stor. En forandring i ens 
oppdrag innebar ting som var ukjent.

En kveld etter å ha fundert over 
min kommende oppgave, drømte jeg 
om min tippoldefar Joseph Skeen. 
Jeg visste fra hans dagbok at da han 
og hans hustru Maria flyttet til Nau-
voo, ønsket han å stå til tjeneste, så 
han oppsøkte profeten Joseph Smith 
og spurte hvordan han kunne være 
til hjelp. Profeten sendte ham for å 
arbeide på prærien og ba ham gjøre så 
godt han kunne, så det gjorde han. Han 
jobbet på gården til familien Smith.8

Jeg grunnet over privilegiet Joseph 
Skeen hadde ved å motta sitt oppdrag 
på denne måten. Med ett innså jeg at 
jeg hadde det samme privilegiet, som vi 
alle har. Alle kall i Kirken kommer fra 
Gud – gjennom Hans utvalgte tjenere.9

Jeg følte en tydelig åndelig bekref-
telse på at mitt nye oppdrag var inspi-
rert. Det er viktig at vi innser denne 
sammenhengen – at våre kall bokstave-
lig talt kommer til oss fra Gud, gjennom 
våre prestedømsledere. Etter denne 
erfaringen endret min holdning seg, 
og jeg ble fylt av et sterkt ønske om å 
tjene. Jeg er takknemlig for omvendel-
sens velsignelse, og for mitt hjertes for-
andring. Jeg elsker mitt nye oppdrag.

Selv om vi tror at vårt kall i Kirken 
ganske enkelt bare var vår prestedøms-
leders idé, eller at det kom til oss bare 
fordi ingen andre ville si ja til det, vil 
vi bli velsignet når vi tjener. Men når 
vi anerkjenner Guds hånd i vårt kall og 
tjener av hele vårt hjerte, vil ytterligere 
kraft bli tildelt oss, og vi blir Jesus Kristi 
sanne tjenere.

Å tjene krever tro
Å utføre vårt kall krever tro. Kort tid 

etter at Joseph begynte å arbeide på 
gården, ble han og Maria alvorlig syke. 

De hadde ingen penger, og var blant 
fremmede. Det var en vanskelig tid for 
dem. I sin dagbok skrev Joseph: “Vi 
arbeidet det vi kunne, og holdt fast ved 
Kirken med alt vi hadde av tro, selv om 
djevelen prøvde å ødelegge oss og få 
oss til å snu.” 10

Sammen med hundrevis av andre 
etterkommere vil jeg være evig takk-
nemlig for at Joseph og Maria ikke 
snudde og vendte hjem. Velsignelser 
kommer når vi holder ut i våre kall og 
ansvarsoppgaver, og henger fast med 
all den tro vi har.

Jeg kjenner en strålende lærerinne i 
klassen for Evangeliets lære, som løfter 
klassens medlemmer når hun undervi-
ser, men det var ikke alltid slik. Etter at 
hun sluttet seg til Kirken ble hun kalt til 
å undervise i Primær. Hun følte at hun 
ikke hadde noen undervisningsferdig-
heter, men siden hun visste hvor viktig 
det var å yte tjeneste, aksepterte hun 
kallet. Snart ble hun rammet av frykt, og 
lot være å møte opp slik at hun slapp å 
undervise. Heldigvis la hennes hjem-
melærer merke til at hun uteble, besøkte 
henne, og inviterte henne tilbake. 
Biskopen og menighetens medlemmer 
hjalp henne. Etter en stund, med styrket 
tro, begynte hun å undervise barn. Når 
hun benyttet prinsipper nå undervist i 

Undervisning på Frelserens måte, velsig-
net Herren hennes anstrengelser og hun 
ble en begavet lærer.11

Det naturlige menneske, mann eller 
kvinne, i oss alle, er tilbøyelig til å 
unnskylde oss selv fra å yte tjeneste av 
grunner som “Jeg er ikke klar til å tjene; 
jeg har mer å lære,” “Jeg er sliten og 
trenger en pause,” “Jeg er for gammel 
– nå er det en annens tur,” eller “jeg er 
bare altfor opptatt.”

Brødre og søstre, det å motta og 
utføre et kall, er en handling i tro. 
Vi kan sette vår lit til hva vår profet, 
president Thomas S. Monson gjen-
tatte ganger underviser oss: “Den 
som Herren kaller, ham gjør Herren 
kvalifisert,” og “Når vi er i Herrens tje-
neste, er vi berettiget til å motta Her-
rens hjelp.” 12 Enten vi er overveldet 
eller underveldet, enten vi er livredde 
eller har det dødskjedelig, vil Herren 
at vi skal gire ned, generere full kraft, 
og tjene.

Jeg ser ingen tegn på at president 
Monson og hans medarbeidere i 
Det første presidentskap og De tolv 
apostlers quorum er for opptatte eller 
for trette. På en inspirert måte står de 
som eksempler på hvilken kraft som 
kommer inn i vårt liv når vi utøver 
tro, tar imot oppdrag og utfører dem 
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med forpliktelse og hengivenhet. De 
begynte med “ta et tak og frem vi 
går!” 13 for mange år siden, og de fort-
setter å ta et tak videre, opp og frem.

Ja, de tjener i viktige kall, men hvert 
kall eller oppgave er betydningsfull. 
President Gordon B. Hinckley, en tidli-
gere profet og president i Kirken sa:  
“Vi er alle sammen om dette arbeidet…  
Deres forpliktelse er like alvorlig i deres 
ansvarsområde som min i mitt område. 
Intet kall i denne kirken er lite eller av 
mindre betydning.” 14 Ethvert kall er 
viktig.15

La oss tjene
La oss reise oss i tro, “ta et tak og 

frem vi går!” og gjøre “hver en gjerning 
god.” 16 La oss generere maksimal kraft, 
i likhet med trofaste tante Dorothy. 
Som brødre og søstre, la oss tjene.

Hvis du vil gjøre din biskop 
eller grenspresident glad, still ham 
disse spørsmålene: Hvordan kan jeg 
hjelpe?” “Hvor vil Herren at jeg skal 
tjene?” Når han ber og overveier din 
personlige og din families arbeidssitu-
asjon, vil han bli inspirert til å gi deg 
et passende kall. Når du blir beskik-
ket, vil du motta en prestedømsvel-
signelse som vil være til hjelp for deg 
så du vil lykkes. Du vil bli velsignet! 
Hvert medlem trengs, og hvert med-
lem trenger en anledning til å tjene.17

Jesus Kristus er vårt forbilde
Jesus Kristus, vårt store forbilde, 

ga sitt liv for å fremme Faderens verk. 
I Det store råd før denne verden ble 
organisert, ble Jesus utvalgt og salvet 
fra begynnelsen, og meldte seg frivillig: 
“Her er jeg, send meg.” 18 Ved å gjøre 
dette ble han bokstavelig talt vår alles 
tjener. Gjennom Jesus Kristus og den 
kraft vi mottar gjennom hans forsoning, 
kan vi også tjene. Han vil hjelpe oss.19

Jeg uttrykker min inderligste kjærlig-
het til de av dere som for tiden ikke har 
anledning til å tjene i Kirken på tradi-
sjonelle måter på grunn av personlige 
omstendigheter, men som lever et liv 
med en tjenestegivende ånd. Jeg ber om 
at dere vil bli velsignet i deres innsats. 
Jeg uttrykker også min kjærlighet til dem 
som foredler sine kall uke etter uke, i til-
legg til dem som snart vil akseptere kall 
til å tjene. Alle bidrag og alle ofre verd-
settes, og spesielt av Ham som vi tjener. 
Alle som tjener vil motta Guds nåde.20

Uansett hva vår alder eller omsten-
digheter er, la tjeneste være vårt “adels-
merke.” 21 Tjen trofast i ditt kall. Reis på 
misjon. Tjen din mor. Tjen en fremmed. 
Tjen din nabo. Bare yt tjeneste.

Må Herren velsigne hver og en av oss 
i våre anstrengelser for å yte tjeneste og 
bli sanne etterfølgere av Jesus Kristus.22 
Jeg vitner om at Han lever, og leder dette 
arbeidet. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se “Compound Gears,” technologystudent.

com/gears1/gears3.htm; “Compound Gear 
Reduction,” curriculum.vexrobotics.com.

 2. Se Forkynn mitt evangelium: En veiledning 
i misjonærarbeidet (2005), 87.

 3. Lære og pakter 42:29; se også Lære og 
pakter 59:5.

 4. Se Matteus 25:40; Mosiah 2:17.
 5. Se Johannes 12:26.
 6. See Lære og pakter 81:4-6.
 7. Marion G. Romney, “Å kunne sørge for 

seg selv er en celestial egenskap,” Lys over 
Norge, apr. 1983, 175.

 8. Se Joseph Skeen, reminiscences and diary, 
7, Kirkehistorisk bibliotek, Salt Lake City; 
se også Journal and History of Joseph 
Skeen, ed. Greg S. Montgomery and 
Mark R. Montgomery (1996), 23.

 9. Se Lære og pakter 1:38; Trosartiklene 1:5.
 10. Skeen, reminiscences and diary, [page 8], 

spelling and punctuation standardized; 
Journal and History of Joseph Skeen, 23; se 
også Lukas 22:31; 2 Nephi 28:19-24; Alma 
30:60; Lære og pakter 10:22-27.

 11. Se Undervisning på Frelserens måte. (2016), 
37-38; Håndbok 2: Kirkens administrasjon 
(2010), 5.3, 5.5.4.

 12. Thomas S. Monson, “Plikten kaller,”  
Lys over Norge, juli 1996, 44.

 13. “I verden trenges tapre menn”, Salmer,  
nr. 174.

 14. Gordon B. Hinckley, “Dette er Mesterens 
verk,” Lys over Norge, juli 1995, 71.

President Hinckley sa også: “Dere har 
like stor anledning til å oppnå tilfredsstil-
lelse i utførelsen av deres plikt som jeg har 
i min. Dette verks fremgang blir avgjort av 
våre felles anstrengelser. Uansett hvilket 
kall dere har, er det fylt med den samme 
slags anledning til å oppnå noe godt som 
mitt er. Det som virkelig betyr noe, er at 
dette er Mesterens verk. Vårt verk er å 
gå rundt og gjøre godt, som Han gjorde” 
(“Dette er Mesterens verk,” 72).

President Thomas S. Monson har sagt: 
“Hvordan foredler man et kall? Helt enkelt 
ved å utføre den tjeneste som er forbundet 
med det.” (“Plikten kaller,” Lys over Norge, 
juli 1996).

 15. Se Alma 37:6.
 16. “I verden trenges tapre menn”, Salmer,  

nr. 174.
 17. Se Håndbok 2, 3.3.1, 3.3.3, 19.1.1, 19.4. 

“Gjennom den tjeneste unge menn, unge 
kvinner, gutter og piker utfører, utføres Guds 
verk.” (Evangliets prinsipper [2009], 159).

 18. Abraham 3:27.
 19. Se Lære og pakter 76:5.
 20. Se Mosiah 18:26.
 21. “De som bygger opp nasjonen,” Salmer, nr. 25.
 22. Se Moroni 7:48.
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Jeg begynner med å minne deg 
på at du er en sønn eller datter av en 
kjærlig Fader i himmelen, og at hans 
kjærlighet er konstant. Jeg vet at slike 
betryggende følelser av kjærlighet er 
vanskelige å huske når du er midt i 
personlige kamper eller prøvelser, 
skuffelser eller knuste drømmer.

Jesus Kristus er kjent med vold-
somme kamper og prøvelser. Han 
ga sitt liv for oss. Hans siste timer var 
brutale, mye verre enn vi er i stand til 
forstå, men hans offer for hver enkelt 
av oss var det største uttrykk for hans 
rene kjærlighet.

Ingen feil, ingen synd og ikke noe 
valg vil forandre Guds kjærlighet til 
oss. Det betyr ikke at syndig oppførsel 
tolereres, og det fjerner heller ikke vår 
plikt til å omvende oss når vi synder. 
Men glem ikke at vår himmelske Fader 
kjenner og elsker hver enkelt av dere, 
og han er alltid beredt til å hjelpe.

Mens jeg tenkte på min venns 
situasjon, reflekterte jeg over den store 
visdom som finnes i Mormons bok: 

Slik kanskje også noen av dere gjør, 
stilte min venn spørsmålet som er så 
treffende formulert i Primær-sangen: 
“Himmelske Fader, si meg er du der?” 1 
Til de av dere som kanskje stiller det 
samme spørsmålet, vil jeg gi det samme 
rådet som jeg ga min venn, og jeg 
håper at hver av dere må få deres tro 
styrket og deres besluttsomhet fornyet 
så dere kan være en engasjert disippel 
av Jesus Kristus.

Av eldste Ronald A. Rasband
i De tolv apostlers quorum

God ettermiddag, kjære brødre 
og søstre. Hvor velsignet vi har 
vært under denne konferansen. 

Mitt første år som medlem av De tolv 
apostlers quorum har gjort meg svært 
ydmyk. Det har vært et år med tøying, 
vekst og oppriktige, konstante bønner 
til min Fader i himmelen. Jeg har følt at 
jeg har blitt oppholdt gjennom bønner 
fra familie, venner og Kirkens medlem-
mer over hele verden. Takk for deres 
tanker og bønner.

Jeg har også hatt det privilegium å 
møte gode venner, noen fra tidligere år, 
og mange jeg har møtt nylig. Det var 
etter et møte med en god venn jeg har 
kjent og vært glad i gjennom mange år, 
at jeg følte meg tilskyndet til å forbe-
rede dagens tale.

Da vi møttes, fortalte vennen min 
at han hadde hatt det vanskelig. Han 
opplevde, for å bruke hans ord, en 
“troskrise”, og ønsket råd fra meg. Jeg 
var takknemlig for at han ville dele sine 
følelser og bekymringer med meg.

Han ga uttrykk for en stor leng-
sel etter det han en gang hadde følt 
åndelig, og det han nå trodde han var 
i ferd med å miste. Mens han snakket, 
lyttet jeg oppmerksomt og ba innsten-
dig om å få vite hva Herren ville at jeg 
skulle si.

Så du ikke glemmer
Jeg oppfordrer dere til å huske, spesielt i krisetider, stunder da dere  
følte Ånden og deres vitnesbyrd var sterkt. Husk den åndelige 
grunnvollen dere har bygget.
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“Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at 
det er på vår Forløsers klippe som er 
Kristus, Guds Sønn, at dere må bygge 
deres grunnvoll, så djevelen, når han 
sender ut sine mektig vinder, ja, sine 
piler i hvirvelvinden, ja, når all hans 
hagl og hans mektige storm slår mot 
dere, skal det ikke ha noen makt over 
dere til å trekke dere ned i elendighe-
tens og den evige pines avgrunn fordi 
klippen dere er bygget på, er en sikker 
grunnvoll, og hvis menneskene bygger 
på denne grunnvoll, kan de ikke falle.” 2

Jeg vitner om at “elendighetens og 
den evige pines avgrunn” er et sted 
ingen ønsker å være. Og min venn følte 
at han sto på kanten av den.

Når jeg har gitt råd til slike som min 
venn, har jeg sett på beslutningene de 
har tatt i årenes løp, som har fått dem 
til å glemme hellige opplevelser, til å 
svekkes og til å tvile. Jeg oppfordret 
dem, slik jeg oppfordrer dere nå, til å 
huske, spesielt i krisetider, stunder da 
dere følte Ånden og deres vitnesbyrd 
var sterkt. Husk den åndelige grunn-
vollen dere har bygget. Jeg lover at 
hvis dere vil gjøre dette, og unngå ting 
som ikke bygger opp og styrker deres 
vitnesbyrd, eller som gjør narr av deres 
tro, vil disse dyrebare stundene da dere 
vitnesbyrd blomstret, komme tilbake til 
deres minne ved ydmyk bønn og faste. 
Jeg kan forsikre dere om at dere igjen 

vil føle den trygghet og varme som 
Jesu Kristi evangelium gir.

Hver av oss må først styrke oss selv 
åndelig, og deretter styrke andre rundt 
oss. Overvei Skriftene regelmessig, og 
husk tanker og følelser dere opplever 
når dere leser dem. Søk andre kilder 
til sannhet også, men gi akt på denne 
advarselen i Skriftene: “Men det er godt 
å være lærd hvis man lytter til Guds 
råd.” 3 Delta på Kirkens møter, spesielt 
nadverdsmøtet, og ta del i nadverden 
og forny deres pakter, herunder løftet 
om å alltid minnes Frelseren så hans 
Ånd alltid kan være hos dere.

Uansett hvilke feil vi har gjort eller 
hvor ufullkomne vi føler oss, kan vi 
alltid velsigne og løfte andre. Å strekke 
oss ut til dem i Kristus-lignende tjeneste 
kan hjelpe oss å føle Guds kjærlighet 
dypt i vårt hjerte.

Det er viktig å huske det mektige 
rådet som finnes i 5 Mosebok: “Ta deg 
vel i akt så du ikke glemmer det dine 
øyne har sett. La det ikke gå deg av 
minne alle ditt livs dager, men gjør det 
kjent for dine barn og barnebarn.” 4

Generasjoner blir påvirket av val-
gene vi tar. Bær vitnesbyrd for fami-
lien. Oppmuntre dem til å huske hva 
de følte da de gjenkjente Ånden i sitt 
liv, og til å skrive om disse følelsene i 
dagbøker og personlige historier slik at 
deres egne ord, når det er nødvendig, 

kan minne dem om hvor god Herren 
har vært mot dem.

Dere husker sikkert at Nephi og 
hans brødre dro tilbake til Jerusalem 
for å hente messingplatene som inne-
holdt historien om deres folk, delvis for 
at de ikke skulle glemme sin fortid.

I Mormons bok oppkalte Helaman 
også sine sønner etter deres “første 
fedre”, slik at de ikke skulle glemme 
Herrens godhet:

“Se, mine sønner, jeg ønsker at dere 
skal huske å holde Guds bud … Se, jeg 
har gitt dere de samme navn som våre 
første foreldre som kom ut av Jerusa-
lems land, og dette har jeg gjort for at 
dere, når dere minnes deres egne navn, 
også kan huske dem, og når dere hus-
ker dem, kan huske deres gjerninger, 
og når dere husker deres gjerninger, 
kan vite at det er sagt og også skrevet 
at de var gode.

Derfor, mine sønner, vil jeg dere 
skal gjøre det som er godt, så det kan 
bli sagt og også skrevet om dere slik 
det er blitt sagt og skrevet om dem.” 5

Mange i dag har samme tradisjon 
med å oppkalle sine barn etter helter 
i Skriftene eller trofaste forfedre som 
en måte å oppmuntre dem til ikke å 
glemme sin arv.

Da jeg ble født, fikk jeg navnet 
Ronald A. Rasband. Mitt etternavn 
hedrer min fars slektslinje. Initialen 
A ble gitt meg for å minne meg om 
min mors danske Anderson-familie.

Min tippoldefar Jens Anderson 
var fra Danmark. I 1861 ledet Her-
ren to mormonmisjonærer til Jens og 
Ane Cathrine Andersons hjem, der 
misjonærene presenterte det gjengitte 
evangelium for dem og deres 16 år 
gamle sønn Andreas. Dermed begynte 
en trosarv som min familie og jeg 
har fått gleden av. Familien Anderson 
leste Mormons bok og ble døpt kort 
tid senere. Året etter fulgte familien 
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Anderson oppfordringen fra en profet 
om å krysse Atlanteren for å slutte seg 
til hellige i Nord-Amerika.

Dessverre døde Jens under sjø-
reisen, men hans hustru og sønn 
fortsatte til Saltsjødalen, og kom frem 
3. september 1862. Til tross for mot-
gang og hjertesorg, vaklet aldri deres 
tro, og det har heller ikke troen til 
mange av deres etterkommere gjort.

På kontoret mitt henger det et 
maleri 6 som så vakkert gir en symbolsk 
påminnelse om dette første møtet 
mellom mine forfedre og de trofaste 
tidlige misjonærene. Jeg er fast bestemt 
på ikke å glemme min arv, og på grunn 
av mitt navn vil jeg alltid huske deres 
arv av trofasthet og offer.

Dere må aldri glemme, tvile på eller 
ignorere personlige, hellige åndelige 
opplevelser. Satans plan er å ta opp-
merksomheten bort fra åndelige vitnes-
byrd, mens Herrens ønske er å opplyse 
og engasjere oss i hans verk.

La meg gi dere et personlig eksem-
pel på denne sannheten. Jeg husker 
tydelig en gang da jeg fikk en tilskyn-
delse som svar på mektig bønn. Svaret 
var tydelig og kraftfullt. Jeg fulgte imid-
lertid ikke tilskyndelsen umiddelbart, 
og etter en stund begynte jeg å lure på 
om det jeg hadde følt, hadde vært ekte. 

Noen av dere har kanskje også falt for 
denne formen for Satans bedrag.

Flere dager senere våknet jeg med 
disse mektige versene fra hellig skrift 
i tankene:

“Sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis 
du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk 
den natten da du ropte til meg i ditt 
hjerte …

Talte jeg ikke fred til ditt sinn om 
saken? Hvilket større vitnesbyrd kan du 
få enn det som kommer fra Gud?” 7

Det var som om Herren sa: “Ronald, 
jeg har allerede fortalt deg hva du tren-
ger å gjøre. Nå må du gjøre det!” Jeg 
var så takknemlig for denne kjærlige 
irettesettelsen og rettledningen! Jeg fikk 
umiddelbart trøst av tilskyndelsen, og 
var i stand til å gå videre, med visshet i 
mitt hjerte at min bønn var blitt besvart.

Jeg forteller om denne opplevelsen, 
kjære brødre og søstre, for å vise hvor 
raskt vårt sinn kan glemme og hvordan 
åndelige opplevelser veileder oss. Jeg 
har lært å verdsette slike øyeblikk, “så 
jeg ikke glemmer”.

Til min venn og til alle som ønsker 
å styrke sin tro, gir jeg dette løftet: 
Hvis dere trofast etterlever Jesu Kristi 
evangelium og retter dere etter dets 
lære, vil deres vitnesbyrd bli beskyttet, 
og det vil vokse. Hold paktene dere har 
inngått, uavhengig av hva andre rundt 
dere gjør. Vær flittige foreldre, brødre 
og søstre, besteforeldre, tanter, onkler 
og venner som styrker deres nærmeste 
med personlige vitnesbyrd, og som 
deler åndelige opplevelser. Vær trofaste 
og standhaftige, selv om tvilens stormer 
rammer dere på grunn av andres hand-
linger. Oppsøk det som vil oppbygge 
og styrke dere åndelig. Unngå falske 
tilbud i form av såkalte “sannheter” som 
er så utbredt, og husk å skrive om deres 
følelser av “kjærlighet, glede, fred, lang-
modighet, mildhet, godhet, trofasthet, 
saktmodighet [og] avholdenhet”.8

Midt i livets største stormer, må 
dere ikke glemme deres guddomme-
lige arv som en sønn eller datter av 
Gud eller deres evige fremtid å en dag 
vende tilbake for å bo hos ham, noe 
som vil overgå alt som verden har å 
tilby. Husk Almas gripende og gode 
ord: “Nå sier jeg til dere, mine brødre, 
hvis dere har erfart en forandring i 
hjertet, og hvis dere har følt en trang 
til å synge den forløsende kjærlighets 
sang, vil jeg spørre dere: Har dere 
denne følelsen nå?” 9

Alle dere som føler behov for å få 
deres tro styrket, jeg ber dere: Ikke 
glem! Dere må ikke glemme.

Jeg bærer vitnesbyrd om at Joseph 
Smith var en Guds profet. Jeg vet at 
han så og snakket med Gud Faderen 
og hans Sønn Jesus Kristus, akkurat 
som han skrev med sine egne ord. Jeg 
er så takknemlig for at han ikke glemte 
å skrive om denne opplevelsen, slik at 
vi alle kan kjenne hans vitnesbyrd.

Jeg bærer mitt høytidelige vitnes-
byrd om vår Herre Jesus Kristus. Han 
lever. Jeg vet at han lever og står i 
spissen for denne kirken. Disse tingene 
vet jeg selv, uavhengig av noen annen 
røst eller noe annet vitne, og jeg ber 
om at dere og jeg aldri må glemme hel-
lige evige sannheter – først og fremst 
at vi er sønner og døtre av levende 
og kjærlige himmelske foreldre, som 
bare ønsker vår evige lykke. Jeg bærer 
vitnesbyrd om disse sannheter i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Et barns bønn,” Barnas sangbok, 6.
 2. Helaman 5:12.
 3. 2 Nephi 9:29; uthevelse tilføyd.
 4. 5 Mosebok 4:9; uthevelse tilføyd.
 5. Helaman 5:6-7.
 6. Det originale maleriet ble malt av Christen 

Dalsgaard i 1856. Maleriet på kontoret mitt 
er en kopi laget av Arnold Friberg i 1964.

 7. Lære og pakter 6:22-23.
 8. Galaterne 5:22-23.
 9. Alma 5:26.

Eldste Rasband kaller dette maleriet “en sym-
bolsk påminnelse” om det første møtet mellom 
hans forfedre og tidlige siste-dager-hellige 
misjonærer.
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Gud ber oss om å svare med tro på 
våre egne unike lidelser slik at vi kan 
høste velsignelser og få kunnskap som 
ikke kan læres på noen annen måte. Vi 
er blitt befalt å holde budene i enhver 
form og omstendighet, for “den som 
er trofast i trengsel, skal få større lønn 
i himmelens rike.” 6 Og som vi leser 
i skriftstedet, “Hvis du er sørgmodig, 
påkall Herren din Gud i oppriktighet 
så din sjel kan glede seg.” 7

Apostelen Paulus, som selv ikke 
var ukjent med lidelse, brukte sine 
egen erfaringer til å undervise med 
dybde og skjønnhet om det evige 
perspektiv vi kan få når vi holder 
ut og er tålmodige. Han sa, “For vår 
trengsel er kortvarig og lett, og virker 
for oss en evig fylde av herlighet i 
overmål på overmål.” 8 Vi kan med 
andre ord vite, midt i våre lidelser, at 
Gud har tilveiebragt en evig kompen-
serende belønning.

Paulus’ evne til å snakke om 
prøvelsene, forfølgelsene, og sorgen 
i sitt liv som “kortvarig og lett” står i 
motsetning til alvorlighetsgraden av 
hans lidelse, som for ham ble opp-
slukt av evangeliets evige perspektiv. 
Paulus’ tro på Jesus Kristus gjorde alle 
ting utholdelig. Fem ganger ble han 
pisket, tre ganger slått med stenger, en 
gang stenet, tre ganger led han skib-
rudd, han var ofte i livsfare på grunn 
av drukning, røvere, til og med falske 
brødre, han led tretthet og smerte, sult 
og tørst, og ble fengslet i kulde og i 
nakenhet.9

Mange av oss har bønnfalt Gud 
om å ta bort årsaken til våre lidel-
ser, og når lettelsen vi har søkt ikke 
kommer, har vi har blitt fristet til å 
tro at han ikke lytter. Jeg vitner om 
at han, selv i de øyeblikk, hører våre 
bønner, har en grunn for å tillate at 
våre lidelser fortsetter,10 og vil hjelpe 
oss å bære dem.11

av evige sannheter, opplever vi ofte 
at den elendighet og lidelse vi erfarer 
i jordelivet kan skjule eller formørke 
den evige glede som kommer med 
å vite at vår himmelske Faders store 
plan virkelig er den evige lykkes plan. 
Det finnes ingen annen måte å motta 
en fylde av glede på.5

Av eldste Evan A. Schmutz
i De sytti

Som et ledd i vår himmelske 
Faders plan, tillater han at sorg 
blir vevd inn i vår jordiske erfa-

ring.1 Mens det synes som om smerte-
fulle prøvelser faller ujevnt ned over 
oss, kan vi være forsikret om at i en 
eller annen grad lider og strever vi alle. 
Det er min bønn at Den hellige ånd vil 
veilede oss til en større forståelse av 
hvorfor det må være sånn.

Når vi betrakter de vanskelige 
erfaringer i livet gjennom linsene av 
tro på Kristus, er vi i stand til å se 
at det kan være en guddommelig 
hensikt i våre lidelser. De trofaste kan 
oppleve sannheten i Peters tilsynela-
tende motstridende råd. Han skrev, 
“Men om dere skulle lide for rettfer-
dighets skyld, er dere salige.” 2 Når 
vi søker å “forstå med hjertet,” 3 kan 
vi øke vår evne til å både utholde 
våre prøvelser på en god måte og 
lære – og bli foredlet – av dem. En 
slik forståelse gir svar på det tidløse 
spørsmålet “Hvorfor skjer vonde ting 
med gode mennesker?”

Alle som hører på i dag har 
kjennskap til en viss grad av ensom-
het, fortvilelse, sorg eller smerte. 
Uten “troens øyne” 4 og en forståelse 

Gud skal tørke  
bort hver tåre
Når vi utøver vår tro på Frelseren, vil han løfte oss opp og bære oss 
gjennom alle vår prøvelser, og til slutt, frelse oss i det celestiale rike.



117NOVEMBER 2016

I et personlig og reflekterende skrift-
sted, forteller Paulus oss om sin “torn” 
i kjødet, som ga ham store smerter 
og bragte ham tre ganger ned på sine 
knær, der han bønnfalt Herren om å ta 
det fra ham. Som svar på Paulus’ bønn, 
tok ikke Herren bort tornen men talte 
fred og forståelse til hans hjerte, da han 
sa, “Min nåde er nok for deg, for min 
kraft fullendes i skrøpelighet.” Med en 
ny forståelse, var Paulus i stand til å 
akseptere og være takknemlig for den 
tornen han var gitt. Han sa, “Derfor vil 
jeg helst … rose meg av min skrøpelig-
het, for at Kristi kraft kan bo i meg.” 12

Når vi tilegner oss dette evige 
perspektivet i vårt liv, vil vår evne 
til å holde ut øke, vi lærer hvordan 
vi kan komme dem til hjelp som 
trenger vår hjelp,13 og vi vil komme 
til å verdsette og til og med uttrykke 
takknemlighet for de erfaringer Gud 
tillater oss å ha som læremestere på 
veien mot evig liv.

Når vi befinner oss arbeidende gjen-
nom trengsel, kan det være vanskelig 

å se våre prøvelser som skilting på 
vår personlige vei mot disippelskap. 
Men, om vi til tider befinner oss i 
fortvilelsens mørke dal eller på lykkens 
landevei, kan det å lære av og føle 
medlidenhet med andres lidelser være 
en velsignelse.

På en oppdrag jeg nylig hadde på 
en stavskonferanse på Filippinene, 
ble mitt hjerte knust da jeg fikk høre 
om den tragiske opplevelsen til bror 
Daniel Apilado. Bror Apilado og hans 
hustru ble døpt i 1974. De omfav-
net det gjengitte evangelium og ble 
beseglet i templet. Deretter ble de ble 
velsignet med fem vakre barn. Den 
7. juli 1997, da bror Apilado virket som 
stavspresident, brøt det ut en brann i 
deres lille hjem. Bror Apilados eldste 
sønn, Michael, reddet sin far, dro ham 
ut fra den brennende bygningen, og 
sprang deretter tilbake inn i huset for 
å redde andre. Det var siste gang bror 
Apilado så sin sønn i live. Dominga, 
bror Apilado’s hustru, og alle deres 
fem barn omkom i brannen.

Den kjensgjerning at bror Apilado 
levde et liv som var Gud til behag da 
tragedien slo til, forhindret ikke trage-
dien, ei heller gjorde den ham immun 
mot den sorgen som fulgte. Men hans 
trofasthet i å holde sine pakter og utøve 
tro på Kristus ga han en forsikring i 
løftet om at han vil bli forenet med sin 
hustru og familie. Dette håpet ble et 
anker for hans sjel.14

Mens jeg var på besøk, presenterte 
bror Apilado, nå stavspatriark, meg for 
sin nye hustru, Simonette, og deres to 
sønner, Raphael og Daniel. Jesus Kris-
tus kan og vil sannelig “forbinde dem 
som har et sønderbrutt hjerte.” 15

Når jeg deler bror Apilados historie, 
er jeg bekymret for at det uhyrlige i 
hans tap kan få mange til å tenke at 
deres egne sorger og lidelser har liten 
betydning i sammenligning. Vær så snill 
å ikke sammenligne, men forsøk å lære 
og anvende evige prinsipper når du 
vandrer gjennom din egen lidelsens ild.

Hvis jeg kan tale til hver og en av 
dere – “alle som strever og har tungt å 
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bære” 16 – vil jeg si at dine personlige 
vanskeligheter, din egen sorg, smerte, 
prøvelser, og skrøpeligheter av alle 
slag, er alle kjent for vår himmelske 
Fader og hans sønn. Fatt mot! Ha tro! 
Og ha tro på Guds løfter!

Jesu Kristi hensikt og misjon innebar 
at han ville “påta seg sitt folks smerter 
og sykdommer,” “påta seg deres skrø-
peligheter,” og “hjelpe sitt folk i forhold 
til deres skrøpeligheter.” 17

For å fullt ut motta disse gavene 
vår Frelser så fritt ga, må vi alle lære at 
lidelse – i og av seg selv – ikke vil lære 
eller gi oss noe av evigvarende verdi 
med mindre vi bevisst involverer oss i 
prosessen med å lære av våre lidelser 
gjennom å utøve tro.

Eldste Neal A. Maxwell delte en 
gang hva han hadde lært om menings-
fylt lidelse med disse ord:

“Visse former for lidelse, som takles 
på en god måte, kan faktisk virke for-
edlende …

En del av det å være utholdende 
består i å være ydmyk nok i vår lidelse 
til å lære av våre egne erfaringer. Iste-
denfor å bare gå gjennom disse ting, 
må de påvirke oss … og gjøre det slik 
at de helliggjør disse erfaringene for 
vårt gode.” 18

Jeg har sett i andres liv og eksem-
pel at å utøve sterk og vedvarende tro 
på Jesus Kristus og hans løfter, gir det 
sikre håp om at det er bedre tider i 
vente. Dette sikre håp gir oss standhaf-
tighet, og den styrke og kraft vi trenger 
for å holde ut.19 Når vi kan koble vår 
lidelse til en forsikring om hensikt i 
jordelivet, og mer konkret til den beløn-
ning som venter oss i himmelen, øker 
vår tro på Kristus, og vår sjel blir trøstet.

Da kan vi se lyset i enden av tun-
nelen. Eldste Jeffrey R. Holland har 
sagt: “Det finnes virkelig lys i enden av 
tunnelen. Det er verdens lys, den klare 
morgenstjerne, det ‘lys som er evig og 
aldri fordunkles’ [Mosiah 16:9]. Det er 
Guds sønn selv.” 20

Vi kan finne styrke i å vite at alle de 
vanskelige opplevelsene i dette liv er 
midlertidig, selv den mørkeste natt går 
mot daggry for den trofaste.

Når alt er ferdig og vi har utholdt 
alt med tro på Jesus Kristus, har vi det 
løftet at “Gud skal tørke bort hver tåre 
fra [våre] øyne.” 21

Jeg vitner om at Gud Faderen og hans 
sønn Jesus Kristus lever, og at de holder 
alle sine løfter. Jeg vitner om at Frelseren 
ber oss alle om å komme og ta del i hans 
forsoning. Når vi utøver vår tro på ham, 
vil han løfte oss opp og bære oss gjen-
nom alle vår prøvelser, og til slutt, frelse 
oss i Det celestiale rike. Jeg oppfordrer 
dere til å komme til Kristus, holde ut i 
tro, bli fullkommengjort gjennom ham, 
og ha fullkommen glede i ham. I Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se 1 Mosebok 3:16-19.
 2. 1 Peter 3:14; uthevelse tilføyd.
 3. Mosiah 12:27.
 4. Ether 12:19.
 5. Se 3 Nephi 28:10; se også 2 Nephi 31:19-21.
 6. Lære og pakter 58:2.
 7. Lære og pakter 136:29.
 8. 2 Korinterbrev 4:17.
 9. Se 2 Korinterbrev 11:23-27.
 10. Se Lære og pakter 121:7-8; 122.
 11. Se Mosiah 24:12-15.
 12. Se 2 Korinterbrev 12:7-9.
 13. Se Mosiah 4:16.
 14. Se Ether 12:4.
 15. Jesaja 61:1; se også vers 2-3.
 16. Matteus 11:28.
 17. Alma 7:11-12.
 18. Neal A. Maxwell, “Vær utholdende,”  

Liahona, apr. 1999, 12.
 19. Se Ether 12:4.
 20. Jeffrey R. Holland, “En yppersteprest for  

de goder som skulle komme,” Liahona,  
jan. 2000, 42.

 21. Johannes’ åpenbaring 7:17; se også  
Johannes’ åpenbaring 21:4.
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bok til oss mens vi spiste frokost. Mens 
dette pågikk, ville jeg og min eldre 
bror, Dave, sitte stille, men uærbødig. 
For å være fullstendig ærlig, vi hørte 
ikke etter. Vi leste det som sto skrevet 
på esken med frokostblanding.

Endelig en morgen, bestemte jeg 
meg for å si fra til mor. Jeg sa, “Mamma, 
hvorfor gjør du dette mot oss? Hvorfor 
leser du Mormons bok hver morgen?” 
Så kom jeg med en erklæring jeg er 
flau over å innrømme. Jeg kan faktisk 
ikke tro at jeg sa det. Jeg sa til henne, 
“Mamma, jeg hører ikke etter!”

Hennes kjærlige svar var et skjellset-
tende øyeblikk i mitt liv. Hun sa, 
“Sønn, jeg var på et møte der presi-
dent Marion G. Romney snakket om 
velsignelsene ved skriftlesning. På dette 
møtet, mottok jeg et løfte om at hvis jeg 
ville lese Mormons bok for mine barn 
hver dag, ville jeg ikke miste dem.” 
Hun så meg rett inn i øynene og sa, 
med fullstendig besluttsomhet “Og jeg 
vil ikke miste deg!”

Ordene hennes gjennomtrengte 
hjertet mitt. Til tross for min ufullkom-
menhet, var jeg verd å frelse! Hun lærte 
meg den evige sannhet at jeg er en 
sønn av en kjærlig himmelsk Fader. 

Mens jeg bladde gjennom Skriftene 
hennes, la jeg merke til at hun hadde 
skrevet et personlig mål i notatdelen. 
For å gi hennes mål en sammenheng, 
må jeg fortelle dere at jeg er det andre 
av seks barn, og mitt navn er Brett. Min 
mor hadde skrevet, med rødt, bare ett 
mål: “Ha tålmodighet med Brett!”

Som ytterligere hjelp for dere til å 
forstå de utfordringer mine foreldre 
hadde i oppdragelsen av familien vår, 
la meg fortelle om vår families skriftles-
ning. Hver morgen, leste mor Mormons 

Av eldste K. Brett Nattress
i De sytti

Brødre og søstre, jeg har i den 
senere tid grunnet på dette spørs-
målet: “Hvis alt dine barn visste om 

evangeliet kom fra deg – som sin eneste 
kilde – hvor mye ville de vite? Dette 
spørsmålet gjelder alle som elsker, er 
mentor for, og har innflytelse på barn.

Finnes det noen større gave vi kan 
formidle til våre barn enn et minne 
dypt innbrent i deres hjerte om at vi 
vet at vår Forløser lever? Vet de at vi 
vet? Og enda viktigere, vet de selv at 
Han lever?

Da jeg var liten, var jeg min mors 
vanskeligste barn å oppdra. Jeg hadde 
en overflod av energi. Min mor forteller 
meg at hennes største frykt var at jeg 
ikke skulle leve til jeg nådde voksen 
alder. Jeg var bare så altfor aktiv.

Jeg husker at jeg som ung gutt satt 
på et nadverdsmøte sammen med 
familien. Min mor hadde nettopp fått et 
nytt sett av Skriftene. Dette nye settet 
inneholdt alle standardverkene samlet 
i en innbundet bok, og i midten var det 
linjerte ark for notater.

Mens vi satt på møtet, spurte jeg om 
jeg kunne få holde Skriftene hennes. 
Med et håp om å fremme min ærbødig-
het, sendte hun dem nedover rekken. 

Ingen større glede  
enn å vite at de vet
Jeg vet ikke om noe i denne verden som kan gi mer glede og  
lykke enn å vite at våre barn kjenner Frelseren.
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Jeg lærte at uansett omstendighet, var 
jeg verdt det. Dette var et fullkomment 
øyeblikk for en ufullkommen liten gutt.

Jeg er evig takknemlig for min 
engel av en mor og for alle engler som 
elsker sine barn fullkomment, til tross 
for deres ufullkommenheter. Jeg tror 
bestemt at alle søstre – jeg vil kalle dem 
“engler” – er mødre i Sion, enten de 
er gift eller får barn i løpet av denne 
jordiske erfaringen, eller ikke.

For mange år siden erklærte Det før-
ste presidentskap: “Morsrollen er nær 
det guddommelige. Den er den edleste, 
helligste tjeneste mennesker kan påta 
seg. Den plasserer henne som hedrer 
dette hellige kall og denne tjeneste, ved 
siden av engler.” 1

Jeg er takknemlig for engler i Kirken 
som modig og kjærlig forkynner evige 
sannheter til vår himmelske Faders barn.

Jeg er takknemlig for den gaven 
Mormons bok er. Jeg vet at den er sann! 
Den inneholder Jesu Kristi evangeliums 
fylde. Jeg kjenner ikke til noen som 
flittig har lest Mormons bok daglig med 
ærlig hensikt og med tro på Kristus, 
som har mistet sitt vitnesbyrd og falt fra. 
Moronis profetiske løfte bærer med seg 
nøkkelen til å vite sannheten i alle ting 
– også evnen til å skjelne og unngå mot-
standerens bedrag. (Se Moroni 10:4-5.)

Jeg er også takknemlig for en kjærlig 
himmelsk Fader og for hans Sønn, 
Jesus Kristus. Frelseren var et fullkom-
ment eksempel på hvordan vi kan 
leve i en ufullkommen og urettferdig 
verden. “Vi elsker [ham] fordi han elsket 
oss først” (1 Johannes 4:19). Hans kjær-
lighet for oss er ikke målbar. Han er vår 
beste venn. Hans svette “ble som blod-
dråper” for deg og også for meg (Lukas 
22:44). Han tilga det tilsynelatende 
utilgivelige. Han elsket dem som var 
vanskelige å elske. Han gjorde det intet 
menneske kunne gjøre: Han utførte en 
forsoning for å overvinne overtredel-
sene, smerten, og sykdommene til hele 
menneskeheten.

På grunn av Jesu Kristi forsoning, 
kan vil leve med det løftet at uansett 
hva våre problemer måtte være, kan vi 
alltid ha håp i ham, “som er mektig til 
å frelse” (2 Nephi 31:19). På grunn av 
hans forsoning, kan vi ha lykke, fred, 
glede og evig liv.

President Boyd K. Packer har 
forklart: “Med unntak av de få som 
hopper av til fortapelse, fins det ingen 
vane, ingen avhengighet, ikke noe opp-
rør, ingen overtredelse, intet lovbrudd, 
stort eller lite, som unntas fra løftet om 
fullstendig tilgivelse. Det er Jesu Kristi 
forsonings løfte.2

En av de mest fantastiske hendelser 
i menneskehetens historie er Frelserens 
besøk til Amerikas innbyggere i for-
dums tid. Se for deg hvordan det ville 
være å ha vært der. Mens jeg har grun-
net på hans kjærlige og ømme omsorg 
for de hellige som var samlet ved tem-
plet, har jeg reflektert over enkelte barn 
som jeg elsker mer enn selve livet. Jeg 
har prøvd å tenke på hvordan jeg ville 
føle det hvis jeg fikk se våre små være 
et personlig vitne til at Frelseren ba 
hvert barn om å komme til seg, være 
vitne til Frelserens utstrakte armer, stå 
ved siden av ham mens hvert barn, en 
etter en, forsiktig kjenner på merkene i 
hans hender og føtter, og så se hver av 
dem reise seg og bære vitnesbyrd om 
at han lever! (Se 3 Nephi 11:14-17; se 
også 17:21; 18:25.) Å se våre barn snu 
seg å si, “Mor, far, det er Ham!”

Jeg vet ikke om noe annet i denne 
verden som kunne gi mer glede og lykke 
enn å vite at våre barn kjenner Frelseren, 
å vite at de vet “hvilken kilde de kan se 
hen til for å få forlatelse for sine synder.” 
Det er derfor vi, som medlemmer av Kir-
ken, “forkynner om Kristus” og vi vitner 
om Kristus (2 Nephi 25:26).

• Det er derfor vi ber sammen med 
våre barn hver dag.
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• Det er derfor vi leser i Skriftene 
hver dag sammen med dem.

• Det er derfor vi lærer dem å tjene 
andre, slik at de kan motta velsig-
nelsene ved å finne seg selv når de 
mister seg selv i tjeneste for andre 
(se Markus 8:35; Mosiah 2:17).

Når vi vier oss selv til disse enkle 
mønstre på disippelskap, myndiggjør 
vi våre barn med Frelserens kjærlighet 
og med guddommelig veiledning og 
beskyttelse når de står overfor mot-
standerens sterke vinder.

Evangeliet handler virkelig om den 
ene. Det handler om den bortkomne 
sauen (se Lukas 15:3-7); det handler om 
den samaritanske kvinnen ved brønnen 
(se Johannes 4:5-30); det handler om 
én fortapt sønn (se Lukas 15:11-32).

Det handler om en liten gutt som 
sier at han ikke hører etter.

Det handler om at hver og en av 
oss – ufullkomne som vi er – blir ett 
med Frelseren som han er ett med sin 
Fader (se Johannes 17:21).

Jeg vitner om at vi har en kjærlig 
himmelsk Fader, som kjenner oss ved 
navn! Jeg vitner om at Jesus Kristus 
er den levende sønn av den levende 
Gud. Han er den enbårne og vår Tals-
mann hos Faderen. Jeg vitner videre 
om at frelse kommer i og gjennom 
Hans navn – og på ingen annen måte.

Det er min bønn at vi vil vie vårt 
hjerte og våre hender til å hjelpe alle 
vår himmelske Faders barn til å kjenne 
ham og føle hans kjærlighet. Når vi gjør 
dette, lover han oss evig lykke og glede 
i denne verden og i den kommende 
verden. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Budskap fra Det første presidentskap,” 

i Conference Report, okt. 1942, 12-13; 
lest av President J. Reuben Clark Jr.

 2. Boyd K. Packer, “Tilgivelsens lyse 
morgen,” Ensign, nov. 1995, 20, Lys over 
Norge, jan. 1996, 19.

dro en stor kinaputt og noen fyrstikker 
opp av lommen. Med ungdommelig 
overmot tok jeg kinaputten og tente 
på den lange grå lunten. Jeg hadde en 
plan om å blåse ut lunten før det smalt. 
Men da jeg brant meg på fingrene i 
forsøket, slapp jeg kinaputten. Steffan 
og jeg så skrekkslagne på mens lunten 
fortsatte å brenne.

Kinaputten eksploderte, og lukten 
av svovel fylte rommet og kapellet. Vi 
skyndte oss å samle sammen det som 
var igjen av kinaputten, og åpnet vin-
duene for å prøve å få ut lukten, med 
et naivt håp om at ingen ville merke 
noe. Heldigvis ble ingen skadet og 
ingenting ødelagt.

Av eldste Dale G. Renlund.
i De tolv apostlers quorum

Mine kjære brødre og søstre, da 
jeg var 12 år gammel, bodde 
familien min i Gøteborg, en 

kystby i Syd-Sverige. Det er forøvrig 
hjembyen til vår kjære medarbeider 
eldste Per G. Malm,1 som gikk bort i 
sommer. Vi savner ham. Vi er takknem-
lige for hans godhet, hans edle tjeneste-
gjerning og for hans bedårende familie. 
Og vi ber om at Guds rike velsignelser 
må bli deres.

For femti år siden, gikk vi i kirken 
som ble holdt i en stor, ombygd bolig. 
En søndag hilste min venn Steffan,2 den 
eneste andre diakonen i grenen, spent 
på meg i kirken. Vi gikk til rommet 
som lå ved siden av kirkesalen, og han 

Omvendelse:  
Et gledelig valg
Omvendelse er ikke bare mulig men også gledesfylt  
på grunn av vår Frelser.
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Da medlemmene kom til møtet, 
kunne de kjenne den overveldende 
lukten. Den var vanskelig å ikke opp-
fatte. Lukten tok vekk oppmerksom-
heten fra møtets hellige natur. Fordi 
det var så få bærere av Det aronske 
prestedømme – og med det jeg bare 
kan beskrive som dissosiativ tenkning 
– delte jeg ut nadverden, men jeg følte 
meg ikke verdig til å ta del i den. Da 
nadverdsbrettet ble tilbudt meg, tok jeg 
hverken brød og vann. Jeg følte meg 
elendig. Jeg var flau, og jeg visste at det 
jeg hadde gjort, ikke var Gud til behag.

Etter kirken, ba grenspresidenten, 
Frank Lindbergh, en distingvert, eldre 
mann med sølvgrått hår, meg om å 
komme til kontoret hans. Etter at jeg 
hadde satt meg, så han vennlig på meg 
og sa at han hadde lagt merke til at jeg 
ikke tok del i nadverden. Han spurte 
hvorfor. Jeg har en mistanke om at han 
visste hvorfor. Jeg var sikker på at alle 
visste hva jeg hadde gjort. Etter at jeg 
hadde fortalt ham det, spurte han hvor-
dan jeg følte meg. Gjennom tårer, for-
talte jeg nølende at jeg var lei meg og at 
jeg visste at jeg hadde skuffet Gud.

President Lindbergh åpnet en 
velbrukt kopi av Lære og pakter og ba 
meg lese noen vers som var understre-
ket. Jeg leste høyt følgende:

”Se, den som har omvendt seg fra 
sine synder, er tilgitt, for jeg Herren, 
kommer dem ikke mer i hu.

Ved dette kan dere vite om et men-
neske omvender seg fra sine synder 
– se, han vil bekjenne dem og avstå 
fra dem.” 3

Jeg vil aldri glemme president 
Lindberghs medfølende smil da jeg så 
opp etter at jeg hadde lest ferdig. Noe 
følelsesladet, fortalte han meg at han 
følte at det ville være greit for meg at 
jeg fortsatte å ta del i nadverden. Da 
jeg gikk fra kontoret hans, følte jeg en 
ubeskrivelig glede.

Slik glede er en av følgene som 
kommer med omvendelse. Ordet 
omvendelse assosieres med “å forstå i 
ettertid” og antyder “forandring.” 4 På 
svensk er ordet omvänd, som ganske 
enkelt betyr “å vende om.” 5 Den kristne 
forfatteren, C. S. Lewis, skrev om beho-
vet og metoden for forandring. Han 
sa at omvendelse involverer “å bli satt 
tilbake på rett vei. En feilaktig summert 
sum kan rettes opp,” sa han, “men bare 
ved å gå tilbake til du finner feilen og 
arbeider på nytt fra det punktet, aldri 
ved å fortsette.” 6 Å endre vår oppførsel 
og vende tilbake til den “rette vei” er en 
del av omvendelsen, men bare en del. 
Virkelig omvendelse innbefatter også å 
vende vårt hjerte og vår vilje til Gud, og 
en forsakelse av synd. 7 Som forklart i 
Esekiel, er omvendelse å “vende om fra 
… synd, og [gjøre] rett og rettfedighet, 
… gi[r] pant tilbake, følge[r] livets bud, 
så han ikke gjør urett.” 8

Selv da er dette en ufullstendig 
beskrivelse. Den gir ikke en tilstrek-
kelig forklaring på den kraft som 
gjør omvendelse mulig, vår Frelsers 

forsoningsoffer. Sann omvendelse 
må innebære tro på den Herre Jesus 
Kristus, tro på at han kan forandre oss, 
tro på at han kan tilgi oss, og tro på 
at han vil hjelpe oss å unngå og gjøre 
flere feil. Den slags tro gjør hans forso-
ning virksom i vårt liv. Når vi “forstår 
i ettertid” og “vender om” med Frelse-
rens hjelp, kan vi føle håp i hans løfter 
og gleden ved omvendelse. Uten For-
løseren, vil den håpefullhet og glede 
som følger med omvendelse fordampe, 
og omvendelse blir ganske enkelt en 
elendig modifisering av oppførsel. Men 
ved å utøve tro på ham, blir vi omvendt 
til hans evne og villighet til å tilgi synd.

President Boyd K. Packer bekreftet 
de håpefulle løftene ved omvendelse 
på sin siste generalkonferanse i april 
2015. Han beskrev helbredelsens kraft 
i Frelserens forsoning i det jeg kaller 
foredlet visdom opparbeidet gjennom 
et halvt århundre av apostolisk tjeneste. 
President Packer sa: “Forsoningen etter-
later ingen rester, ingen spor. Det som 
er reparert er reparert … Det bare blir 
helbredet, og det som er blitt helbredet 
forblir helbredet.” 9

Han fortsatte:
“Forsoningen, som kan frigjøre hver 

og en av oss, gir 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 Frelseren 
lovet at han vil sone. Og da han sonet, 
ble det gjort …

 Forsoningen … kan vaske ren hver 
plett uansett hvor vanskelig eller hvor 
lenge eller hvor mange ganger den er 
påført.” 10

Rekkevidden av Frelserens forsoning 
er uendelig i bredde og dybde, for deg 
og for meg. Men den vil aldri bli tvun-
get på oss. Som profeten Lehi forklarte, 
etter at vi er blitt “tilstrekkelig under-
vist” til å “kjenne godt fra ondt,” 11 er vi 
“fri til å velge frihet og evig liv gjennom 
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alle menneskers store Mellommann, 
eller til å velge fangenskap og død.” 12 
Med andre ord, omvendelse er et valg.

Vi kan – og tar noen ganger – for-
skjellige valg. Slike valg ser kanskje 
ikke tilsynelatende gale ut, men de 
hindrer oss i bli virkelig angrende og 
på den måten forhindrer de oss i vår 
søken etter sann omvendelse. Vi kan 
for eksempel velge å skylde på andre. 
Som 12-åring i Gøteborg, kunne jeg 
ha gitt Steffan skylden. Han var den 
som i utgangspunktet hadde tatt med 
den store kinaputten og fyrstikkene 
til kirken. Men å skylde på andre, selv 
om det er berettiget, gir oss mulighet 
til å unnskylde vår oppførsel. Ved å 
gjøre det, flytter vi ansvaret for våre 
gjerninger over på andre. Når ansvaret 
er flyttet, reduserer vi både behovet og 
evnen til å handle. Vi overgir oss selv 
til å bli stakkarslige ofre, istedenfor å 
være personer som er i stand til selv-
stendig handling.13

Et annet valg som vanskeliggjør 
omvendelse er å minimere våre feil. I 
hendelsen med kinaputten i Gøteborg, 
var det ingen som ble skadet, ingen 
permanent ødeleggelse fant sted, og 
møtet ble holdt uansett. Det ville ha 
vært enkelt å si at det ikke fantes noen 
grunn til å omvende seg. Men, ved å 
minimere våre feil, selv om det ikke er 
noen umiddelbare konsekvenser, fjer-
ner det motivasjonen vår til å forandre 
oss. Denne tankegangen hindrer oss 
i å se at våre feil og synder har evige 
konsekvenser.

En annen måte er å tenke at våre 
synder ikke har betydning fordi Gud 
elsker oss uansett hva vi gjør. Det er 
fristende å tro det den bedragerske 
Nehor lærte folket i Zarahemla: “At 
hele menneskeheten skulle bli frelst på 
den siste dag, og at de ikke behøvde 
å frykte eller beve … og til slutt skulle 
alle mennesker få evig liv.” 14 Men denne 

forførende ide er falsk. Gud elsker oss. 
Men det vi gjør, betyr imidlertid noe for 
ham og for oss. Han har gitt oss tydelige 
instruksjoner om hvordan vi skulle opp-
føre oss. Vi kaller dem budene. Hans 
bifall og vårt evige liv avhenger av vår 
oppførsel, også vår villighet til å ydmykt 
søke virkelig omvendelse.15

I tillegg, gir vi avkall på virkelig 
omvendelse når vi velger å skille Gud 
fra hans bud. Til syvende og sist ville 
det ikke hatt noen betydning om luk-
ten av kinaputten hadde forstyrret nad-
verdsmøtet i Gøteborg, med mindre 
nadverden hadde vært hellig. Vi skulle 
være varsomme med å se bort fra 
syndig adferd ved å undergrave eller 
forkaste Gud som opphavsmann til 
sine bud. Virkelig omvendelse krever 
at vi anerkjenner Frelserens guddom-
melighet og sannheten av hans arbeid 
i de siste dager.

Istedenfor å finne på unnskyld-
ninger, la oss velge omvendelse. 
Gjennom omvendelse, kan vi komme 
til oss selv, i likhet med den fortapte 
sønn i lignelsen,16 og reflektere over 
den evige betydningen av våre gjer-
ninger. Når vi forstår hvordan våre 
synder kan ha betydning for vår evige 
lykke, blir vi ikke bare virkelig ang-
rende, men vi vil også strebe etter å 
bli bedre. Når vi står overfor fristelse, 
vil vi mest sannsynlig spørre oss selv, 
med William Shakespeares ord:

Hva vinner jeg om jeg får det jeg vil ha?
En drøm, et pust, et skum av flyktig 

glede.
Hvem kjøper en stunds fryd for en ukes 

sorg å ta,
eller selger evigheten for et leketøy? 17

Hvis vi har mistet evigheten av syne 
på grunn av et leketøy, kan vi velge å 
omvende oss. På grunn av Jesu Kristi 
forsoning får vi en ny mulighet. Meta-
forisk sett kan vi bytte inn leketøyet vi 
mot bedre vitende kjøpte til å begynne 
med, og igjen få et håp om evigheten. 
Som Frelseren forklarte, “For se, Herren 
deres Forløser led døden i kjødet, 
derfor led han alle menneskers smerter 
så alle mennesker kunne omvende seg 
og komme til ham.” 18

Jesus Kristus kan tilgi fordi han 
betalte prisen for våre synder.19

Frelseren velger å tilgi på grunn av 
sin uforlignelige medfølelse, nåde og 
kjærlighet.

Frelseren ønsker å tilgi fordi det er 
en av hans guddommelige egenskaper.

Og, som den gode hyrde han 
er, gleder han seg når vi velger å 
omvende oss.20

Selv når vi føler bedrøvelse etter 
Guds sinn for våre gjerninger,21 når 
vi velger å omvende oss, inviterer vi 
umiddelbart Frelseren inn i vårt liv. 
Som Amulek underviste, “Jeg vil dere 
skal komme frem og ikke mer forherde 
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deres hjerter, for se, nå er tiden og 
dagen for deres frelse. Og derfor, hvis 
dere vil omvende dere og ikke forher-
der deres hjerter, skal den store forløs-
ningsplan straks bli virksom for dere.” 22 
Vi kan føle bedrøvelse etter Guds sinn 
for våre gjerninger, og på samme tid 
føle gleden ved å få Frelserens hjelp.

Den kjensgjerning at vi kan vi 
omvende oss, er evangeliets glade 
nyhet! 23 Skyld kan bli “feid bort.” 24 Vi 
kan bli fylt med glede, motta tilgivelse 
for våre synder, og ha “fred i samvittig-
heten.” 25 Vi kan bli befridd fra følelser av 
fortvilelse og syndens trelldom. Vi kan 
bli fylt med Guds strålende lys og ikke 
“pines mer.” 26 Omvendelse er ikke bare 
mulig men også gledesfylt på grunn av 
vår Frelser. Jeg kan fortsatt huske følelsen 
som skylte over meg på grenspresiden-
tens kontor etter hendelsen med kinaput-
ten. Jeg visste at jeg hadde fått tilgivelse. 
Min skyldfølelse forsvant, mitt dårlige 
humør klarnet, og mitt hjerte føltes lett.

Brødre og søstre, når vi avslutter 
denne konferansen, inviterer jeg deg 
til å føle mer glede i ditt liv: Glede i 
kunnskapen om at Jesu Kristi forson-
ing er virkelig, glede i Frelserens evne, 
villighet, og ønske om å tilgi, og glede 
i valget om å omvende deg. La oss 
følge instruksjonen om å “øse vann 
med glede av frelsens kilder.” 27 Måtte 
vi velge å omvende oss, forsake våre 
synder, vende vårt hjerte og vilje om til 
å følge vår Frelser. Jeg vitner om at Han 
lever. Jeg er et vitne og en som stadig 
mottar av Hans uforlignelige medfø-
lelse, nåde og kjærlighet. Jeg ber om 
at forsoningens forløsende velsignelser 
kan bli deres nå – og om og om og om 
igjen gjennom hele livet,28 slik de har 
vært i mitt. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Eldste Per Gösta Malm (1948-2016) virket 

som generalautoritet-sytti fra 2010 og til 
sin død. Selv om han ble født i Jönköping, 

Sverige, bosatte han og hans hustru, Agneta, 
seg i Gøteborg, Sverige. I sin bemerkelses-
verdige tale på generalkonferansen i oktober 
2010, talte eldste Malm også om en hendelse 
som fant sted i Gøteborg (se “Hvile for deres 
sjel,” Liahona, nov. 2010, 101-2).

 2. Selv om Steffan ikke er min venns virkelige 
navn, er historien gjengitt med hans  
tillatelse.

 3. Lære og pakter 58:42-43.
 4. Det greske ordet metanoeo betyr boksta-

velig “ ‘å forstå i ettertid’ (meta, ‘etterpå,’ i 
betydningen ‘endre,’ noeo, ‘å forstå’; nous, 
‘sinnet, setet for moralsk refleksjon’)” (se 
James Strong, The New Strong’s Expan-
ded Exhaustive Concordance of the Bible 
[2010], Greek dictionary section, 162).

 5. Min oversettelse av omvänd. Om kan over-
settes med “rundt.” Vänd kan oversettes 
med “å snu”.

 6. C. S. Lewis, The Great Divorce (1946), viii. 
I forordet til boken, skrev Lewis at noen 
prøvde å slå sammen himmel og helvete 
istedenfor å velge det ene eller det andre. 
Han sier at noen av oss tror at “utvikling eller 
tilpasning eller foredling på en eller annen 
måte vil snu ondt til godt … Denne oppfat-
ning mener jeg er en katastrofal feiltagelse 
… Vi bor ikke i en verden der alle veier er 
som en radius i en sirkel og der alle, hvis de 
følges lenge nok, derfor gradvis vil trekkes 
nærmere og til slutt møtes i midten …

“Jeg tror ikke at alle som velger gal vei, 
omkommer, men deres redning består i å bli 

satt tilbake på rett vei … Ondskap kan ret-
tes opp, men den kan ikke ‘utvikles’ til det 
gode. Tid leger ikke den. Trylleformelen må 
løses, stykke for stykke, … ellers ikke” (5-6).

 7. Se Veiledning til Skriftene, “Omvendelse.”
 8. Esekiel 33:14-15.
 9. President Boyd K. Packers vitnesbyrd fra 

lederskapsmøtet i tilknytning til general-
konferansen i april 2015 er ikke utgitt. 
Disse bemerkninger er fra mine private 
notater, tatt på den tiden.

 10. Boyd K. Packer, “Planen for lykke,”  
Liahona, mai 2015, 28.

 11. 2 Nephi 2:5.
 12. 2 Nephi 2:27.
 13. Se 2 Nephi 2:26.
 14. Alma 1:4 Nehor og hans etterfølgere trodde 

ikke på omvendelse (se Alma 15:15).
 15. Se Russell M. Nelson, “Guddommelig  

kjærlighet,” Liahona, feb. 2003, 12-17.
 16. Se Lukas 15:17; se også vers 11-24.
 17. William Shakespeare, The Rape of Lucrece, 

setningene 211-14. (Lys over Norge, nr 2, 
1986, s 25.)

 18. Lære og pakter 18:11.
 19. Se Jesaja 53:5.
 20. Se Lukas 15:4-7; Lære og pakter 18:10-13.
 21. Sann omvendelse innebærer “bedrøvelse 

etter Guds sinn” (2 Korinterbrev 7:10). 
Eldste M. Russell Ballard har sagt: “Herren 
har sørget for en vei tilbake for dem som 
har kommet på villspor. Men den er ikke 
smertefri. Omvendelse ikke er lett. Det tar 
tid – smertefull tid!” (“Hold paktene,” Lys over 
Norge, juli 1993, 6). Eldste Richard G. Scott sa 
også, “Noen ganger er trinnene i omvendel-
sen vanskelige og smertefulle” (“Tilgivelse,” 
Lys over Norge, mai 1995, 78). Mens bedrø-
velse etter Guds sinn og smerte er en del 
av omvendelsesprosessen, er det endelige 
resultat glede når en føler tilgivelse fra synd.

 22. Alma 34:31; uthevelse tilføyd.
 23. Se Veiledning til Skriftene, “Evangelier.”
 24. Enos 1:6.
 25. Mosiah 4:3.
 26. Mosiah 27:29.
 27. Jesaja 12:3.
 28. Se Mosiah 26:29-30. Selv om Gud lover 

å tilgi, er synd gjort med overlegg, og 
at Frelserens nåde tas for gitt og tillater 
en lett omvendelse, avskyelig for Gud 
(se Hebreerne 6:4-6; 10:26-27). Eldste 
Richard G. Scott har sagt: “Den gledelige 
nyheten for alle som ønsker å bli kvitt 
konsekvensene av tidligere dårlige valg, 
er at Herren ser annerledes på svakhe-
ter enn på opprør. Mens Herren advarer 
og sier at uoppgjort opprør vil medføre 
straff, omtaler Herren alltid svakheter 
med barmhjertighet” (“Personlig styrke 
gjennom Jesu Kristi forsoning,” Liahona, 
nov. 2013, 83).
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Fortegnelse over historier

Følgende liste over utvalgte historier fra generalkonferansen kan brukes i personlig studium, på familiens hjemmeaften og i annen 
undervisning. Sidetallene viser til første side av talen.

Taler Historie

Neil L. Andersen (35) Flere personer blir omvendt da Kirkens medlemmer strakte seg ut til dem “som Guds vitner.” 

M. Russell Ballard (90) Da han leste Johannes 17 for sin familie i Det hellige land, ba M. Russell Ballard om å bli ett med dem og Faderen og Sønnen.

W. Mark Bassett (52) Som gutt prøvde W. Mark Bassett og hans bror å åpne metallbåndene rundt den forseglede delen på en modell av gullplatene.

Jean B. Bingham (6) Etter å ha padlet mot vinden, laget Jean B. Bingham og en gruppe unge kvinner seil da vinden skiftet retning. En pike som sykler til et hus med “gyldne 
vinduer” ser at vinduene på hennes eget hus også er gyldne. Mennesker nekter å anerkjenne veksten hos en fremgangsrik ung mann.

D. Todd Christofferson (48) Helen Keller føler stor glede da hennes lærer hjelper henne med å forstå ordenes konsept.

Carl B. Cook (110) Mens han grunner på et oppdrag hans tippoldefar mottok fra profeten Joseph Smith, mottar Carl B. Cook en bekreftelse på at hans nye oppdrag i Kirken 
kommer fra Gud. Et nytt medlem øker sin tro og overvinner sin frykt for å undervise i Primær.

Quentin L. Cook (40) Quentin L. Cook lærer hvorfor hans far ser på en stolpe som en velsignelse, snarere enn en snublesten for en panoramautsikt.

J. Devn Cornish (32) En senior turnuslege endrer livet til J. Devn Cornish ved å fortelle ham at han vil bli en utmerket lege.

LeGrand R. Curtis jr. (68) Parley P. Pratt og fire andre menn mottar vitnesbyrd om Mormons bok. LeGrand R. Curtis jr. mottar et vitnesbyrd om den som tenåring.

Dean M. Davies (93) Dean M. Davies lærer gjennom Den hellige ånd at medlemmer i en menighet han besøker har kommet til nadverdsmøtet for å virkelig tilbe.

Henry B. Eyring (75) En ung Henry B. Eyrings far og prestedømsledere hjelper ham å heve blikket og gir ham selvtillit.
(99) Som ung mann, kunne ikke Henry B. Eyring se timeplanen for Herrens intensjon om at han skulle bygge Hans rike.

Robert D. Hales (22) Mens Elie Wiesel kom seg etter åpen hjertekirurgi, spør hans barnebarn om han ville hatt mindre vondt hvis barnebarnet elsket ham mer.  
På søndager hjelper en kjærlig ektemann sin syke hustru å kle seg og gjøre seg klar for kirken.

Jeffrey R. Holland (61) Hjemmelærere går glipp av en anledning til å hjelpe en søster hvis kjeller er oversvømt med vann. En hjemmelærer betjener en far hvis sønn  
døde i en ulykke.

Peter F. Meurs (85) Som femåring føler Peter F. Meurs den beroligende innflytelsen av Den hellige ånd mens hans far velsigner nadverden.

Thomas S. Monson (78) Et medlem av Kirken som har holdt Visdomsordet ber om og mottar styrke til å klatre i et tau opp på dekket av et skip. 
(80) En ung mann på verdensutstillingen i 1964 gjenkjenner sannheten i frelsesplanen etter å ha sett Kirkens film Menneskets søken etter lykke.

K. Brett Nattress (119) K. Brett Nattress lærer fra sin mor at til tross for hans ufullkommenheter som barn, elsker hans himmelske Fader ham. 

Russell M. Nelson (81) Etter at en gruppe forviste hellige tilbringer en “lystig natt” i kulden, sier Eliza R. Snow, “De hellige kan være lykkelige under enhver omstendighet.”  
Kirkens medlemmer overvinner prøvelser, fristelser og “det naturlige mennesket” ved å fokusere på gleden som kommer ved å etterleve evangeliet.

Bonnie L. Oscarson (12) En søster i Mexico øker tilstedeværelsen i hennes Søndagsskole-klasse. En mor beskytter sine barn mot negative innflytelser utenfor hjemmet.

Ronald A. Rasband (113) Ronald A. Rasband gir råd til en venn som opplever en “troskrise.” Troen til Ronald A. Rasbands forfedre forblir sterk trass i motgang og hjertesorg. 
Ronald A. Rasband er sen til å handle etter et bønnesvar helt til han får en påminnelse fra Skriftene.

Linda S. Reeves (88) Boyd K. Packer vitner om at gjennom omvendelse og Frelserens forsoning, er hans synder borte. Gjennom oppriktig omvendelse finner et medlem,  
en misjonær og en konvertitt glede og fred.

Dale G. Renlund (121) Unge Dale G. Renlund føler glede etter å ha bekjent for grenspresidenten at han hadde tent på en kinaputt i kirken.

Evan A. Schmutz (116) Et medlem av Kirken som mister familien i en brann holder sine pakter og utøver tro på at han vil bli gjenforenet med dem.

Carole M. Stephens (9) En ung kvinne med bipolar lidelse finner styrke til å vitne om Frelseren og Hans forsoning.

Gary E. Stevenson (44) Tolv år gamle Mary Elizabeth Rollins leser og mottar et vitnesbyrd om Mormons bok. Mens han vitnet om Mormons bok som misjonær,  
mottok Gary E. Stevenson et vitnesbyrd om dens sannhet.

Juan A. Uceda (30) Vår himmelske Fader besvarer Juan A. Ucedas desperate bønn og redder ham etter at han har tråkket utenfor en fjellsti da han var på misjon.

Dieter F. Uchtdorf (15) En ung jente oppmuntrer sin bestemor til å “hør[e] bedre etter!” En mor ber om at hennes bortkomne datter vil vende tilbake til Herren.  
To misjonærer oppnår suksess etter å ha banket på alle dørene i et fire etasjer høyt leilighetskompleks.
(19) Etter mye tid, tålmodighet, håp, tro og oppmuntring fra sin hustru, og mange liter med lettbrus, lærer Dieter F. Uchtdorf å bruke en datamaskin.
(71) Et tidligere medlem av Kirken vender tilbake til troen takket være venner, Den hellige ånd og påvirkning fra den gode Hyrde.

Kazuhiko Yamashita (55) Som misjonspresident blir Kazuhiko Yamashita velsignet ved å kjenne en misjonær som er “ambisiøs for Kristus.”
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Profeter og apostler fortsetter å yte 
tjeneste i hele verden (se L&p 107:23). 
Her er en kort oppsummering av 

noen av deres aktiviteter siden forrige 
generalkonferanse:

President Dieter F. Uchtdorf, annenråd-
giver i Det første presidentskap, ga håp 
til medlemmer i byer som nylig var blitt 
ofre for terrorangrep da han besøkte dem 
i mai 2016, i England, Frankrike, og 
Belgia. Han besøkte flyktninger, reiste til 
byggeplassen for templet i Paris, Frankrike 
(som nå nærmer seg ferdigstillelse), og 
deltok i opprettelsen av den første staven 
i Tsjekkia. I juli reiste han til Italia, og 
overrakte en sjekk på 3 millioner dollar av 
Kirkens midler for å hjelpe med flyktning-
hjelp, og besøkte flyktningleirer i Hellas. 
I september besøkte han medlemmer i 
Romania, Moldova, Slovakia, Norge, og 
Tyskland, hvor han gjeninnviet Freiberg 
Tyskland tempel. Han sa at evangeliet 
bringer håp til mennesker uansett hvor 
de er og at blant medlemmene “er det 
en ekte følelse av å være brødre og søstre 
i Kirken.”

Eldste M. Russell Ballard i De tolv 
apostlers quorum presiderte over stavs-
konferansen i Moskva Russland stav i juni, 
mens andre staver møttes i Saratov og St. 
Petersburg, Russland. Han traff også med-
lemmer i Latvia, Estland og Ukraina.

I England i juni, fortalte eldste  
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum 
medlemmer av det britiske parlament at 
religionsfrihet tillater kirker å gjøre godt 
over hele verden. “Vi ønsker at velsignel-
sene ved religionsfrihet skal være tilgjenge-
lige for alle innbyggere på denne planeten, 

Nytt fra Kirken

Profeter og apostler

Ovenfor, øverst: President Dieter F. 
Uchtdorf og hans hustru, Harriet, 
møter siste-dagers-hellige ved 
gjeninnvielsen av Freiberg Tyskland 
tempel; eldste Gary E. Stevenson 
og andre ledere i Kirken møter 
med regjeringsledere i Vietnam; 
President Russell M. Nelson og 
eldste M. Russell Ballard gir 
oppmuntring til flomofre og 
frivillige i Louisiana.

Nedenfor: Eldste Neil L. Andersen 
besøker Rarotonga; eldste Quentin L. 
Cook møter med presidenten i 
El Salvador; eldste Jeffrey R. Holland 
lytter under en konferanse om 
religionsforfølgelse ved Windsor 
Castle, England.
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og for øyeblikket kommer vi til kort på 
dette området,” sa han.

På en konferanse om religionsforføl-
gelse og tvangsutvandring ved Windsor 
Castle i England i september, sa eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quo-
rum at det er mye å lære av erfaringene 
til tidlige SDH-pionerer som kan hjelpe 
dagens flyktninger til å heve seg over sine 
omstendigheter. “Når som helst det er 
mulig burde vi legge til rette for og vide-
reføre flyktningers unike identiteter og 
belyse historier fra deres fortid,” sa han.

I Spania, inklusive Kanariøyene, og 
i Portugal, ba eldste David A. Bednar i 
De tolv apostlers quorum medlemmer, 
misjonærer og ledere om å oppmuntre 
dem som er mindre aktive til å vende 
tilbake til full deltakelse i Kirken.

Da Vietnam ga Kirken full og offisiell 
anerkjennelse i juni, møtte eldste  
Quentin L. Cook og eldste Gary E. 
Stevenson, begge i De tolv apostlers 
quorum, med offentlige tjenestemenn og 
drøftet Kirkens historie og utvikling. De 
drøftet også hvordan Kirken bidrar med 
sosiale og veldedige prosjekter og hjelper 
de fattige og vanskeligstilte. De presiderte 
også over møter på Guam, Mikronesia, 
og i Japan.

Brisbane, Australia, og Cookøyene 
ble også i juni velsignet med besøk av 
eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers 
quorum. Eldste Andersen besøkte også 
øya Rarotonga og ble den første aposte-
len til å sette sin fot på øya Mangaia.

I Colombia, Peru, og Ecuador i juni, 
endret eldste Ronald A. Rasband i De 
tolv apostlers quorum sin timeplan for 
å besøke dem som fortsatt kommer seg 
etter et massivt jordskjelv.  Han delte et 
budskap om kjærlighet fra president  
Thomas S. Monson og forsikret de 

jordskjelv-trette medlemmene om at de 
ikke var glemt.

I Guatemala i august, merket eldste 
Quentin L. Cook en jevn økning i slekts-
forskning og tempelarbeid og sa at det er 
en pekepinn på medlemmers tro.

Da kongen og dronningen av Tonga 
ble ønsket velkommen til Kirkens poly-
nesiske kultursenter på Hawaii, USA, 
i juni, holdt eldste Dale G. Renlund i De 
tolv apostlers quorum en velkomsttale 
om viktigheten av familiebånd.

I Louisiana, USA, besøkte president 
Russell M. Nelson, president i De tolv 
apostlers quorum og eldste M. Russell 
Ballard flomofre mens Hjelpende hender-
frivillige hjalp til med å rengjøre ødelagte 
hjem i august og september. Eldste  
Ballard sa at mer enn 11 000 frivillige 
hadde kommet fra 13 stater.

Og i september, under en verdensom-
spennende andakt for unge voksne som 
ble kringkastet fra Washington, D.C., 
USA, sa eldste Cook at, “Vi [skulle ikke] 
frykte, selv i en farlig og plaget verden.” 
Han rådet unge voksne til å sette rettfer-
dige mål og ha en plan om å oppnå dem 
og ikke undervurdere sine egne talenter 
og evner. Han oppmuntret dem også til 
å evaluere sin bruk av sosiale medier. “Vi 
hører mye om å være autentisk i sosiale 
medier,” sa han, men “å være oppriktig 
Kristuslik er et enda viktigere mål enn å 
være autentisk.”

Oppdatert informasjon om tjenesten 
til disse ledere i Kirken kan finnes på 
deres respektive Facebooksider og på 
prophets. lds. org. ◼

Kirken har nå 152 templer i 
drift over hele verden. Nylig 

innviede eller gjeninnviede 
templer inkluderer Philadelphia 
Pennsylvania tempel [USA], 
innviet den 18. september 
2016; Freiberg Tyskland  
tempel, gjeninnviet den 4. 
september 2016; og Sapporo 
Japan tempel, innviet den 21. 
august 2016.

Ytterligere 29 templer er 
under oppføring, renovering 
eller har blitt bekjentgjort. 
Innvielser planlagt i nær 
fremtid inkluderer Fort Collins 
Colorado tempel (16. oktober 
2016), Star Valley Wyoming 
tempel (30. oktober 2016), og 
Hartford Connecticut tempel 
(20. november 2016), samtlige 
i USA. ◼

152 templer 
i drift



I dagens verden med umiddelbar Internett-informa-
sjon, er ungdommer ikke lengre skjermet fra personer  

som angriper Kirken. Men et nytt initiativ som heter 
Kjenn læren hjelper Seminar-elever å utvikle en dypere 
forståelse av evangeliets lære og øke deres tro på  
Jesus Kristus. 

Elevene lærer også hvordan å svare på vanskelige 
spørsmål ved å handle i tro, granske begreper og spørs-
mål med et evig perspektiv, og å søke ytterligere forstå-
else gjennom guddommelig utpekte kilder.

I en tale til Seminar- og Institutt-lærere, sa eldste 
M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum om Kjenn 
læren: “Dette initiativet er inspirert og betimelig. Det 
vil ha en fantastisk innvirkning på våre unge.”

Hovedmålene med Kjenn læren er å hjelpe elevene:

1.  Tilegne seg åndelig kunnskap.
2.  Mestre læren i Jesu Kristi evangelium og de  

skriftsteder hvor denne læren undervises.

Ved å bygge på det som tidligere ble oppnådd ved 
Kjenn Skriftene, gjør denne dyptgående innsatsen 
elevene i stand til å styrke sin omvendelse og forpliktelse 
som Jesu Kristi disipler, finne beskyttelse mot motstan-
derens innflytelse og velsigne andres liv.

Kjenn læren-ressurser finner du på lds. org/ si/  
seminary/ manuals. ◼

Kjenn lærenSiste-dagers-hellige burde være involvert “på en kon-
struktiv måte i den avgjørende kampen for religions-
frihet,” sa eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers 

quorum på en konferanse om religionsfrihet i Texas, USA, 
i september 2016. “Bokstavelig talt alle, fra barnehagebarn 
opp gjennom de yrkesaktives rekker og mødre og fedre og 
venner og naboer kan og burde forstå hva religionsfrihet er 
og hvorfor den er viktig.”

Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quo-
rum forsvarte også religionsfrihet i en tale holdt ved et 
patriotisk møte i Utah, USA, i juni. “I det siste,” sa han, “har 
det blitt populært å argumentere for at religionsfrihet kun 
er retten til å tilbe, snarere enn retten til å fritt utøve din tro 
i ditt dagligliv.” Han oppmuntret mennesker med tro til å 
forsvare religionsfrihet ved å bli informert, snakke ut og bli 
involvert i kulturelle, sivile og politiske organisasjoner og 
begivenheter.

Kirkens ledere har gjentatte ganger tatt opp emnet reli-
gionsfrihet, holdt taler og deltatt i konferanser i Australia, 
Brasil, Mexico og Storbritannia og på flere steder i USA. 
Finn deres taler og lær om religionsfrihet og hva du kan 
gjøre for å beskytte den ved å gå til religiousfreedom. lds. 
org. Noe av innholdet der er spesifikt for De forente stater, 
men prinsippene kan tilpasses andre land. ◼

Vi skulle forsvare  
religionsfrihet



“Vår frelser, Jesus Kristus, er avgjørende for planen. 

Uten hans sonoffer, vil alt være tapt. Det er  

imidlertid ikke nok å bare tro på ham og 

hans misjon. Vi må arbeide og lære, søke og 

be, omvende oss og bli bedre. Vi må kjenne 

Guds lover og etterleve dem. Vi må motta 

hans frelsende ordinanser.”

President Thomas S. Monson, “Den fullkomne vei til lykke,” 
Liahona, nov. 2016, 80–81.

Se og lev, av Ben Hammond

©
 B

EN
 H

AM
M

O
ND

, M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 F

RA
 IL

LU
M

E 
G

AL
LE

RY
, K

O
PI

ER
IN

G
 IK

KE
 T

ILL
AT

T

Se 4 Mosebok 21:4- 9; Alma 33:18- 22. De som så hen 
til Moses og kobberslangen, et symbol på Guds sønn,  
ble helbredet.



“Vi er velsignet med å ha sannheten. Vi er befalt å dele  
sannheten,” sa president Thomas S. Monson på den 186.  
halvårlige generalkonferansen i Kirken. “La oss etterleve  

sannheten, slik at vi kan gjøre oss kvalifisert til alt Faderen 
har til oss. Han gjør ingenting uten at det er til vårt beste. 

Han har sagt: ‘For se, dette er min gjerning og min  
herlighet – å tilveiebringe mennesket  

udødelighet og evig liv.’”




