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MER PÅ INTERNETT
Liahona og annet av Kirkens materiale er tilgjengelig på mange språk på languages. lds. org.  
Gå inn på facebook.com/liahona.magazine (tilgjengelig på engelsk, portugisisk og spansk) 
for å finne inspirerende budskap, ideer til familiens hjemmeaften og stoff og materiell som du 
kan dele med venner og familie.

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

Apostler, 71
Barn, 42, 64, 66, 75
Bønn, 48, 61
Den hellige ånd, 4
Det annet komme, 10
Ekteskap, 28, 48
Familie, 7, 40, 64, 79
Flyktninger, 10, 36
Fred, 4
Håp, 36, 44
Jesus Kristus, 14, 22, 42, 

44, 58, 62, 69, 70, 80

Jul, 10, 40, 41, 42, 43, 58, 
62, 64, 66, 69, 70, 75

Misjonærarbeid, 36, 41, 
50, 61, 66

Mormons bok, 41, 52, 
68, 76

Nadverden, 4
Nestekjærlighet, 44
Nåde, 14
Pionerer, 36
Prioriteringer, 8, 50
Profeter, 71, 76

Prøvelser, 4, 40, 43, 61
Rettferdighet, 7
Skilsmisse, 64
Skriftstudium, 28, 56, 69
Søndagsskolen, 8, 28
Tempel, 10, 36, 48
Tjeneste, 10, 58, 61, 64, 80
Tro, 14, 28, 36, 44, 48, 

50, 52
Tålmodighet, 48, 63
Undervisning, 7, 28
Vitnesbyrd, 28

“Vi bereder et sted for Herren,” side 10: 
Bishop Caussé minner oss om vårt ansvar 
for å forberede oss til Frelserens komme. 
Én måte å berede et sted for Herren er ved 
å hjelpe noen som trenger et hjem. Vurder 
frivillig arbeid ved et senter for hjemløse, 
innsamling av nødvendigheter til flyktnin-
ger, pengeinnsamling til Kirkens humani-
tærfond eller å delta i tjenesteprosjekter 
og aktiviteter i lokalsamfunnet. Dere kan 
også snakke om langsiktige måter å hjelpe 
hjemløse på, som ved å utvikle vennskap.

“Hvordan kan jeg føle meg nær til 
Frelseren?” side 70: Jesus Kristus er utvil-
somt grunnen til julen, men dere kan også 
overveie hvordan dere kan huske Frelse-
rens eksempel hele året. Dere kan ha en 
idédugnad om hvordan dere kan skape et 
mer Kristus- sentrert hjem, som å ha et bilde 
av Frelseren i huset, lære utenat skriftsteder 
om Frelseren hver uke eller være ekstra nøye 
med forberedelsene til sabbaten. Utarbeid 
planer for å gjennomføre ideene, og skriv 
i dagboken om hvordan deres innsats har 
hjulpet dere å komme nærmere Kristus.

Ideer til familiens hjemmeaften
Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens 
hjemmeaften. Her er to eksempler.
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4 L i a h o n a

Til alle oss som har kommet inn i jordelivet, sa  
Frelseren: “I verden har dere trengsel” ( Johannes 
16:33). Likevel ga han dette fantastiske løftet til  

sine disipler under sitt jordiske virke: “Fred etterlater  
jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir  
jeg dere” ( Johannes 14:27). Det er en trøst å vite at dette 
løftet om personlig fred fortsatt gjelder for alle hans disip-
ler i dag.

Noen av oss bor i vakre og fredelige omgivelser,  
men opplever indre uro. Andre føler fred og fullkommen 
sinnsro midt i store personlige tap, tragedier og vedva-
rende prøvelser.

Du har kanskje sett fredens mirakel i ansiktet til en Jesu 
Kristi disippel, eller hørt det i hans eller hennes ord. Jeg 
har sett det mange ganger. Noen ganger har det vært på et 
sykehus der en familie er samlet rundt en Guds tjener som 
ligger for døden.

Jeg besøkte en gang en kvinne på sykehuset noen dager 
før hun døde av kreft. Jeg hadde med meg mine to små 
døtre, fordi denne gode søsteren en gang hadde vært deres 
Primær- lærer.

Hennes familiemedlemmer var samlet rundt sengen, idet 
de ønsket å være sammen med henne i hennes siste øye-
blikk på jorden. Jeg ble overrasket da hun satte seg opp i 
sengen. Hun strakte seg ut til døtrene mine og presenterte 

dem begge for hvert medlem av familien. Hun snakket som 
om døtrene mine var kongelige som ble presentert ved 
hoffet til en dronning. Hun sa noe om hvordan hver enkelt 
i rommet var en disippel av Frelseren. Jeg husker fortsatt 
styrken, ømheten og kjærligheten i stemmen hennes. Og 
jeg husker at jeg ble overrasket over hennes muntre smil 
selv om hun visste at hennes tid i livet var kort.

Hun hadde fått prestedømsvelsignelser til trøst, men 
hun ga oss alle et levende vitnesbyrd om at Herrens løfte 
om fred er sant: “Dette har jeg talt til dere for at dere skal 
ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimo-
dige! Jeg har overvunnet verden” ( Johannes 16:33).

Hun hadde tatt imot hans invitasjon, slik vi alle kan, uan-
sett hvilke prøvelser og vanskeligheter vi måtte oppleve:

“Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og 
jeg vil gi dere hvile!

Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig 
og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sje-
ler” (Matteus 11:28- 29).

Det er bare ved å følge Frelseren at vi kan finne fred 
og ro i de prøvelser som vil komme til oss alle.

Nadverdsbønnene hjelper oss å vite hvordan vi kan 
finne denne freden midt i livets trengsler. Når vi tar del i 
nadverden, kan vi bestemme oss for å være trofaste mot 
våre pakter om å følge ham.

President 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det 
første presidentskap Fred  

I DETTE LIV

B U D S K A P  F R A  D E T  F Ø R S T E  P R E S I D E N T S K A P
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UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET

President Eyring forklarer at nadverdsbønnene kan hjelpe oss å vite 
hvordan vi kan finne fred i våre prøvelser. De minner oss om at når vi 

holder våre pakter, har vi Guds løfte om at Den hellige ånd vil være med 
oss. Vurder å spørre dem du underviser, hvordan det å ha Den hellige ånd 
med oss kan hjelpe oss å føle fred. Du kan også dele dine tanker eller en 
opplevelse av hvordan Den hellige ånd har hjulpet deg å føle fred i en 
prøvelse. Du kan gjerne oppfordre dem du underviser, til å tenke over 
dette budskapet under nadverden denne uken.

Alle lover vi å minnes Frelseren. 
Du kan velge å minnes ham på den 
måten som best trekker ditt hjerte til 
ham. For meg er det noen ganger å se 
ham for meg knelende i Getsemane, 
eller å se ham kalle Lasarus ut av 
graven. Når jeg gjør det, føler jeg en 
nærhet til ham og en takknemlighet 
som gir meg fred i hjertet.

Du lover også å holde hans bud.  
Du lover å påta deg hans navn og 
være hans vitne. Han lover at når du 
holder dine pakter med ham, vil Den 
hellige ånd være med deg. (Se L&p 
20:77, 79.)

Dette gir fred på minst to måter. 
Den hellige ånd renser oss fra synd 
på grunn av Jesu Kristi forsoning. Og 
Den hellige ånd kan gi oss den fred 
som kommer ved å ha Guds anerkjen-
nelse og håpet om evig liv.

Apostelen Paulus talte om denne 
strålende velsignelsen: “Men Åndens 
frukt er kjærlighet, glede, fred, lang-
modighet, mildhet, godhet, trofasthet” 
(Galaterne 5:22).

Da himmelske sendebud varslet 
Frelserens fødsel, erklærte de: “Ære 
være Gud i det høyeste, og fred  

på jorden” (Lukas 2:14; uthevelse 
tilføyd). Jeg bærer mitt vitnesbyrd  
som et vitne om Jesus Kristus, om  
at Faderen og hans elskede Sønn  
kan sende Ånden for å la oss finne 
fred i dette liv, uansett hvilke prøvel-
ser som måtte komme til oss og til 
dem vi er glad i. ◼



6 L i a h o n a

Kom til Kristus

Frelseren har lovet oss fred  
når vi kommer til ham (se 

Matteus 11:28). Dette betyr å 
følge hans eksempel og prøve 
å holde oss nær ham. Klipp 
ut dette kortet, og heng det 
der du ser det ofte. Er det 
andre måter du kan komme 
til Kristus på?

Hvordan vil du minnes  
Frelseren denne uken?

President Eyring oppfordrer oss til å “velge å minnes [Frelse-
ren] på den måten som best trekker ditt hjerte til ham”.
Hvordan kan du “alltid minnes ham” gjennom hele uken 

(se L&p 20:77, 79)?
Har du favorittskriftsteder om Frelseren? Du kan markere 

et nytt skriftsted hver dag denne uken, og dele det med noen.
Synger du en salme eller en annen oppbyggende sang i 

tankene når du føler deg nedfor? Kanskje du kan velge en 
som handler spesielt om Frelseren denne uken.

Tenker du over Frelserens liv og sonoffer under nadverden 
hver uke? Du kan gjerne forberede deg til nadverden ved å 
huske dine valg i løpet av uken for alltid å minnes Frelseren, 
og omvende deg fra de gangene da du ikke gjorde det.

Ber du om anledninger til å dele evangeliet med andre 
hver dag? Prøv å ha en samtale om evangeliet som fokuserer 

UNGDOM

BARN

på Frelseren denne uken. Du kan gjerne bære vitnesbyrd 
om Frelseren på familiens hjemmeaften, eller snakke med 
en venn på skolen om en opplevelse du har hatt i kirken.

Sett deg som mål å minnes Frelseren på en spesiell  
måte denne uken. Fortell mor eller far, en bror eller  
søster, en leder eller en venn om målet ditt. På slutten  
av uken forteller du ham eller henne hva som skjedde. 
Dere vil begge føle den fred og lykke som president 
Eyring snakket om.

• Vær ærbø-
dig under 
nadverden.

• Velg å være 
snill og ikke 
dømme andre.

• Les om Frelse-
ren i Skriftene.

•    
   
  _____

•    
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Glede i familien 
kommer ved 
rettferdighet

Gud “opprettet familier for å gjøre 
oss lykkelige, for å hjelpe oss 

å lære riktige prinsipper i en kjærlig 
atmosfære, og for å forberede oss til 
evig liv”.1 Om “lykkens store plan” 
(Alma 42:8) sa president Russell M. 
Nelson, president for De tolv apostlers 
quorum: “Hans plan erklærer at menn 
og kvinner er til ‘for å kunne ha glede’ 
[2 Nephi 2:25]. Denne gleden kommer 
når vi velger å leve i harmoni med 
Guds evige plan.” 2

Et Kristus- sentrert hjem gir de stør-
ste mulighetene for å lykkes. Eldste 
Richard G. Scott (1928- 2015) i De tolv 
apostlers quorum beskriver det som 
et sted “der evangeliet blir undervist, 
pakter holdes og kjærlighet finnes 
i overflod”, der familier kan leve “et 
lydig liv” og bli “godt forankret i Jesu 
Kristi evangelium”.3

President Henry B. Eyring, første-
rådgiver i Det første presidentskap, sa: 

“Vi kan bestemme oss for at vi vil gjøre 
alt vi kan for å nedkalle himmelens 
krefter i [vår] familie.” Og vi vil mest 
sannsynlig fremme kjærlighet, tjeneste, 
lydighet og lykke i vårt hjem når våre 
barn får “høre Guds ord og så prøve 
det ut i tro. Hvis de gjør dette, vil deres 
natur bli forandret på en måte som 
fører til den lykken vi søker.” 4

Ytterligere skriftsteder
3 Johannes 1:4; 1 Nephi 8:12;  
2 Nephi 5:27

Studer ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre.  
Hvordan vil det å ha en forståelse av “Familien – en erklæring til verden” styrke din tro på  
Gud, og velsigne dem du våker over som besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon  
på reliefsociety. lds. org.

Kristus- sentrerte hjem
Vi har eksempler på Kristus- 

sentrerte hjem i Skriftene. Da 
hans far Lehi døde, tok Nephi 
sin familie og andre som trodde 
på Guds advarsler og åpenbarin-
ger, og som lyttet til Nephis ord, 
med seg og forlot lamanittenes 
land. På dette nye stedet kunne 
nephittene overholde Herrens 
dommer, forskrifter og befalinger 
i alle ting, i henhold til Moseloven 
(se 2 Nephi 5:6- 10). Men også 
blant nephittene ble noen til 
slutt ulydige.

Og selv om våre familiemed-
lemmer noen ganger kan komme 
bort fra rettferdighet, slik nephit-
tene gjorde, sa eldste Scott at et 
Kristus- sentrert hjem fremdeles 
“gir den største visshet om fred 
og tilflukt i vårt hjem”. Han 
erkjente at “det fortsatt vil være 
nok av utfordringer eller sorg, 
men selv midt i uroen kan vi nyte 
indre fred og dyp lykke”.5

Overvei dette
Hva kan vi gjøre for å leve 
mer rettferdig i vår familie?

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

NOTER
 1. Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 

1.1.4.
 2. Russell M. Nelson, “Celestialt ekteskap,” 

Liahona, nov. 2008, 92.
 3. Richard G. Scott, “For fred i hjemmet,”  

Liahona, mai 2013, 31.
 4. Henry B. Eyring, “The Teachings of ‘The 

Family: A Proclamation to the World,’”  
New Era, sep. 2015, 5, 6.

 5. Richard G. Scott, “For fred i hjemmet,” 31.

tro, familie, hjelp
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I Mormons bok holder Amulek en 
mektig preken om Jesu Kristi for-

soning (se Alma 34). Blant de vakre 
versene i dette kapitlet er det ett  
vers som skiller seg ut for meg, hvor 
Amulek sier: “For se, dette liv er den 
tid menneskene har til å forberede  
seg til å møte Gud” (Alma 34:32).

Når vi tror at hensikten med dette 
livet er “å forberede seg til å møte 
Gud”, kan vi stille oss selv disse spørs-
målene: Hva gjør jeg hver dag, hver 
uke og hver måned for å forberede 
meg til denne fantastiske gjenforenin-
gen med vår himmelske Fader? Hvor-
dan vil jeg velge å bruke den dyrebare 
tiden som er tildelt meg?

Hvordan skal vi forberede oss?
Det er mange måter å bruke vår tid 

til å forberede oss til å møte Gud på. 
På ukesbasis tror jeg vi kan være enige 
om at den viktigste time i uken er når 
vi tar del i nadverden, fornyer våre 
pakter med vår himmelske Fader, og 
reflekterer over kjærligheten vi føler fra 
ham og håpet vi alle kan ha som følge 
av hans Sønn Jesu Kristi forsoning.

Jeg tror også at den timen vi bruker 
i våre Søndagsskole- klasser, kan ha 
større innvirkning på vår forberedelse 
enn vi er klar over. Men for å dra nytte 
av denne muligheten, må vi kanskje 
undersøke hvordan vi forholder oss  
til Søndagsskolen.

Hensikten med Søndagsskolen er 
å “styrke enkeltpersoners og familiers 
tro på vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus gjennom undervisning, læring 
og fellesskap”.1 Disse nødvendige 
bestanddelene av en omvendelse er 
avgjørende i våre anstrengelser for å 
forberede oss til å møte Gud. Vi gle-
der oss over at lærere over hele Kir-
ken arbeider for å forbedre sin evne til 
å undervise ved hjelp av Undervisning 
på Frelserens måte og lærerrådsmøter.

Men forbedret undervisning alene 
er ikke nok. Vi må gjøre en tilsvarende 
innsats for å lære på Frelserens måte. 
Han sa at vi skulle lære “ved studium 
og også ved tro” (L&p 109:7). Tro er et 
handlingsprinsipp. Vi må gjøre hvis vi 
ønsker å vite (se Johannes 7:17).

Våre Søndagsskole- klasser 
kan oppmuntre til denne typen 

FORBERED DEG TIL Å MØTE GUD

U N D E R V I S N I N G  P Å  F R E L S E R E N S  M Å T E

Søndagsskolen har en viktig funksjon for å hjelpe oss alle å forberede oss til å møte Gud. 
Prioriterer du den?

undervisning og læring når de er 
trygge steder å dele erfaringer vi har 
hatt og inspirasjon vi har følt i løpet 
av uken, når vi har lært og anvendt 
Skriftene som forberedelse til leksjo-
nen. Da kan vi “lære hverandre rikets 
lære [så alle kan bli] oppbygget av alle” 
(L&p 88:77, 122).

La oss kalle sabbaten en lyst
Nylig har Det første presidentskap 

oppfordret oss alle til å “[kalle] sabba-
ten en lyst” ( Jesaja 58:13) i vårt liv. Den 
tre timer lange møteplanen på søndag 
hjelper oss å oppnå dette målet.

I denne ånd, la meg stille et annet 
spørsmål: Hvorfor velger vi noen gan-
ger å ikke benytte oss fullt ut av mulig-
heten som Søndagsskolen tilbyr?

I de senere år har jeg vært vitne til 
en rekke forskjellige “alternativer” i 
Søndagsskole- tiden, blant annet sam-
taler ute på gangen, ledere i menig-
heten som gjennomfører intervjuer, 
ledere i staven som lærer opp sine 
motstykker i menigheten, og ung-
domsledere som tar opp problemstil-
linger i forbindelse med programmet.

Av Devin G. Durrant
Førsterådgiver,  
Søndagsskolens  
generalpresidentskap
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Med så mange ting som gjør  
krav på deres tid, forstår jeg hvor-
for ledere noen ganger bruker 
Søndagsskole- tiden til å gjøre andre 
ting. Men for en velsignelse det er 
for alle involverte når menighetens 
ledere setter av en time til å delta i 
samtaler om evangeliet sammen med 
flokken sin!

Jeg er sikker på at du har opplevd 
andre eksempler på “forsømmelse av 
Søndagsskolen”. Av en eller annen 
grunn har mange av oss av og til følt at 
vi ikke får så mye ut av Søndagsskole- 
klassene som vi ønsker. Jeg har lært 
at verdien av min Søndagsskole- 
opplevelse kommer like mye an på 
min forberedelse og deltagelse som av 
læreren. Bror Tad R. Callister, Søndags-
skolens generalpresident, har skrevet: 
“Hver gang vi studerer Skriftene, 

kommer til klassen litt bedre forberedt, 
deltar i klassediskusjoner, stiller spørs-
mål og skriver ned hellige tilskyndel-
ser, blir vi mer lik Gud, og dermed 
øker vår evne til å oppleve den gle-
den han føler.” 2

Forbered deg til og vern  
om Søndagsskole- timen

Jeg oppfordrer deg til å gjøre ditt 
beste for å forberede deg til og verne 
om Søndagsskole- timen. Alle med-
lemmer av våre menigheter og grener, 
også våre ledere, bør få oppleve den 
store velsignelsen det er å forberede 
seg til å møte Gud i løpet av denne 
viktige timen hver uke. ◼

NOTER
 1. Håndbok 2: Kirkens administrasjon  

(2010), 12.1.
 2. Tad R. Callister, “Gleden ved å lære,”  

Liahona, okt. 2016, 14.

Lær mer om Undervisning  
på Frelserens måte og  

lærerrådsmøter på  
Undervisning. lds. org/nor. 
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VI BEREDER  
ET STED FOR  

HERREN
Hver gang jeg hører 

historien om Frelserens 
fødsel og jordiske  

tjeneste, tenker jeg på vårt 
personlige ansvar for å 

berede innbydende steder 
for ham til dagen da han 

kommer tilbake.

Av biskop  
Gérald Caussé
Presiderende 
biskop
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Like før jul i fjor deltok jeg på en middag til ære for 
en høytstående fransk tjenestemann som ikke er 
medlem av Kirken. Middagen ble arrangert i Joseph 

Smith Memorial Building i Salt Lake City, Utah.
Før vi satte oss til bords, tok vi gjesten vår med til 

utsiktsvinduet i 10. etasje, som gir besøkende en vakker 
utsikt over Temple Square. Det han så var nesten magisk, 
med Salt Lake tempel ragende blant utallige glitrende lys. 
Vi sto der i flere minutter, nesten målløse.

Da vi kom tilbake til festsalen, stilte tjenestemannen oss 
et uventet spørsmål: “Tror dere på verdens ende?” Dette 
førte til en inspirerende samtale om Herrens annet komme 
og hvor viktig det er for oss alle å være forberedt til å ta 
imot ham den dagen han kommer tilbake.

Mens jeg tenkte på templet vi nettopp hadde beundret, 
slo en strålende tanke meg: “Når han kommer igjen, vil Jesus 
endelig ha et vakkert sted å oppholde seg!”

Veiledning til Skriftene forklarer at et tempel “bokstave-
lig talt [er] Herrens hus”.1 Med andre ord er det ikke bare 
et symbolsk sted. Templene i vår evangelieutdeling er 
forberedte og innviede hus hvor han fysisk kan komme. 
Herren sa at hans kirke skulle opprettes “så min pakts folk 
kan være samlet til ett på den dag da jeg skal komme til 
mitt tempel” (L&p 42:36; uthevelse tilføyd).

For en slående kontrast til Frelserens beskjedne begyn-
nelse i jordelivet. Han, kongenes Konge og herrenes Herre, 
ble født i en enkel stall og lagt i en krybbe “fordi det ikke 
var rom… i herberget” (Lukas 2:7). I sin tidlige barndom 
fikk ikke Jesus alltid nyte komforten av et permanent hjem, 
for eksempel da familien flyktet til Egypt for å unnslippe 
en tyranns grusomhet (se Matteus 2:13- 14).

Vi kjenner ikke detaljene om hans families opphold  
i Egypt, men sannsynligvis levde han og hans foreldre et 
anstrengende liv som flyktninger – et liv som kan sammen-
lignes med de mange innvandrerne i vår tid som har flyktet 
fra krig og borgerkrig i Afrika og Midtøsten.

Også som voksen nevnte Jesus at han ikke hadde et 
vanlig hjem. En dag kom en mann bort til ham og sa: “Jeg 
vil følge deg hvor du så går.” Frelseren svarte: “Revene har 

VI BEREDER  
ET STED FOR  

HERREN



12 L i a h o n a

huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen 
har ikke det han kan helle sitt hode til” (Lukas 9:57, 58).

Mine brødre og søstre, hver gang jeg hører historien 
om Frelserens fødsel og jordiske tjeneste, tenker jeg på 
vårt personlige ansvar for å berede innbydende steder for 
ham til dagen da han kommer tilbake. Hva kan vi gjøre?

Dra til templet
La oss for det første være forberedt på å ta imot ham i 

hans eget hus – templet. Hvem blant oss har ikke drømt 
om å besøke stedene hvor Frelseren ble født, levde og 
utførte sin jordiske tjenestegjerning? Mange har, med 
betydelig offer, reist til Det hellige land. Men det er enda 
viktigere at vi besøker stedene hvor han kanskje en dag 
vil komme tilbake. En av de beste måtene vi, som hans 
disipler, kan forberede oss til hans annet komme er å dra 
regelmessig til hans hellige hus og knytte oss til ham ved 
hellige pakter.

Forbered ditt hjem
For det annet kan vi gjøre vårt hjem til et sted der  

Herren ønsker å være. I Skriftene leser vi mange beretnin-
ger om vennlige mennesker som tok imot og lot Frelseren 
være i sitt hjem. Så la oss stille oss disse spørsmålene:  
Er hjemmet mitt akseptabelt for Herren? Er det et trygt  
og fredelig og åndelig ladet sted hvor han ville trives?  
Hjemmet vårt behøver ikke være stort eller luksuriøst.  
Et beskjedent hjem hvor evangeliet står sentralt, og som 
er fylt av omsorgsfulle familiemedlemmer og venner, ville 
gjøre ham glad.

Samle de utvalgte
For det tredje kan vi hjelpe til med å samle hans utvalgte 

fra hele verden – selv om det betyr å forlate vårt hjem en 
stund for å bygge opp hans jordiske rike. Historien om 
Guds folk er en historie om hellige som alltid var rede og 
villige til å gå dit Herren ønsket at de skulle gå. Jeg tenker 
på de gamle profetene, slik som Abraham, Isak, Jakob, 

Josef, Moses, Lehi og mange andre. Jeg tenker på Herrens 
apostler i tidenes midte, som fortsatte å spre evangeliet 
over hele Middelhavsområdet.

Profeter og apostler i de siste dager, i tillegg til tusenvis 
av misjonærer, har bragt og fortsetter å bringe Kristi bud-
skap til de fire verdenshjørner. De er villige til å forlate sitt 
komfortable hjem for å arbeide i Herrens vingård.

Hjelp de trengende
Til sist, en flott måte å berede et sted for Herren på  

er å hjelpe våre medmennesker som ikke har noe hjem.  
I begynnelsen av gjenopprettelsen var det perioder da  
de hellige var uten husly. Mens de søkte Sion, tvang  
deres fienders intoleranse og ondskap dem ofte til å  
forlate sitt hjem.

President Brigham Young (1801- 77) brukte disse gripende 
ordene for å beskrive deres vanskelige situasjon: “Vi har gang 
på gang blitt drevet fra våre fredelige hjem, og våre kvinner 
og barn har blitt tvunget til å leve på prærien, i skogene, på 
veiene og i telt, midt på vinteren, og utholdt alle slags lidel-
ser like til døden.” 2

En av de mest gripende hendelsene fra denne perioden 
fant sted i det lille tettstedet Quincy, Illinois, vinteren 1839. 
Den gang besto dette samfunnet, som ligger ved bredden 
av Mississippi- elven, av nybyggere og bønder, og omfat-
tet omtrent 1500 sjeler som levde under svært vanskelige 
forhold. Midt på en streng vinter kom det plutselig ca. 5000 
medlemmer av Kirken som flyktet på grunn av utryddelses-
ordren som guvernøren i Missouri hadde utstedt. De hellige 
befant seg i en tilstand av fullstendig fattigdom og nød etter 
å ha krysset den islagte elven Mississippi til fots. Med fan-
tastisk generøsitet tok innbyggerne i Quincy imot dem med 
åpne armer, og åpnet sine hjem og delte sine beskjedne 
fødemidler med dem.

En innbygger i Quincy beskrev disse flyktningenes 
ankomst: “Mange av de hellige var glade for å finne ly for 
uværet i huset mitt frem til de kunne finne et sted å bo. 
Svært mange netter var gulvene både i første og annen 
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etasje så fylt av soveplasser at det var umulig å sette ned  
en fot noe sted uten å trå på en av dem.” 3

For de av oss som er velsignet med å leve i fredeligere 
og mer velstående omstendigheter, har disse beretnin-
gene stor betydning. De lærer oss at vi alltid burde være 
beredt til å rekke ut en hånd til de hjemløse og nødstilte. 
Uavhengig av om vi bor i områder som opplever en stor 
tilstrømning av flyktninger, eller i små, isolerte samfunn, 
er det mange måter å hjelpe dem som sliter for å ha det 
aller nødvendigste i livet. Vi kan bidra til Kirkens humani-
tærfond. Vi kan samarbeide med andre i lokalsamfunnet 
som yter kjærlig tjeneste for de trengende. Vi kan tilby 
vårt vennskap til dem som har blitt fordrevet, når de 
kommer inn i våre lokalsamfunn. Vi kan oppriktig ønske 
velkommen de fremmede som besøker våre menigheter 
og grener.

En av våre vakreste salmer forteller historien om en 
fremmed som fant tilflukt hos en mann med stor kjærlighet.

“En mørk og stormfull vinterkveld
hans rop om hjelp seg trengte frem.
Jeg fant ham, den forfrosne sjel,
og glad ham førte til mitt hjem.

Jeg varmet da min kjære gjest og
hadde selv en gledens fest;
for se, mens på min seng han lå,
jeg selv i drømme himlen så …

Men se, den fremmede forsvant,
og Jesus vennlig for meg sto.
Jeg tegnet i hans hender fant,
og ydmyk sank jeg for hans fot.
Hans milde stemme til meg lød:
Du var meg tro i liv og død,
hva du har gjort, er gjort mot meg;
og derfor jeg velsigner deg.” 4

Jeg er stolt over å tilhøre en kirke som aldri slutter å 
strekke seg ut til de fattige og trengende på jorden. Jeg er 
ydmyk med tanke på de utallige handlinger av kjærlighet 
og nestekjærlighet, små og store, som hver dag utføres av 
Kirken og dens medlemmer. Disse handlingene vil alltid 
være en viktig del av Kirkens misjon fordi det er Jesu Kristi 
Kirke, og vi prøver å følge hans eksempel.

Jesus er vår Frelser og Forløser. Jeg vitner om at han  
ble født i tidenes midte, at han lever, og at han en dag  
vil komme tilbake i herlighet for å regjere over sitt jor-
diske rike.

Som forberedelse oppfordrer jeg deg til å dra oftere  
til hans hellige hus, skape et trygt, kjærlig og fredelig  
miljø i hjemmet, og delta i å samle hans utvalgte fra de  
fire verdenshjørner. Jeg ber også om at du må føle et spe-
sielt ønske om å strekke deg ut i kjærlighet til dem blant 
oss som er hjemløse og nødlidende. Ved å gjøre det, vil du 
berede en plass i ditt hjerte og i ditt hjem hvor du kan ta 
imot Frelseren, og hans gjenkomst vil virkelig bli en stor 
og fantastisk dag. ◼

NOTER
 1. Veiledning til Skriftene, “Tempel”; uthevelse tilføyd.
 2. Brigham Young, i B. H. Roberts, A Comprehensive History of the 

Church, 2:509.
 3. Wandle Mace, i Ora H. Barlow, The Israel Barlow Story and Mormon 

Mores (1968), 156; se også 154- 55.
 4. “En stakkars sorgbetynget mann”, Salmer, nr. 11.
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Av alle Jesu Kristi egenskaper er kanskje den viktigste at han er “full av nåde” 
( Johannes 1:14). I Skriftene sikter ordet nåde som oftest til Guds ønske om 
og makt til å velsigne oss, gi gaver eller på annet vis handle positivt overfor  

menneskene. Bible Dictionary uttrykker det slik: “Hovedbetydningen av ordet 
[nåde ] er guddommelig hjelp eller styrke … Nåde er en styrkende kraft” (“Grace”). 
Den gjør mottakeren i stand til å gjøre og være det han eller hun ikke kan gjøre og 
ikke kan være på egenhånd.

Vi trenger alle en styrkende kraft som dette. Vi er Guds sønner og døtre. Som 
sådan har vi muligheten til å bli ham lik.

Av eldste 
James J. Hamula
i De sytti

Nåde har til hensikt å gjøre oss i stand til mer fullkomment  
å holde budene og vandre mer lik Gud inntil vi oppnår  

aldersmålet for Kristi fylde.

Nåde  
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Vår manglende evne i ånd og kropp
Selv om det forventes at vi oppnår “Kristi fylde” (Efeserne 

4:13), kan vi ganske enkelt ikke klare det på egenhånd. Hver 
enkelt av oss består av to ting – en evig ånd og et jordisk 
legeme (se Abraham 3:18). Vår evige ånd kommer inn i 
verden som et resultat av valg som ble tatt i den førjordiske 
verden. Disse førjordiske valgene er en del av vår person-
lighet, karakter og åndelige intelligens. Det er en betydnings-
full kjensgjerning at ikke to ånder er like (se Abraham 3:19). 
Hver ånd besitter sin egen grad av åndelig intelligens, eller lys 
og sannhet (se L&p 93:36), i henhold til hans eller hennes før-
jordiske valg. Selv om ånden kommer til sitt dødelige legeme 
ved fødselen som ren og ubesmittet, og til og med edel og 

god, har ingen av oss en ånd som er fullstendig utviklet til 
Kristi fylde. Vi kan strekke oss etter fullkommenhet i ånden 
i løpet av livets skole og ytterligere erfaring i åndeverdenen, 
men fullkommenhet i ånden oppnås ikke før i oppstandelsen.

I tillegg til åndens nåværende ufullkommenhet, er vår 
jordiske kropp også ufullkommen. Så fantastisk som den 

enn er, er vår jordiske kropp underlagt forfall, forringelse 
og død, i tillegg til begjær, lyster og lidenskaper som tidli-
gere var ukjent for oss. Under slike forhold er det enormt 
vanskelig å underlegge kroppen åndens vilje fullt ut. Altfor 
ofte bukker ånden under for kroppens vilje. Noen av de 
beste åndene som har kommet til jorden, har strevd med 
å få kontroll over sin fysiske kropp. “Mitt hjerte sørger 
på grunn av mitt kjød,” utbrøt Nephi. “Jeg er omringet på 
grunn av de fristelser og synder som så lett får makt over 
meg” (2 Nephi 4:17, 18; se også vers 27).

Striden mellom ånd og kropp blir desto vanskeligere på 
grunn av en annen kjensgjerning i jordelivet. Vår fysiske 
kropp er bygget av materialer fra en “fallen” verden, noe 
som gir Satan særlig “makt til å ta til fange” (2 Nephi 2:29). 
President Brigham Young (1801- 77) sa følgende: “Tro ikke 
at vi noensinne i kjødet vil bli fri fra fristelsen til å synde. 
Enkelte tror at de i kjødet kan bli helliggjort i legeme og ånd 
og bli så rene at de aldri igjen vil føle påvirkningens kraft fra 
sannhetens motstander. Dersom det var mulig for et menne-
ske å oppnå denne grad av fullkommenhet i kjødet, kunne 
han eller hun ikke dø, og heller ikke bli værende i en verden 
hvor synd er fremherskende … Jeg tror vi mer eller mindre 
vil føle virkningene av synd så lenge vi lever, og til slutt 
måtte gjennomgå dødens ildprøve.” 1

Nåde – en guddommelig kraft
Vi trenger en guddommelig kraft som kan forvandle vår 

sjel med alle våre nåværende svakheter og mangler, til guder 
med alle de medfølgende styrker, dyder og egenskaper. 
Heldigvis finnes en slik guddommelig kraft – nemlig Guds 
nåde. Bare ved at vi blir skjenket Guds nåde kan vi “forøkes” 
(Abraham 3:26), slik at vi etter hvert kan oppnå Kristi fylde. 
Faktisk er dette nøyaktig slik Kristus oppnådde sin fylde.

Slik Herren sa til Joseph Smith: “Den som mottar lys 
og blir i Gud, mottar mer lys, og dette lys blir klarere og 
klarere inntil som ved høylys dag” (L&p 50:24). Men hvis 
vi behandler skjødesløst, setter til side eller ignorerer de 

Da Peter festet blikket på Herren  
og handlet i tro, hadde han  

evnen til å gjøre det han ikke  
kunne gjøre på egenhånd –  

å gå på vannet. Så tilgjengelig er  
Herrens nåde i nødens stund.
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velsignelser vi mottar ved Herrens nåde, 
“skal de større ting holdes tilbake” fra oss 
(3 Nephi 26:10). I slike tilfeller vil vi “for-
gjeves [ta] imot Guds nåde” (2 Korinterbrev 
6:1) og til slutt “falle [fullstendig] fra nåde” 
(L&p 20:32).

Alt dette tilsier at vi må lære tålmodighet 
med oss selv og andre med hensyn til våre 
nåværende svakheter og feil, og vi må lære 
utholdenhet i den uunngåelig gradvise pro-
sessen med vekst mot fullkommenhet.
Tro på Jesus Kristus

Å forstå hvordan nåde gis, hjelper oss å 
forstå hvordan noen prinsipper gjør nåden i 
stand til å fylle oss helt. Tro på Jesus Kristus 
er det første prinsippet som åpner oss for 
nåden (se Romerne 5:1- 2). Sannhet, håp, 
handling og bekreftende vitnesbyrd er vik-
tige elementer i tro og er veien til å motta 
Herrens nåde.

Tenk for eksempel på Peters opplevelse av 
å gå til Herren på vannet. Slik vi noen ganger 
er, var Peter og disiplene omgitt av en storm-
full sjø. Jesus kom til dem, gående på vannet, 
og bød dem å komme til ham. Med håp gikk 
Peter ut av båten og ned i de voldsomme bøl-
gene, og gikk mot Herren. Hans håp i Kristus, 
kombinert med besluttsom handling, gjorde 
det mulig for ham å få evnen til å gå på van-
net. Men da han la merke til uværet rundt seg, 
tvilte Peter og begynte å synke. “Herre, frels 
meg!” ropte han. Skriftstedet sier følgende om 
Herrens reaksjon: “Jesus rakte straks hånden 
ut og grep tak i ham” (Matteus 14:30–31). Da 
Peter festet blikket på Herren og handlet i 
tro, hadde han evnen til å gjøre det han ikke 
kunne gjøre på egenhånd – å gå på vannet.

Da Peter vendte blikket bort fra Herren  
og tvilte, mistet Peter denne evnen, ble 
overlatt til seg selv og begynte å synke. Legg 
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merke til Herrens reaksjon da Peter ropte om 
hjelp. “Straks” rakte Herren ut hånden for å 
redde ham. Så tilgjengelig er Herrens nåde 
i nødens stund.
Omvendelse

Omvendelse er det andre prinsippet som 
gjør det mulig for nåden å fylle oss. Mormon 
sa: “Velsignet er de som vil omvende seg og 
lytter til Herren sin Guds røst, for disse er de 
som skal bli frelst. Og måtte Gud … la det 
skje at mennesket kan bli bragt til omven-
delse og gode gjerninger, så de kan føres 
tilbake nåde for nåde ifølge sine gjerninger” 

(Helaman 12:23- 24). Dette skriftstedet gjør 
det klart at et angrende hjerte og gode gjern-
inger er i harmoni med nåde.

Tenk på Alma den yngre. Han og Mosiahs  
sønner “var syndere av aller verste slag”  
(Mosiah 28:4). Da Herrens engel viste seg  
for Alma, ble han konfrontert med alle sitt 

livs synder og misgjerninger. I det øyeblikket 
ble han “sønderrevet i evig pinsel” (Alma 
36:12). “Bare tanken på å komme i min Guds 
nærhet,” sa han, “plaget min sjel med ubeskri-
velig angst” (Alma 36:14). Men Alma husket 
at hans far hadde sagt at Jesus Kristus skulle 
komme for å sone for verdens synder. Dette 
minnet fikk ham til å rope ut i sitt hjerte: “O 
Jesus, du Guds Sønn, ha barmhjertighet med 
meg” (Alma 36:18). Umiddelbart “kunne [han] 
ikke lenger huske [sine] smerter”, og “ble ikke 
lenger opprevet ved tanken på [sine] synder” 
(Alma 36:19).

Almas hjerteskjærende omvendelse åpnet 
for en kraft som renset og forvandlet ham til 
en ny skapning. Han forsøkte ikke lenger å 
ødelegge Guds kirke. Resten av sitt liv arbei-
det Alma i stedet for å bygge opp Kirken ved 
å hjelpe andre å omvende seg og motta Den 
hellige ånd. Alma den yngres omvendelse fra 
den verste synder til Guds profet, er et dra-
matisk eksempel på kraften i Herrens nåde 
til både å rettferdiggjøre og helliggjøre hver 
enkelt av oss.
Ydmykhet

Det tredje prinsippet er ydmykhet. Herren 
underviste Moroni: “Min nåde er tilstrekke-
lig for alle mennesker som ydmyker seg for 
meg, for hvis de ydmyker seg for meg og 
har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til 
styrke for dem” (Ether 12:27). Å gjøre svake 
ting sterke er det nåden gjør.

Hvis ydmykhet er nødvendig, bør vi spørre 
hva ydmykhet er. Kort sagt er ydmykhet at 
man lar sin egen vilje være underlagt Guds 
vilje og gir ham æren for det man oppnår. 
I så henseende er Jesus Kristus vårt største 

Tro på Jesus Kristus er det  
første prinsippet som åpner for  

nåden. Omvendelse er det andre  
prinsippet som gjør det mulig  

for nåden å fylle oss.
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eksempel. Hans ydmykhet og underdanighet 
ble fullkomment tilkjennegitt i løpet av hans 
sonoffer. “Far!” ba Jesus, “er det mulig, så la 
denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg 
vil, bare som du vil” (Matteus 26:39). Fylden 
av Guds nåde overstrømmet Kristus ved 
denne anledningen.
Flid

Det fjerde prinsippet er flid. Nephi under-
viste sitt folk: “Det er ved nåde vi blir frelst 
etter at vi har gjort alt vi kan” (2 Nephi 25:23). 
Noen kan kanskje lese dette skriftstedet og 
tro at Guds nåde holdes tilbake inntil vi har 
gjort vår beste innsats. Jeg leser det ikke slik. 
Det er rett og slett for mange eksempler på at 
Guds nåde blir gitt til menneskene uten at de 
gjør noe. Oppstandelsens kraft gis for eksem-
pel til alle ved Guds nåde, uavhengig av indi-
viduell innsats. Jeg forstår Nephis ord “alt vi 
kan” dithen at Guds nåde blir gitt til oss når 
vi er flittige. Eldste Bruce C. Hafen, tidligere 
medlem av De sytti, skrev: “Frelserens gave 
til oss er ikke nødvendigvis begrenset i tid til 
‘etter’ at vi har gjort alt vi kan. Vi kan motta 
hans nåde før, under og etter tiden da vi gjør 
vår egen innsats.” 2

Tenk på Jareds bror. Han ble befalt å bygge 
båter og bruke dem til å krysse havet. Trinn 
for trinn var Jareds bror flittig med hensyn til 
å følge Herrens instruksjoner. Da han fullførte 
båtene, ble Jareds bror bekymret for mørket 
i båtene og ba Herren om å gi lys. Selv om 
Herren lett kunne ha gitt Jareds bror en løs-
ning, spurte han i stedet: “Hva vil du jeg skal 
gjøre så dere kan få lys i båtene deres?” (Ether 
2:23). Dermed forberedte Jareds bror flittig 16 
steiner, fremla dem for Herren og ba om at DE
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han måtte berøre dem “så de [kunne] skinne 
i mørket” (se Ether 3:1- 4).

Jareds bror hadde ikke fullført alt som Her-
ren hadde bedt ham om å gjøre, men likevel 
utøvde Han sin makt på vegne av Jareds bror, 
og rørte ved hver av steinene og fikk dem til 
å gi det lys som var nødvendig på den fore-
stående reisen. Slik viste Herren sin villighet 
og beredskap til å utøve sine guddommelige 
krefter for oss når vi flittig gjør så godt vi kan.
Lydighet

Det femte prinsippet er lydighet. “Hvis 
dere holder mine bud,” sa Herren, “skal dere 
motta … nåde for nåde” (L&p 93:20). Moroni 
sier det slik “Hvis dere nekter dere all ugu-
delighet og elsker Gud av hele deres makt, 
sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig 
for dere, så dere ved hans nåde kan bli full-
komne i Kristus” (Moroni 10:32).

Uten å svekke Herrens befaling om å 
holde budene eller Moronis formaning om 
å nekte oss all ugudelighet, skulle vi forstå 
at nåden ikke er avhengig av vår fullkomne 
etterlevelse. Hvis nåde var avhengig av vår  
fullkomne overholdelse av budene eller at  
vi fullkomment nektet oss all ugudelighet, 
ville vår vedvarende ufullkommenhet i jorde-
livet for alltid hindre oss i å motta nåde. Nåde 
har tross alt til hensikt å gjøre oss i stand til 
mer fullkomment å holde budene og vandre 
mer lik Gud til vi oppnår aldersmålet for 
Kristi fylde. 

Herrens befaling om å holde budene 
og Moronis formaning om å nekte oss all 
ugudelighet må forstås som å gjøre disse 
tingene så godt vi kan. Selv om våre hand-
linger er viktige, er vårt hjertes hensikter 
enda viktigere.
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Å motta Den hellige ånd og søke Åndens gaver
Det siste prinsippet er å motta Den hellige ånd og søke 

Åndens gaver (se Mosiah 18:16). Vi blir faktisk fylt med 
Guds nåde når vi mottar Den hellige ånd, for det er Den 
hellige ånd som distribuerer og formidler til oss Guds hel-
liggjørende, styrkende og fullkommengjørende krefter.

I denne forbindelse sa eldste Parley P. Pratt (1807- 57) 
i De tolv apostlers quorum følgende: “Den hellige ånds 
gave … ansporer alle de intellektuelle evner og øker, 
forstørrer, utvider og renser alle de naturlige lidenskaper 
og følelser og tilpasser dem, ved visdommens gave, til 
sin lovlige anvendelse. Den inspirerer, utvikler, dyrker og 
modner all ren sympati, glede, smak, lignende sanseinn-
trykk og kjærlige følelser i vår personlighet. Den inspirerer 
til dyd, vennlighet, godhet, ømhet, hengivenhet og nes-
tekjærlighet. Den utvikler skjønnhet i person, skikkelse 
og trekk. Den bidrar til helse, styrke, levendegjørelse og 
sosial følelse. Den virker opplivende på alle evner hos 
det fysiske og intellektuelle menneske. Den styrker og gir 
nervene impulser. Kort sagt, den er på en måte helsebot 
for kroppen, glede for hjertet, lys for øynene, musikk for 
ørene og liv for hele vår sjel.” 3

Slike velsignelser kommer til oss når vi mottar Den 
hellige ånd etter vår dåp og bekreftelse. Eldste Orson 
Pratt (1811- 1881) i De tolv apostlers quorum sa at “når 
Den hellige ånd tar bolig i en person, vil den ikke bare 
rense, helliggjøre og foredle ham, i samme grad som han 
gir etter for dens innflytelse, men også formidle til ham 
en gave som skal være til gavn for ham selv og andre … 
Disse åndelige gaver fordeles på Kirkens medlemmer i 
henhold til deres trofasthet og omstendigheter, naturlige 
evner, plikter og kall, slik at alle kan bli riktig undervist, 
bekreftet, fullkommengjort og frelst.” 4

Guds nåde er tilstrekkelig
Jesus Kristus er full av nåde. Kristus mottok sin rike nåde 

fra sin Fader, og gjorde det “nåde for nåde” (L&p 93:12). På 

samme måte mottar vi nåde for nåde. Vi vil bli begavet med 
enhver egenskap som Gud har. Til slutt, denne styrkende og 
fullkommengjørende nåden er tilgjengelig ved prinsippene 
tro, omvendelse, ydmykhet, flid, lydighet og å søke ånden 
og dens gaver.

Herrens nåde er tilstrekkelig til å løfte deg opp fra  
død og synd og å begave deg med evig liv. Den er til-
strekkelig til å forandre deg, forvandle deg og fullkom-
mengjøre deg. Den er tilstrekkelig til å gjøre deg fullt i 
stand til å realisere ditt guddommelige potensial som en 
sønn eller datter av Gud. ◼
Fra en tale under en andakt for Kirkens Skoleverk: “Hans nåde er tilstrekkelig 
for deg,” som ble holdt ved Brigham Young University – Hawaii 3. juni 2014. 
Hele talen finnes på devotional. byuh. edu.
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Herrens nåde er tilstrekkelig  
til å løfte deg opp fra død og synd  

og å begave deg med evig liv.  
Den er tilstrekkelig til å forandre  

deg, forvandle deg og  
fullkommengjøre deg.

NOTER
 1. Brigham Young, i Deseret News, 3. juni 1863.
 2. Bruce C. Hafen, The Broken Heart: Applying the Atonement to Life’s 

Experiences (1989), 155- 56.
 3. Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology: A Voice of Warning 

(1978), 61.
 4. Orson Pratt, i Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt,  

red. N. Lundwall (1962), 570, 571.
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LA MEG 
HØRE OM 

Jorge Orlando Cocco Santangelo,  
Kallet (se Matteus 4:19- 20), Argentina,  
vinner av oppkjøpspris

DEN 10.  
INTERNASJONALE  

KUNSTKONKURRANSE:  Jesus



Det følgende er et utvalg av 
kunst fra den 10. interna-
sjonale kunstkonkurranse, 

som nylig ble utstilt i Kirkehistorisk 
museum i Salt Lake City, Utah. 98 
kunstverk ble utvalgt blant de 944 
bidragene fra 40 land over hele ver-
den. Kunstnerne kunne velge en 
historie fra vår Frelser Jesu Kristi liv 
som emne for kunstverket sitt. Tolk-
ninger av disse historiene fant veien 
inn i malerier, tegninger, skulpturer, 
keramikk, fotografering, collager, søm, 
glassmalerier og digitale formater. 

Du kan se utstillingen på Internett 
på lds. org/ go/ 10art.

Sabrina Jill Squires, 
Det siste måltid 

(se Johannes 
13:1- 35), USA

Meagan Ruth Getz, 
Vi er kommet for 

å tilbe Ham (se 
Matteus 2:1- 2), USA



Michael Malm, For 
å være med Gud 
(se Joseph Smith 

oversettelse, Matteus 
4:1 [i Veiledning til 

Skriftene]), USA, vin-
ner av oppkjøpspris

Robin Birrell, Hun bakte 
brødene og tørket fiskene 
(se Johannes 6:9- 14), USA;
Rob Adamson, Forklarelsens 
berg (se Matteus 17:2), USA
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Caitlin Maxfield 
Connolly, En 

troende kvinne 
(se Matteus 9:22), 

USA, vinner av 
oppkjøpspris

Elspeth Young, Jeg har også andre 
får (se Johannes 10:16), USA

Matthew Hyrum Dell, 
Frelsesplanen (se 

Johannes 3:16), 
Australia

Erin Meads, Alt det hun hadde å leve av: 
Enkens skjerv (se Markus 12:44), USA
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Kathleen Peterson, 
Jesus og kvinnen som 

var grepet i hor (se 
Johannes 8:11), USA

Michal Diane 
Onyon, Den gode 

hyrde (se Lukas 
15:4), USA



Daniel Alma Wilson,  
Lys i mørket (se 

Johannes 8:12), USA

Clark Kelley Price, 
I sannhet, dette 

var Guds Sønn (se 
Markus 15:39), USA

Kazuko Covington, 
Verdener uten ende 
(se Moses 2), Japan

Lester Lee Yocum, 
I hagen (se Matteus 
26:36- 39), USA
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Av eldste  
M. Russell Ballard
i De tolv apostlers 
quorum

VED STUDIUM 
Måtte dere finne den glede og fred som følger av å vite at dere 
ved deres undervisning har påvirket et liv og løftet et av vår  
himmelske Faders barn på reisen tilbake til hans nærhet.

OG  VED TRO

På et opplæringsmøte for generalautoriteter sa president 
Gordon B. Hinckley (1910- 2008) dette om undervisning i 
Kirkens lære: “Vi kan ikke være for forsiktige. Vi må passe 

på at vi ikke kommer ut av [kurs]. I våre anstrengelser for å være 
originale og friske og annerledes, kan vi undervise ting som kan-
skje ikke er helt i samsvar med de grunnleggende læresetningene 
i denne Jesu Kristi gjenopprettede kirke … Vi burde være mer 
årvåkne … Vi må være vektere i tårnet.” 1

Etter hvert som undervisning i Kirken går fremover i det 
21. århundre, må våre lærere vurdere om det er endringer som 
bør gjøres i måten de forbereder seg til å undervise, hvordan de 
underviser og hva de underviser hvis de skal hjelpe våre ung-
dommer å utvikle urokkelig tro.

Tiden er forbi da en elev stilte et oppriktig spørsmål og en 
lærer svarte: “Ikke tenk på det!” Tiden er forbi da en elev tok 
opp en oppriktig bekymring, og en lærer bar sitt vitnesbyrd som 
svar for å unngå problemstillingen. Tiden er forbi da elevene ble 
beskyttet mot dem som angrep Kirken.

I denne talen til religionslærere i Kirkens skoleverk deler eldste Ballard prinsipper og 
råd som gjelder for alle som underviser i Kirken.
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Heldigvis har Herren gitt dette tidsriktige og tidløse 
rådet til lærere: “Og ettersom ikke alle har tro, søk der-
for flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms 
ord fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og 
også ved tro” (L&p 88:118).

Dette gjelder spesielt i dag, fordi ikke alle våre 
elever har den tro som er nødvendig for å møte livets 
utfordringer, og fordi mange av dem allerede via Inter-
nett blir utsatt for tærende krefter i en stadig mer ikke- 
religiøs verden som er fiendtlig innstilt til tro, familie og 
evangelienormer. Internett utvider sin rekkevidde over 
hele verden, og når nesten ethvert hjem og rett inn i 
hånden og sinnet til våre elever.

Dere kan hjelpe elevene ved å lære dem hva det 
betyr å kombinere studium og tro mens de lærer. Under-
vis dem ved å vise denne ferdigheten og tilnærmingen i 
klassen.

President Harold B. Lee (1899- 1973) sa:
“Vi vil minne om at det å erverve seg kunnskap  

ved tro ikke er noen lett vei til lærdom. Det krever 
stor innsats og en stadig streben ved tro …

Kort sagt, å lære ved tro er ingen oppgave for den 
late. Det har faktisk blitt sagt at en slik prosess krever at 
hele sjelen bøyes, at man anvender hele det menneske-
lige sinn og kobler det til Gud – den riktige forbindelsen 
må opprettes. Først da kommer ‘kunnskap ved tro’.” 2

Kunnskap ved tro vil frembringe et rent vitnesbyrd, 
og et rent vitnesbyrd har kraft til å forandre liv, slik 
disse korte historiene illustrerer.

Tre historier
Phoebe Carter forlot sitt hjem i Maine for å samles 

med de hellige i Ohio i 1830- årene. Hun fortalte: “Mine 
venner undret seg over mitt valg, og det gjorde jeg også, 
men noe inni meg drev meg videre. Min mors sorg 
da jeg dro hjemmefra, var nesten mer enn jeg kunne 
utholde, og hadde det ikke vært for ånden i meg, ville 
jeg til slutt ha gitt etter.” 3
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Phoebe fulgte profeten Joseph Smith og kom til de hel-
lige i Ohio, og senere til Utah, hvor hun døde som en tro-
fast siste- dagers- hellig og trakk i åk med sin mann, Kirkens 
president, Wilford Woodruff (1807- 98).

Som student hadde Marion G. Romney (1897- 1988) 
besluttet at han ikke kunne reise på misjon på grunn av 
familiens økonomiske situasjon. En gang hørte han imid-
lertid eldste Melvin J. Ballard (1873- 1939) tale. En biografi 
forteller: “Lite visste [Marion] om at hans livs kurs, i et svært 
kort øyeblikk, snart skulle bli helt forandret.”

Historien fortsetter: 
“For første gang forsto 
Marion … hvordan det 
var å bli påvirket av 
inspirasjon. En gjen-
nomtrengende, krib-
lende følelse fylte 
hans sjel. Han … hadde 
aldri blitt så rørt som 
han nå var ved å lytte 
til det denne nyeste av 
apostlene sa …

… Apostelens glø-
dende ansikt og opp-
riktige vitnesbyrd fylte 
ham med et uimotståelig 
ønske om å reise på  
misjon. … Han visste  

at hans planer for videre utdannelse måtte utsettes.” 4

Marion var snart på vei til Australia, der han tjente tro-
fast. Senere ble han en stor apostel og medlem av Det 
første presidentskap.

Den siste historien kommer fra president Boyd K.  
Packer (1924- 2015), president for De tolv apostlers quo-
rum, om innflytelsen en gammel lærer hadde på William E. 
Berrett. Læreren, en konvertitt fra Norge, hadde mangel-
fulle engelskkunnskaper. Til tross for lærerens begrens-
ninger, fortalte president Packer at bror Berrett vitnet og 

sa om sin lærer: “Vi kunne varme hendene på flammen 
av hans ånd.” 5

William ble senere leder for Seminar, Institutt og Kirkens 
skoler.

For Phoebe, Marion og William ble det å høre et rent 
vitnesbyrd den katalysator som forandret deres liv for evig. 
Det samme kan gjelde for dem dere underviser. Men gitt 
realitetene i dagens verden, kan det hende at et rent vitnes-
byrd ikke alltid vil være nok. Phoebe, Marion og William 
var rene og frie for pornografi og verdslighet da de satte 
seg ved føttene til inspirerte misjonærer, lærere og ledere. 
Ånden trengte lett inn i deres bløtgjorte og rene hjerte.

I dag er det en helt annen situasjon. Noen av elevene  
er allerede smittet av pornografi og verdslighet før de noen-
sinne kommer til klassene deres.

Det er bare en generasjon siden våre unge menneskers 
tilgang til informasjon om vår historie, lære og praksis i bunn 
og grunn var begrenset til materiell som ble trykt av Kirken. 
Få elever kom i kontakt med alternative tolkninger. For det 
meste levde våre unge et skjermet liv.

Vårt undervisningsmateriell den gangen, om enn velme-
nende, kunne ikke forberede elevene til vår tid – en tid da 
de har umiddelbar tilgang til nesten hva som helst om Kir-
ken fra alle mulige synspunkter. I dag kan det de ser på sine 
mobile enheter, like gjerne utfordre deres tro som å fremme 
deres tro. Mange av våre unge er mer kjent med Google enn 
med evangeliet, mer på bølgelengde med Internett enn med 
inspirasjon, og mer engasjert i Facebook enn i tro.

Doktrinært studium
I lys av disse utfordringene godkjente Kirkens skolestyre 

nylig et initiativ i Seminar kalt Kjenn læren. Ved å bygge på 
det som allerede har blitt gjort i Kjenn Skriftene, fokuserer 
dette nye initiativet på å utvikle og styrke våre elevers tro 
på Jesus Kristus, og å styrke dem med større evne til å etter-
leve og anvende evangeliet i sitt liv. Ved hjelp av Skriftene 
og profetenes ord skal de lære hvordan de handler i tro på 
Kristus for å tilegne seg åndelig kunnskap og forståelse av 

Mange av våre unge er mer kjent 
med Google enn med evangeliet, 
mer på bølgelengde med Inter-
nett enn med inspirasjon, og mer 
engasjert i Facebook enn i tro.



hans evangelium. De vil også få anledninger 
til å lære å anvende Kristi lære og evangeliets 
prinsipper på de spørsmål og utfordringer de 
hører og ser hver dag blant sine jevnaldrende 
og på sosiale medier.

Dette initiativet er inspirert og tidsriktig. 
Det vil ha en fantastisk innvirkning på våre 
unge. Men hvor godt vi lykkes med Kjenn 
læren og alle de andre studieprogrammene i 
Kirkens skoleverk, vil i betydelig grad komme 
an på våre lærere.

Hvilke muligheter og ansvar har lærere i 
evangeliet i det 21. århundre, i møte med disse 
utfordringene? Dere lærere må naturligvis elske 
Herren, hans kirke og deres elever. Dere må 
også bære et rent vitnesbyrd oppriktig og ofte. 
Mer enn på noe annet tidspunkt i vår historie 
må elevene dessuten bli velsignet ved å lære 
doktrinært og historisk innhold og bakgrunn 
ved studium og ved tro, ledsaget av rene vit-
nesbyrd, slik at de kan oppleve en moden og 
varig omvendelse til evangeliet og et livsvarig 
engasjement for Jesus Kristus. En moden og 
varig omvendelse betyr at de vil “holde seg i 
båten og holde fast” gjennom hele livet.6

For at dere skal forstå det doktrinære  
og historiske innholdet og bakgrunnen for  
Skriftene og vår historie, må dere studere fra  
“de beste bøker”, slik Herren har befalt (L&p 
88:118). “De beste bøker” omfatter Skriftene,  
læresetninger fra profeter og apostler, og  
den beste lærdom som finnes i Kirken. På 
grunn av deres iherdige innsats for å lære  
ved studium og ved tro, vil dere være i stand 
til å hjelpe elevene å lære ferdigheter og 
holdninger som er nødvendig for å skille 
mellom pålitelig informasjon som vil bygge 
dem opp, og halvsannheter og feilaktige 

fortolkninger av lære, historie og praksis som 
vil rive dem ned.

Undervis dem om utfordringene de står 
overfor når de stoler på Internett for å få svar 
på spørsmål av evig betydning. Minn dem på 
at Jakob ikke sa: “Om noen av dere mangler 
visdom, la ham Google!” (se Jakobs brev 1:5).

Kloke mennesker er ikke avhengige av 
Internett for å analysere og behandle følelses-
messige, psykiske og fysiske helseproblemer, 
spesielt livstruende utfordringer. I stedet opp-
søker de helseeksperter, de som er utdannet 
og autorisert av anerkjente medisinske og 
statlige myndigheter. Selv da søker forstan-
dige mennesker en ny vurdering.

Hvis dette er en fornuftig fremgangsmåte 
for å finne løsninger på følelsesmessige, 
psykiske og fysiske helseproblemer, er det 
i hvert fall det når det evige liv står på spill. 
Når noe har potensial til å true vårt åndelige 
liv, våre mest dyrebare familieforhold og vårt 
medlemskap i riket, skulle vi finne sindige og 
trofaste ledere i Kirken som kan hjelpe oss. 
Om nødvendig skulle vi også be dem som 
har riktig faglig opplæring, erfaring og eks-
pertise, om hjelp.

Det er nøyaktig det jeg gjør når jeg trenger 
svar på mine egne spørsmål som jeg ikke kan 
besvare selv. Jeg søker hjelp fra mine brødre 
i De tolv apostlers quorum og fra andre med 
kompetanse innen Kirkens historie og lære.

Lærere i evangeliet skulle være blant de 
første – med unntak av elevenes familier –  
til å introdusere autoritative kilder om emner 
som kan være mindre velkjente eller kontro-
versielle, slik at elevene kan måle alt de hører 
eller leser senere, mot det de allerede har blitt 
undervist.

VED STUDIUMSØ K  L Æ R D O M  
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Åndelig vaksinering
Vi gir medisinske vaksiner til våre dyre-

bare misjonærer før vi sender dem ut på 
misjonsmarken, slik at de vil være beskyttet 
mot sykdommer som kan skade dem. Før 
dere sender elevene ut i verden, må dere 
på lignende vis vaksinere dem ved å gi dem 
pålitelige, gjennomtenkte og korrekte tolk-
ninger av læresetninger i evangeliet, Skrif-
tene, vår historie og de emnene som noen 
ganger blir misforstått.

For å nevne noen slike emner som er min-
dre kjent eller kontroversielle, snakker jeg om 
flergifte, seerstener, forskjellige beretninger 
om det første syn, prosessen med å oversette 
Mormons bok eller Abrahams bok, problem-
stillinger knyttet til kjønn, rase og prestedøm-
met og en himmelsk mor.

Innsatsen for å beskytte våre unge vil ofte 
falle på lærere i Kirkens skoleverk. Med disse 
tankene i bakhodet, må dere finne tid til å 
tenke over deres muligheter og deres ansvar.

Kirkens ledere i dag er fullt klar over den 
ubegrensede tilgangen til informasjon, og vi 
gjør en usedvanlig innsats for å gi riktig sam-
menheng og forståelse av gjenopprettelsens 
lære. Et godt eksempel på dette er 11 artikler 
om emner i evangeliet på LDS.org 7, som gir 
balanserte og pålitelige tolkninger av kjens-
gjerningene rundt kontroversielle og ukjente 
kirkerelaterte emner.

Det er viktig at dere er kjent med innhol-
det i disse artiklene. Hvis dere har spørsmål 
angående dem, må dere spørre noen som har 
studert dem og forstår dem. Med andre ord: 
“Søk lærdom ved studium og også ved tro,” 
(L&p 88:118) idet dere behersker innholdet 
i disse artiklene.

Dere skulle også gjøre dere kjent med 
nettstedet Joseph Smith Papers 8 og det som 
står om Kirkens historie på LDS. org og andre 
ressurser av trofaste forskere som tilhører 
Kirken.

Innsatsen for åpenhet om evangeliet  
og åndelig vaksinasjon gjennom et etter-
tenksomt studium av lære og historie,  
kombinert med et brennende vitnesbyrd,  
er den beste motgiften vi har for å hjelpe  
elevene å unngå og takle spørsmål, tvil  
eller troskriser de kan møte i denne 
informasjonsalderen.

Når dere lærere betaler prisen for å forstå 
vår historie, lære og praksis bedre – bedre 
enn dere gjør nå – vil dere være forberedt på 
å gi gjennomtenkte, varsomme og inspirerte 
svar på elevenes spørsmål.

Én måte å vite hvilke spørsmål elevene 
har, er å lytte oppmerksomt til dem. Alle 
gode lærere må være gode lyttere. I tillegg 
til å lytte til deres elever, må dere oppmun-
tre dem i klassen eller på tomannshånd til 
å spørre dere om hva som helst. Et av de 
viktigste spørsmålene elevene deres kan 
stille, er: “Hvorfor?” Når det stilles med et 
oppriktig ønske om å forstå, er “Hvorfor?” 
et godt spørsmål. Det er dette spørsmålet 
misjonærene ønsker at undersøkere skal 
stille. Hvorfor er vi her? Hvorfor skjer vonde 
ting med gode mennesker? Hvorfor bør vi 
be? Hvorfor bør vi følge Kristus? Det er ofte 
“hvorfor”- spørsmålene som fører til inspira-
sjon og åpenbaring. Å kjenne vår himmelske 
Faders frelsesplan vil hjelpe dere å besvare 
de fleste av “hvorfor”- spørsmålene.

Her er en siste kommentar om å svare  
på spørsmål. Det er viktig å lære elevene  

VED TRO
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Når dere underviser elevene og svarer på spørsmålene 
deres, vil jeg advare dere mot å videreformidle trosfremmende 
eller ubekreftede rykter eller utdatert forståelse og forklaringer 
av vår lære og praksis fra fortiden. Det er alltid klokt å gjøre 
det til vane å studere levende profeter og apostlers ord. Hold 
dere oppdatert om gjeldende problemstillinger, retningslinjer 
og uttalelser for Kirken gjennom mormonnewsroom. org og 
LDS. org, og anvend publikasjoner fra anerkjente, sindige og 
trofaste siste- dagers- hellige fagfolk for å unngå å undervise 
noe som er usant, foreldet eller underlig og sært.

Opphavsmennene til studien om overdrivelse bemerket 
at “en tendens til å overdrive, spesielt av dem som opp-
fatter seg selv som eksperter … kan hindre noen i å søke 
lærdom på nettopp disse områdene hvor de betrakter seg 
som kunnskapsrike”.10

I tillegg til å fortsette å lære livet ut, må dere også gjøre 
de tingene i deres eget liv som lar Den hellige ånd virke 
i dere. Slike ting omfatter oppriktig daglig bønn, trofast 
faste, regelmessig studium og overveielse av Skriftene og 
levende profeters ord, å gjøre sabbaten til en lyst, å delta 
i nadverden med ydmykhet og alltid minnes Frelseren, å 
arbeide i templet så ofte som mulig, og til slutt, å hjelpe de 
trengende, fattige og ensomme – både de vi har i nærheten 
og i resten av verden.

For å oppfylle deres muligheter og ansvar, må dere leve 
slik dere lærer!

Vær fryktløse ved å søke råd og korrigering fra dem dere 
stoler på – en ektefelle, prestedømsledere eller veiledere. 
Spør dem om hvor dere kan forbedre deres personlige disip-
pelskap. Unngå alt som driver bort Ånden.

I tillegg vil jeg foreslå at dere har et personlig inter-
vju med dere selv fra tid til annen, og repeterer 2 Nephi 
26:29- 32, Alma 5:14- 30 og Lære og pakter 121:33- 46. Det 
vil hjelpe dere å bli oppmerksomme på den slags fristelser 
som vi alle kan oppleve. Om noe må forandres i deres liv, 
så bestem dere for å ordne opp i det.

Unngå fristelsen til å betvile motivene til medarbeiderne 
deres. Se heller dypt inn i deres eget hjerte, og gransk deres 

at selv om evangeliet inneholder mange, om ikke de  
fleste svarene på livets viktigste spørsmål, er det noen  
spørsmål som ikke kan besvares i jordelivet fordi vi  
mangler informasjonen som trengs for å finne riktig  
svar. I Jakobs bok lærer vi: “Se, store og forunderlige er 
Herrens gjerninger. Hvor uransakelige er ikke hans myste-
riers dyp, og det er umulig for mennesket å finne ut alle 
hans veier, og intet menneske kjenner til hans veier uten 
at det blir åpenbart for ham” ( Jakobs bok 4:8; se også 
L&p 101:32- 34).

En liten advarsel
Så en liten advarsel. Vær oppmerksom på at dere  

kan begynne å tro, slik mange av elevene gjør, at dere  
er eksperter på Skriftene, læren og historien. En fersk 
studie viste at jo “mer folk tror de vet om et emne, desto 
mer sannsynlig er det at de hevder å forstå mer enn de 
vet, i den grad at de dikter opp kunnskap … og fabrikke-
rer informasjon”.9

Denne fristelsen, som kalles overdrivelse, må unngås  
av våre lærere i evangeliet. Det er helt i orden å si: “Jeg  
vet ikke.” Men når det er sagt, har dere et ansvar for å finne 
de beste svarene på gjennomtenkte spørsmål som elevene 
stiller (se L&p 101:32- 34).

De 11 artiklene om emner i evangeliet på LDS.org gir balanserte 
og pålitelige tolkninger av kjensgjerningene rundt kontroversielle 
og ukjente kirkerelaterte emner.
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egne ønsker og motiver. Først da kan Frelseren forandre 
deres hjerte og innrette deres ønsker og motiver etter hans.

Den oppvoksende generasjon trenger å kjenne, forstå, 
ta imot og delta i Guds frelsesplan. Å forstå planen vil gi 
dem guddommelig innsikt til å kunne se på seg selv som 
sønner og døtre av Gud, noe som danner et utgangpunkt 
for å forstå nesten alle læresetninger, fremgangsmåter og 
retningslinjer som gjelder for Kirken.

Lærere i Kirkens skoleverk i dag må godta muligheten  
til og ansvaret for å lære det 21. århundres unge mennesker 

riktige prinsipper om 
planen, herunder den 
guddommelig godkjente 
læren om ekteskap og 
familiens funksjon, som 
definert i erklæringen 
om familien.11

Læren om evig 
ekteskap

Læren om evig ekte-
skap og familie er en 
avgjørende del av Guds 
plan for lykke. Den inn-
befatter vår egen tempel-
beseglede familie som 
en del av vår himmelske 
Faders egen evige familie 

i det celestiale rike. Fordi det angår hans egen familie og hans 
egne åndebarn direkte, blir vi undervist i 1 Mosebok at “til 
mann og kvinne skapte han dem”, og at han befalte far Adam 
og mor Eva: “Bli mange, fyll jorden” (se 1 Mosebok 1:27- 28).

Det har blitt sagt at planen for lykke begynner og slutter 
med familien. Ja, familien begynte i den førjordiske verden, 
hvor vi levde som medlemmer av våre himmelske forel-
dres familie. Og til slutt vil familieforpliktelser og kjærlige 
forhold ikke bare fortsette å eksistere, men også spre seg 
gjennom formeringsprosessen (se L&p 131:1- 4; 132:19).

Dreieleddet som forbinder alt – som Guds plan og vår 
evige fremtid avhenger av, og som alt annet dreier om – er 
vår Frelser Jesus Kristus. Hans sonoffer muliggjør alle ting, 
herunder, men ikke begrenset til, et kjærlig, omsorgsfullt 
og evig ekteskap og en evig familie.

Herren lærer oss at ingen enkeltperson, uansett hvor 
rettskaffen vedkommende er, kan oppnå alt vår himmel-
ske Fader har til sine barn. En enkeltperson er halvparten av 
ligningen, ute av stand til å oppnå den høyeste graden i det 
celestiale rike (se 1 Korinterbrev 11:11; L&p 131:1- 4).

Elevene må forstå at hensikten med jordelivet er å bli 
mer lik Gud ved å få et fysisk legeme, utøve vår handlefri-
het og påta oss roller som tidligere bare tilhørte himmelske 
foreldre – rollene som ektemann, hustru og foreldre.

Profetene har lovet at alle som er verdige og stoler på 
Jesus Kristus, men ikke har vært i stand til å bli beseglet til 
en ledsager eller få barn i dette liv, vil få disse mulighetene 
i den kommende verden.

Lær de unge at i Herrens kirke er det plass til at alle 
kan tilbe, tjene og vokse sammen som brødre og søstre i 
evangeliet. Minn dem på det Lehi sa, at Guds mål og håp 
for alle hans barn kan sammenfattes slik: “Adam falt for at 
mennesket kunne bli til, og mennesket er til for å kunne 
ha glede” (2 Nephi 2:25).

Vår himmelske Fader ønsker at vi godtar hans definisjon 
av ekteskap og adlyder hans første befaling om å bli mange 
og fylle (1 Mosebok 1:28) – ikke bare for å gjennomføre 
planen, men også for å finne den glede som planen hadde 
til hensikt å gi hans sønner og døtre.

Som lærere i Kirken må dere hjelpe våre ungdommer å få 
en klar forståelse av Guds plan for lykke, hvorved ekte glede 
kommer til hans barn. Hjelp dem å vite om den, ta imot den, 
delta i den og forsvare den. Etter 40 år som generalautoritet 
er jeg bekymret for det store antallet medlemmer av Kirken, 
både yngre og eldre, som rett og slett ikke forstår planen for 
sin evige og guddommelige fremtid.

Lærerkolleger, vi skulle se etter og verdsette disse 
mulighetene til å forklare, doktrinært og åndelig, hvorfor 

Vær fryktløse ved å søke råd og 
korrigering fra dem dere stoler 
på – en ektefelle, prestedøms-
ledere eller veiledere. Spør dem 
om hvor dere kan forbedre deres 
personlige disippelskap.
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vi tror at kunnskap om Guds store plan 
for lykke vil besvare de fleste av “hvor-
for”- spørsmålene vi kan bli stilt. Ved å gi 
uttrykk for vår tro på et førjordisk liv der vi 
levde som åndebarn av en himmelsk far og 
en himmelsk mor, kan vi forklare hvorfor 
denne jorden ble skapt. En viktig hensikt 
med jordelivet er at vi kan gjenskape denne 
familieopplevelsen selv, men denne gangen 
som foreldre, ikke bare som barn. Sett pris 
på deres grunnleggende forståelse av læren 
om og hensikten med vår himmelske Faders 
plan for vår evige lykke. Og fortsett å under-
vise om den.

Konklusjon
Så, for å runde av og sammenfatte,  

er punktene jeg har delt med dere:
• Lær elevene å kombinere lærdom ved 

studium og tro, med et rent vitnesbyrd.
• Lær elevene å holde seg i båten og 

holde fast!
• Lær elevene å begrense sine mobile 

enheter og fokusere mer på å være 
tilkoblet Den hellige ånd enn Internett.

• Vaksiner elevene med evangeliets sann-
heter om frelsesplanen, som finnes i Jesu 
Kristi evangelium.

• Husk at “Hvorfor?” kan være et godt 
spørsmål som fører til forståelse av 
evangeliet.

• Behersk innholdet i artiklene om emner 
i evangeliet.

• Ikke overdriv, og vær ikke redd for å si: 
“Jeg vet ikke.”

• Fortsett å lære livet ut.
• Søk råd og korrigering fra dem dere 

stoler på.
• Vurder å ha et personlig intervju fra tid til 

annen for å vurdere deres åndelige for-
beredelse, deres flid og deres effektivitet.

• Undervis at planen for lykke begynner 
og slutter med familien. Ha frelsespla-
nen i tankene til enhver tid.

• Undervis at ekteskap og familie gir 
varig glede.

Husk at det å kombinere lærdom ved 
studium, ved tro og ved rent vitnesbyrd fører 
til sann og varig omvendelse. Fremfor alt er 
sterk tro på vår Herre Jesu Kristi forsoning 
avgjørende for vår åndelige styrke og vekst.

Måtte dere finne den glede og fred som 
følger av å vite at dere ved deres undervis-
ning har påvirket et liv og løftet et av vår 
himmelske Faders barn på reisen tilbake  
til hans nærhet. ◼
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Av Eva Walburger

Mine søsken og jeg vokste opp med historier om 
hvordan våre foreldre ofret for å etterleve evan-
geliet, og vi har blitt velsignet på grunn av deres 

innsats. Jeg har utviklet dyp takknemlighet for alt det de 
og andre tidlige tsjekkiske siste- dagers- hellige gjorde for at 
deres etterkommere kunne motta evangeliets velsignelser.

Mor ble født i Poprad i det tidligere Tsjekkoslovakia (nå 
Slovakia). Hennes far tjenestegjorde i den tsjekkiske hæren 
under andre verdenskrig, og hans var en av mange militære 
familier som flyktet inn i skogen i nærheten for å unnslippe 
de tyske okkupantene. I fem dager lå mine besteforeldre 
sammenkrøpet under et teppe sammen med mor og hen-
nes søster, som var ett og fem år gamle, og spiste en rasjon 
av sukkerbiter.

Mine besteforeldre var ikke medlemmer av Kirken på 
denne tiden, og de ba heller ikke ofte. Men under denne 
ildprøven ble deres hjerte bløtgjort. Bestemor skrev i dag-
boken sin: “I natt følte jeg trang til å knele ned for å be om 
hjelp fra en som hadde en høyere myndighet. Så jeg gikk et 
stykke inn i skogen, knelte ned og ba med et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd. Jeg ba inntrengende om hjelp.”

Bønnen hennes ble besvart. Noen familier i skogen ble 
drept da de ble funnet, men mine besteforeldre og deres to 
døtre ble på mirakuløst vis beskyttet. Ved denne anstren-
gende og vanskelige opplevelsen sådde Herren et frø av 
tro og tillit i mine besteforeldres hjerte.

Da de søkte religionsfrihet, ble mine foreldre  
velsignet med vennlighet og aksept blant siste- 
dagers- hellige rundt seg, fra Tsjekkoslovakia 
til Canada.
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Tro og forfølgelse
Da andre verdenskrig tok slutt noen år senere, bodde 

mine besteforeldre fremdeles i Tsjekkoslovakia da to  
unge misjonærer banket på døren. Etter å ha besøkt  
den lille grenen og gjennomgått diskusjonene, fikk de  
et vitnesbyrd om evangeliets sannhet og bestemte seg  
for å bli døpt. På kvelden for dåpsintervjuene kom imid-
lertid ikke misjonærene og kirkelederen. På neste grens-
møte fikk mine besteforeldre vite at på grunn av politiske 
omveltninger hadde alle misjonærene blitt pålagt å forlate 
landet. Enhver videre religionsutøvelse ville dessuten nå 
bli forbudt. Likevel bevarte den lille gruppen av hellige i 
området sin tro, nå ledet av lokale ledere og prestedøms-
nøkler. Mine besteforeldre og min tante ble døpt i hem-
melighet i 1950.

I årene som fulgte, ble medlemmer av grenen, heriblant 
bestemor og mor (nå i tenårene), noen ganger avhørt av 

FLUKT FOR Å FINNE  tro  
OG FRIHET

I august 1968 tok familien min farvel med sitt hjem i Praha,  
og listet seg stille bort for å dra til Østerrike.





38 L i a h o n a

det hemmelige politiet om sin religionsutøvelse. En gang 
ble bestemor avhørt aggressivt i fem timer. De som avhørte 
henne, sa at de ville sette henne i fengsel i fem år hvis de 
fant ut hun underviste sin religion til barna sine.

Hun skrev: “Jeg bevarte roen og sa: ‘Hvis dere mener 
at jeg gjør noe galt ved å undervise mine barn i religion, 
kan dere bare sperre meg inne.’ De svarte ikke. Fra da av 
kalte de meg inn gang på gang. De snakket nedsettende 
om Kirken og prøvde å svekke vår tro. Jo mer de prøvde, 
desto mer klamret jeg meg til Kirken, [for] den sanne kirke 
ble alltid forfulgt.”

Mor skrev i dagboken sin: “I disse vanskelige årene 
møttes medlemmene i grenspresidentens leilighet på søn-
dagene. Vi kunne ikke synge høyt, så vi hvisket. Vi ønsket 
ikke at grenspresidenten skulle havne i fengsel. I 18 år møt-
tes vi slik, og vi drømte om tiden da vi alle ville bli i stand 
til å reise til Rocky Mountains og bosette oss i [Salt Lake 
City].” De hadde håp, selv om det den gang var sjelden at 
familiene fikk innvilget papirene som gjorde dem i stand 
til å forlate landet.

Da mor var i 20- årene, ba hun lengselsfullt om at hun 
måtte bli i stand til å gifte seg med et medlem av Kirken, 
og på en eller annen måte bli beseglet i templet.

De fant et nytt liv
Far, som vokste opp i en jordbrukslandsby, bodde i byen 

og gikk på skole da han møtte mor. Mor begynte sin karri-
ere som profesjonell operasanger. Da de ble kjent, presen-
terte hun Kirken for ham. Selv om han ikke hadde blitt døpt 
ennå, giftet mor og far seg 18. februar 1967.

Ved utgangen av det året ble de velsignet med at min 
eldre bror ble født. Åtte måneder etter at han ble født, fikk 
grenspresidenten en åpenbaring om at medlemmene skulle 
forberede seg til å bli ledet ut av landet til et sted hvor de 
kunne dyrke Gud i frihet. I august 1968 invaderte russerne 
Tsjekkoslovakia, noe som skapte kaos på grensen og over 
hele landet. Grenens medlemmer som lydig hadde forbe-
redt seg, flyktet til Wien i Østerrike.

Bestemor, som forlot landet sammen med mor og far, 
skrev: “Om natten, da alle i leilighetskomplekset sov, sa 
vi farvel til vårt hjem og listet oss stille bort i frykt for at 
barnet skulle begynne å gråte. Vi måtte gjøre alt dette i 
hemmelighet fordi vi hadde tre spioner i bygningen vår 
som arbeidet for det hemmelige politiet. Vi ble velsignet 
av Herren. Vi unnslapp. Da vi dro, visste vi at vi aldri [ville] 
vende tilbake, men vi visste ikke hvor vi skulle dra fra 
Wien heller. På dette tidspunktet kunne vi ikke tenke på 
det. Herren åpenbarte til grenspresidenten sine løfter til 
oss hvis vi ville være trofaste mot ham.”

Mor og far kom til Calgary med bare en koffert, en barnevogn 
og noen få dollar. De kanadiske medlemmene begynte umid-
delbart å hjelpe familien med transport, innkjøp og å finne 
seg et hjem.
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HJELP 
FLYKTNINGENE
“Det er vårt håp at 
dere, med bønnens 
hjelp vil bestemme 
dere for hva dere 
kan gjøre – ut fra 
deres egen tid og 
omstendigheter – 
for å yte tjeneste til 
flyktninger som bor 
i deres nabolag og 
lokalsamfunn. Dette 
er en anledning til å 
yte tjeneste for den 
enkelte, i familier og 
gjennom en orga-
nisasjon, for å tilby 
vennskap, veiledning 
og annen Kristus- 
lignende tjeneste.”
Linda K. Burton,  
Hjelpeforeningens  
president, “Jeg var  
en fremmed,” Liahona,  
mai 2016, 14.

Godt mottatt i et nytt land
Bestemor, mor og far og to andre  

familier bodde i kjelleren i Böcklinstrasse  
kirkebygg i Wien i over en måned. I løpet  
av denne måneden gjennomgikk far misjo-
nærdiskusjonene og ble døpt. Mange med-
lemmer av de tre familiene fikk arbeid, og  
de samlet og delte på lønningene sine til 
de alle var i stand til å emigrere til Calgary 
i Alberta, Canada. På grunn av dårlig vær 
i Calgary, landet flyet deres i Edmonton 
5. november 1968.

Å forlate slektninger, en kultur og et land 
de elsket, må ha vært et skremmende offer, 
men disse prøvelsene var på mange måter 
bare begynnelsen. Da de ankom Calgary 
med bare en koffert, en barnevogn og 32 
kanadiske dollar, var mor og far i stor nød.

De kanadiske medlemmene begynte 
umiddelbart å hjelpe familien min, og bidro 
generøst med transport, innkjøp og å finne  
et hjem å leie. Innen en uke hadde mor og  
far og bestemor et hjem som var møblert 
med senger, bord og stoler, en sofa, en  
barneseng, sengetøy, kjøkkenutstyr og til  
og med litt mat i skapene. Mor skrev i dag-
boken hvor overraskende og spennende  
det var å se dette uventede inventaret, og 
hvor takknemlig hun var for all hjelpen  
de fikk.

I tillegg til dyp takknemlighet var det  
imidlertid andre følelser. Kultursjokket var  
svært reelt og vanskelig å håndtere. Det  
første året i Calgary bar preg av engelsk-
timer og iskalde spaserturer til jobben for 
pappa. De gjorde alt de kunne for å skape  
et hjem, men det var likevel en vanskelig  
tid med så mange forandringer. De hellige  

i deres nye menighet i Calgary overvant  
språkbarrieren for å bli et støtteapparat for  
de nyankomne medlemmene. Hver søndag 
ble familien styrket da de deltok på nad-
verdsmøtet for å fornye sine pakter, idet  
de stolte på at Ånden ville hjelpe dem å  
lære engelsk.

Evighetens velsignelser
Vår familie på fem ble beseglet i Cardston 

Alberta tempel i oktober 1976. Mor hadde 
vendt blikket mot denne dagen over 20 år 
tidligere, og endelig, i et land og på et språk 
hun aldri ville ha forestilt seg som ungdom, 
ble hennes bønner besvart. Jeg var da nesten 
åtte år gammel, og jeg har fantastiske minner 
av mor og fars strålende øyne og smil da vi 
barn kom inn i beseglingsrommet.

Bestemor var også i templet den dagen. 
Jeg husker hvor glad hun ble da hun så 
lysene fra templet da vi kom til Cardston. 
Mange år senere, etter å ha pensjonert seg 
fra jobben sin i Calgary, flyttet hun til Card-
ston og utførte mange timer med tjeneste i 
templet. Hun elsket å spille orgel og bidra 
til ærbødigheten der. Hennes vitnesbyrd og 
kjærlighet til Frelseren kom til uttrykk i hen-
nes vennlighet mot alle rundt seg. For meg 
er hun et eksempel på en sterk siste- dagers- 
hellig kvinne.

Jeg føler overveldende takknemlighet over-
for mine foreldre – familiens pionerer – for 
deres ofre av karriere, storfamilie, hjemland 
og eiendeler. Det virker som om de ga avkall 
på så mye, men Herren har velsignet dem og 
deres etterkommere så rikelig fordi de har 
etterlevd evangeliets prinsipper. ◼
Artikkelforfatteren bor i Idaho, USA.
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Mamma og pappa var uenige om 
hvordan de skulle pynte huset 

til jul. Far var fargeblind, så for ham så 
rødt, grønt og brunt ensartet og kjede-
lig ut. Men blått så lyst og vakkert ut. 
Han var også en stor fan av Brigham 
Young Universitys fotballag, og en av 
skolens farger var blått.

Siden blått var favorittfargen hans, 
ønsket han å sette opp blå lys. Men 
mamma sa at blått ikke var en jule-
farge, så hvert år hang pappa julelys-
slynger med røde, grønne og hvite lys 
langs taket. For å erte mamma, erstat-
tet han en av pærene med en knallblå 
en. Hvis man så nøye etter, kunne 
man se en blå pære blant de røde, 
grønne og hvite lysene.

ÉN BLÅ LYSPÆRE
Hvert år skinte den blå pæren på  

et nytt sted. Noen ganger var den 
gjemt rundt hjørnet der ingen ville 
legge merke til den, men noen gan-
ger satte han den over garasjen eller 
verandaen. Det var en morsom lek 
mellom mamma og pappa.

Ett år døde pappa uventet to  
dager før jul. I begravelsen ble his-
torien fortalt om den ene lyspæren 
han hang opp hvert år. Neste kveld 
så mamma ut av vinduet. Over gaten, 
blant de hvite lysene over naboens 
veranda, skinte ett blått lys. Innen få 
dager hadde mange naboer og ven-
ner satt blå lyspærer i julelysslyngene 
sine. Noen pyntet til og med hele 
trær i blått.

Hvis man så nøye etter, kunne man se 
en blå pære blant de røde, grønne 

og hvite lysene.

Jeg er takknemlig for at mammas 
venner og naboer viste sin kjærlighet 
til henne ved å pynte med blå lys. 
De hjalp meg å forstå hva det betyr 
å “sørge med dem som sørger… og 
trøste dem som trenger trøst” (Mosiah 
18:89). Jeg er takknemlig for at vår 
himmelske Fader ga oss sin Sønn som 
gave. På grunn av Jesus Kristus, vil jeg 
få se pappa igjen. ◼
Amy Brown, Utah, USA
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VI GA GLEDE

Da hun gikk sin vei, så vi henne trykke 
boken til hjertet.

Min mann og jeg var misjonærer  
i Tarbes i Frankrike, i Pyreneene. 

Det var julaften, og vi bestemte oss 
for å dra ned til Verdun Plaza i byen 
for å dele ut Mormons bok. Gaten var 
folketom, og vi begynte å spørre oss 
selv hva vi skulle gjøre med så mange 
bøker. Plutselig så vi en ung mann som 
ikke syntes å vite hvor han skulle.

Vi gikk bort til ham og ga ham en 
Mormons bok. Han ble glad da han 
hørte oss snakke om evangeliet. Han 

forklarte at han var alene denne jule-
kvelden, og at han ville lese Mormons 
bok for å slippe å føle seg ensom.

Da han hadde gått, så vi oss rundt i 
gaten igjen, og fikk se en kvinne som 
gikk sakte mot oss i den kalde vinter-
kvelden. Hun fikk et glimt av lykke i 
øynene da vi ga henne en Mormons 
bok. Hun fortalte oss at hun nylig 
hadde blitt enke, og var glad for at vi 
tenkte på henne. Hun sa hun var svært 
takknemlig til oss. Da hun gikk sin vei, 

så vi henne trykke boken til hjertet.
Den kvelden ga vi bort hver ene-

ste Mormons bok som vi hadde tatt 
med oss. De fleste av dem vi ga dem 
til, var alene, fortvilet og hadde sterkt 
behov for kjærlighet. Vi gikk hjem 
den kvelden med følelsen av at vi 
hadde fått den beste julegaven på 
grunn av den gleden vi var i stand 
til å gi til andre. ◼

Jeannine Denise Fabre, 
Saint- André- les- Vergers, Frankrike



Etter flere uker med forventning,  
var det endelig julaften. Nesten 

hele familien var sammen med oss – 
bestemor og bestefar Fletcher, våre 
tre døtre og deres ektemenn og barn. 
Det begynte å bli mørkt, og gatene 
lyste opp. Husene glitret av vakre 
dekorasjoner mens juletrærne funklet 
lykkelig i vinduene.

Vi skulle gå på Kristi fødsel- 
festspillet, som Kirken i mange år 
hadde arrangert i Calgary. Hver julaften 
gledet vi oss til å se festspillet som var 
komplett med esler, sauer, vismenn, 
hyrder, romerske soldater, engler og et 
kraftig lydanlegg. Det ga vår hektiske 
feiring en følelse av fred, kjærlighet og 

TA IMOT JESUS
den egentlige meningen med julen.

Vi kom til Heritage Park, der fest-
spillet fant sted, og fikk snart nyte 
den vakre musikken til Mormon 
Tabernacle Choir og historien om 
Frelserens fødsel. Lauren, vårt eld-
ste barnebarn, var tre den gangen. 
Hun ble betatt av synsinntrykkene, 
lydene og historien som utspilte seg 
foran oss. Pusten vår laget frostrøyk 
under den stjerneklare himmelen. 
Vi så også at de som spilte Josef og 
Maria, adlød keiser Augustus bud om 
å dra til Betlehem for å betale skatt. 
Kvinnen som spilte Maria, “var med 
barn” (se Lukas 2:5), og det eneste 
stedet de kunne finne å bo, var en 

beskjeden stall. Der “fødte [hun] sin 
sønn, den førstefødte. Hun svøpte 
ham og la ham i en krybbe” (Lukas 
2:7). Lyskasterne sveipte over åsen 
der vi kunne se hyrder som “holdt 
nattevakt over sin hjord” (se Lukas 
2:8). Plutselig så vi en skuespiller 
kledd som en engel oppe i luften, da 
et skarpt lys skinte på ham. Lauren 
ropte spontant av kjærlighet: “Jesus, 
det er meg, Lauren!”

Alle rundt oss hørte hilsenen og lo 
lavt, idet de gledet seg over overraskel-
sen. Hun hadde på uskyldig vis tatt feil 
av hvem det var, men for oss forbed-
ret det på minneverdig vis festspillet 
det året. Lauren visste at Jesus kjente ILL
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Plutselig så vi en skuespiller kledd som 
en engel oppe i luften, da et skarpt 

lys skinte på ham.

ET NADVERDSMØTE FOR ENGLER
henne, og vi ble minnet om vår kunn-
skap om at han kjenner hver enkelt av 
oss. Vi lurte på om Lauren husket noe 
om sin Frelser som hun hadde forlatt 
bare tre år tidligere. Laurens spontane 
hilsen ga oss håp om at også vi vil 
gjenkjenne ham når vi møter ham. 
Hennes kjærlighet til Frelseren og 
hans kjærlighet til Lauren varmet vårt 
hjerte denne iskalde julaftenen. ◼
Greg Prince, Alberta, Canada
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Noen dager etter Thanksgiving 
begynte min tre år gamle sønn 

Drew å bli syk. Han våknet hver 
morgen, spiste frokost, kledde seg for 
dagen og virket å være i orden, men 
etter hvert som dagen gikk, ble han 
apatisk og ville ikke spise.

Slik fortsatte det i flere uker. Til 
slutt, fredag 18. desember, bar jeg 
Drew inn på legekontoret rundt 
klokken tre på ettermiddagen. Drew 
kunne ikke stå eller gå, og huden 
hans var askegrå.

Jeg så på legen og sa: “Slik har 
han vært hver ettermiddag og kveld 
de siste tre ukene.” Legen tok én titt 
på Drew og fikk ham umiddelbart 
innlagt på sykehus. De utførte tester, 
men kunne ikke finne ut hva som var 
galt med ham.

Dagen etter ble Drew overført til 
et annet sykehus. Den søndagsmor-
genen følte jeg meg nedslått. Etter 
to dager med utallige tester ved to 
forskjellige sykehus, visste ingen hva 
som var galt med sønnen min. På top-
pen av det hele var det søndagen før 
jul. Mitt yndlingsnadverdsmøte hele 
året er juleprogrammet, og jeg kom 
til å gå glipp av alle de vakre sangene 
og talene i menigheten vår.

Da min mann og jeg gikk sammen 
med Drew til rommet på sykehuset 

hvor et nadverdsmøte skulle holdes, 
var jeg ulykkelig. Jeg gikk bort til 
bordet der programmene lå, tok ett, 
og fortsatte å gå og se ned da jeg kom 
borti noen.

Jeg så opp og sa: “Unnskyld,” men 
det var ingen der. Da jeg så inn i rom-
met der nadverden skulle deles ut, så 
det ut som et auditorium. På scenen 
var det stoler til talerne, et piano og 
et bord som var dekket for nadverden 
med et par stoler bak det. Rommet var 
glissent fylt med syke barn og deres 
foreldre, mange koblet til sitt flyttbare 
drypp.

Da jeg så meg rundt i rommet, følte 
jeg englers nærvær. Vi satte oss, og 
tårene rant da jeg følte Guds kjærlighet 
til sine barn som var syke og lidende, 
som var nødt til å være på et sykehus 
med alle slags sykdommer på den mest 
fantastiske tiden av året.

Det viste seg å bli det vakreste nad-
verdsmøtet jeg har opplevd.

Legene fant aldri ut hva som var 
galt med Drew. Han fikk medisin 
for å behandle symptomene og ble 
utskrevet fra sykehuset dagen etter. 
Han har ikke hatt noen ettervirknin-
ger siden, men dette julenadverds-
møtet er noe jeg aldri kommer til å 
glemme. ◼
Carrie Ketchum, Nevada, USA



44 L i a h o n a

Selv om Moronis bok i Mormons  
bok er relativt kort, med bare 
10 kapitler, gir den mange 

storartede råd. Moroni og Mormon 
underviser begge verdifulle prinsip-
per i evangeliet. Mens Moroni full-
fører farens forkortelse av Mormons 
bok, minnes han flere ganger sin fars 
ord om koblingene mellom tro, håp 
og kjærlighet. Mormon og Moroni 
ønsket tydeligvis å understreke hvor 
viktige disse tre prinsippene er.

I mine tidligere studier av Mormons 
bok betraktet jeg som regel disse tre 
prinsippene som byggeklosser. Tro 
kom først, så håp og deretter kjærlig-
het. Det virket som en logisk utvikling. 
Etter hvert som vår tro vokser, øker vi 
vårt studium og vår kunnskap, og vi 
begynner å anvende prinsippet håp. 
Sammen former og veileder tro og håp 
oss på de veier som Frelseren gikk, og 
vi begynner å tilegne oss kjærlighetens 
egenskaper.

I mine studier den senere tid har 
jeg imidlertid begynt å forstå tro, håp 
og kjærlighet på en annen måte. Jeg 
betrakter dem nå mer som sammen-
flettede dyder, hvor hver av dem har 
en viktig funksjon med hensyn til å 
utvikle og definere vårt vitnesbyrd.

Datteren vår, Joy, liker å lage dyr 
og gjenstander ved å vri ballonger 
sammen. Da jeg så henne gjøre dette 
en dag, tenkte jeg på hvordan et tau 
dannes ved å vri flere tråder sammen. 
Dette hjalp meg å visualisere min nye 
forståelse av tro, håp og kjærlighet 
som tråder som flettes sammen for 
å danne et solid tau.

Tro: “[Dere skal] ha kraft”
Tro på vår himmelske Fader og vår 

Herre Jesus Kristus er grunnleggende, 
ikke bare for å oppnå evig liv, men 
også for vårt liv på jorden. “Kristus 
har sagt: Hvis dere har tro på meg, 
skal dere ha kraft til å gjøre alt jeg 

anser for nødvendig” (Moroni 7:33). 
Jeg har anvendt denne kraften ved 
tro mange ganger i mitt liv. Og troen 
har hjulpet meg gjennom noen van-
skelige stunder.

Da jeg studerte ved Brigham 
Young University – Hawaii, var jeg i 
et nytt miljø, og engelsk var et frem-
medspråk. Det var vanskelig, og jeg FO
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Når vi vever  
sammen tro, håp 

og kjærlighet i vårt 
daglige liv, blir vi 

sanne etterfølgere 
av vår Frelser  
Jesus Kristus.

Av eldste Chi Hong 
(Sam) Wong
i De sytti

Tro, håp og kjærlighet   

sammenflettede dyder
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visste at jeg trengte faglig hjelp om  
jeg skulle beholde stipendet mitt. 
Uten det, ville jeg ikke kunne fort-
sette studiene. I tillegg hadde jeg 
bestemt meg for at jeg ikke skulle 
studere på søndager.

En dag mens jeg leste i Lære og 
pakter, gjorde et bestemt vers sterkt 
inntrykk på meg. Mens jeg leste i 
kapittel 109, vers 7, kom jeg over 
denne linjen: “Søk lærdom ved stu-
dium og også ved tro.” Dette verset 
ble nøkkelen til min faglige frem-
gang. Med tro og flittig studium seks 
dager i uken, ble jeg velsignet i mine 
studier. Noen i klassene mine lurte 
på hvordan jeg kunne gjøre det så 
bra uten å studere på søndag, slik de 
gjorde. Jeg lærte at det å lære ved tro 
kan overvinne mange utfordringer.

En lignende opplevelse fant sted 
da jeg hadde begynt min karriere i 
næringslivet. Jeg ble tilbudt en svært 
god jobb, men den ville trolig inne-
bære å arbeide på søndager. Jeg 

hadde bestemt meg for at jeg ikke 
skulle arbeide på sabbaten. Til slutt 
måtte jeg avslå tilbudet. Jeg kunne 
ikke gå på akkord med min beslut-
ning om å holde sabbatsdagen hellig. 
Slik tilfellet var med studiene mine, 
ble jeg senere velsignet med mange 
andre forretningsmuligheter som ikke 
krevde at jeg måtte inngå kompromis-
ser, og som lot meg vie søndagene til 
å tilbe Herren.

Når vi lager vårt tenkte tau som knyt-
ter oss til guddommelige velsignelser, la 
oss begynne med en sterk tråd av tro.

Håp: “Å bli oppreist til evig liv”
Vi håper på mange ting – at vi 

kan ha fremgang i vår karriere, at 
våre barn må gjøre det bra, at vi kan 
innfri forventningene til vår tjeneste i 
Kirken, at vi må være friske, at vi må 
ha det vi trenger for å opprettholde 
livet og forsørge vår familie. Men hvor 
kommer den høyeste form for håp 
fra, og hvor kan den lede oss?

Mormon sa: “Derfor taler jeg til dere 
som tilhører kirken, dere som er Kristi 
fredelige etterfølgere og som har fått et 
tilstrekkelig håp, hvorved dere kan gå 
inn til Herrens hvile” (Moroni 7:3).

Når Mormon fortsetter sin opp-
fordring til oss om å bli sanne etter-
følgere av Kristus, vender han igjen 
tilbake til temaet håp når han spør: 
“Og hva er det dere skal håpe på?” 
Så besvarer han dette ytterst viktige 
spørsmålet: “Se, jeg sier til dere at 
dere skal ha håp, gjennom Kristi for-
soning og i hans oppstandelses kraft, 
om å bli oppreist til evig liv, og dette 
på grunn av deres tro på ham i hen-
hold til løftet” (Moroni 7:41).

Denne typen håp er annerledes 
enn vanlig håp. Dette guddommelige 
håpet kommer på grunn av Jesu Kristi 
forsoning. Det er evig håp. Uten et 
slikt håp ville vi komme til kirken hver 
uke uten å vite at alle disse fantastiske 
velsignelsene er innenfor rekkevidde. 
På grunn av Kristus kan vårt håp lede 
oss tilbake til vår himmelske Fader og 
til evig liv.

I en nyere generalkonferansetale 
sa president Henry B. Eyring, første-
rådgiver i Det første presidentskap: 
“[Faderen] lot sin Sønn, ved sitt son-
offer, gi oss det håp som trøster oss 
uansett hvor vanskelig veien hjem  
til ham måtte være.” 1 Med håp kan  
vi se de velsignelser og muligheter FO
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som venter oss når vi er trofaste mot 
Jesu Kristi evangelium og tjener ham 
av hele vårt hjerte, av all makt, sinn  
og styrke.

Med denne forståelsen kan vi legge 
til neste tråd i tauet vårt, som er håp.

Kjærlighet: Skjenkes sanne 
etterfølgere

Den tredje dyden for ytterligere  
å styrke tauet vårt, er kjærlighet.  
Vi begynner å utvikle kjærlighetens 
gave ved vår oppriktige innsats  
for å følge Frelserens eksempel.  
Men det fulle mål av denne gaven  
gis oss av Gud når vi oppriktig søker 
den i bønn. Når vi følger ham som 
ga oss livet, begynner vi å lære den 
sanne betydningen av nestekjærlig-
het, som er “Kristi rene kjærlighet” 
(Moroni 7:47).

Mormon underviser: “Be til Fade-
ren 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” (Moroni 7:48). 
Som fredelige etterfølgere har vi kan-
skje fått tilstrekkelig håp, men for å 
bli begavet med kjærlighet, må vi bli 
sanne etterfølgere. Hvis vi er sanne 
etterfølgere, blir vi mer lik ham, og  
det er hensikten med livet.

Ved å innpode Kristi rene kjærlighet 
i vårt hjerte, får vi lettere for å tilegne 

oss den Gud- lignende egenskapen 
nestekjærlighet – for å tjene både 
våre medmennesker og Gud. “Hvis et 
menneske er saktmodig og ydmyk av 
hjertet og bekjenner ved Den Hellige 
Ånds kraft at Jesus er Kristus, må han 
nødvendigvis ha kjærlighet, for hvis 
han ikke har kjærlighet, er han intet. 
Derfor må han nødvendigvis ha kjær-
lighet” (Moroni 7:44).

Vi har nå tre helt nødvendige tråder 
i tauet vårt. La oss se hvordan de vir-
ker sammen.

Alle tre virker sammen
“Derfor må det finnes tro, og hvis 

det må finnes tro, må det også finnes 
håp. Og hvis det må finnes håp, må 
det også finnes kjærlighet.

Og hvis dere ikke har kjærlighet, 
kan dere på ingen måte bli frelst i 
Guds rike. Heller ikke kan dere bli 
frelst i Guds rike hvis dere ikke har 
tro, heller ikke hvis dere ikke har noe 
håp” (Moroni 10:20- 21).

Når de kombineres, er ikke tro, 
håp og kjærlighet som byggeklosser 
for meg lenger. De er snarere sam-
menvevd i hverandre. Vi blir ikke fer-
dige med å utvikle tro, for så å få håp, 
og vi utvikler ikke til slutt kjærlighet 
etter at vi har oppnådd håp. De virker 
sammen. Og når de blir sammenflet-
tet, bidrar de sammen til å danne vår 
karakter og vårt vitnesbyrd. ◼

NOTE
 1. Henry B. Eyring, “Trøsteren,” Liahona,  

mai 2015, 20.FO
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Av Yuri Kutepov

Jeg hadde vært medlem av Kirken 
i 10 år da jeg fikk en bekreftelse 
på at jeg trengte å begynne å lete 

etter en ledsager. Jeg forsto læren om 
celestialt ekteskap, og jeg hadde bedt 
inderlig om å få et slikt ekteskap, og 
om å bli i stand til å stifte familie. Jeg 
visste ikke hvordan jeg skulle finne 
en siste- dagers- hellig kvinne i Samara 
i Russland, der jeg bodde, men jeg 
stolte på at Herren ville hjelpe meg 
(se 1 Nephi 3:7).

I 2009 ble jeg invitert til å delta 
på en rekke konferanser for enslige 
voksne som skulle holdes i 10 byer 
over hele Russland Samara misjon. Jeg 
håpet at disse aktivitetene kunne være 
det som skulle til for å møte min evige 
ledsager.

Det var en glede å delta på konfe-
ransene, som var tilfredsstillende på 
mange måter, men månedene gikk 
og jeg hadde fortsatt ikke utviklet noe 
kjæresteforhold.

Jeg begynte å bli bekymret, og  
ba Herren hjelpe meg. Som svar duk-
ket det opp tanker om at jeg kunne 
bli fristet til å utvikle forhold utenfor 
Kirken.

Jeg visste at profetene hadde sagt 
at vi skulle gjøre vårt beste for å gifte 
oss i templet, og jeg visste at det ville 
være umulig å oppleve en fylde av 
glede hvis min ektefelle og jeg ikke 
sto sammen om å prøve å følge Frel-
seren. Jeg fortsatte å be for å få ånde-
lig styrke til å motstå slike fristelser, og 
få Herrens hjelp til å følge hans plan 
for meg.

I mellomtiden begynte jeg å forbe-
rede meg til min vanlige tur til Helsinki 
Finland tempel, hvor jeg skulle tilbringe 
en uke.

På toget møtte jeg tre andre rei-
sende, blant dem en kvinne som 
heter Mariya, som jeg fant ut var 
enslig. Hun var inntagende både 
fysisk og åndelig, og jeg lurte på 
hvorfor jeg ikke hadde møtt noen 

kvinner som henne før. Jeg tenkte  
tilbake på min tidligere advarsel om  
å bli fristet til å utvikle et forhold 
utenfor Kirken.

“Vær sterk,” tenkte jeg. “Vær tro-
fast mot dine prinsipper. Du kommer 
til å finne en verdig og flott søster i 
Kirken.”

Jeg tenkte at jeg i det minste kunne 
være en god medlemsmisjonær og ILL
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Jeg hadde bedt om 
at jeg måtte finne 

min evige ledsager, 
men jeg forventet 
ikke å finne henne 
sittende ved siden 
av meg på toget  

til templet!

VI SKAPER VÅR EGEN LYKKELIGE SLUTT
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GUDS KART  
TIL LYKKE
“Vi søker alle lykke, 
og vi prøver alle å 
få leve lykkelig ‘alle 
våre dager’. Sann-
heten er at Gud 

vet hvordan vi kommer dit! Og han 
har laget et kart til deg. Han kjenner 
veien. Han er din kjære himmelske  
Fader, som vil deg godt, vil at du skal  
bli lykkelig. Han ønsker med all den 
kjærlighet en fullkommen og ren 
Fader har, at du skal nå ditt himmel-
ske mål. Kartet er tilgjengelig for alle.”
President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i 
Det første presidentskap, “Lykkelig alle sine 
dager,” Liahona, mai 2010, 126- 27.

kanskje dele evangeliet med henne, 
og for å få inspirasjon fant jeg frem 
Mormons bok for å lese den, i håp 
om at hun kanskje ville legge merke 
til den. Til min overraskelse utbrøt 
Mariya: “Jeg tror jeg vet hvor du skal!”

Da jeg så opp, oppdaget jeg at hun 
holdt sitt eget eksemplar av Mormons 
bok. Hun var også medlem av Kirken, 
og var også på vei til templet.

Neste morgen fortsatte vi reisen  
til Helsinki med buss. Jeg fikk vite  
at Mariya var fra Voronezj, en by i 
Russland Moskva vest misjon. Jeg 
likte henne umiddelbart, og ba inder-
lig om veiledning. Som svar fikk jeg 
gode følelser i hjertet.

“Herre, vi har bare én uke i tem-
plet,” ba jeg. “Hjelp oss å bli bedre 
kjent med hverandre i løpet av denne 
tiden.”

Og det ble vi. Mellom sesjonene i 
templet gikk vi turer, spiste sammen, 
gikk til butikken og snakket sammen. 
På slutten av uken dro vi begge hjem 
– Mariya til Voronezj og jeg til Samara. 
Vi besøkte hverandre for å bli bedre 
kjent, og 14. september 2010 ble vi 
viet i det nylig innviede Kiev Ukraina 
tempel.

Mariya jeg bor nå i Voronezj og  
er lykkelige. Vi forstår at det er even-
tyr som slutter med setningen “og 
de levde lykkelig alle sine dager”. 
I det virkelige liv skaper vi vår egen 
lykkelige slutt ved stadig å vise vår 
trofasthet til Herren ved å holde våre 
tempelpakter, fortsette å jobbe med 

å styrke vårt ekteskap og prøve å 
følge Jesu Kristi eksempel.

Vi er takknemlige for vårt miraku-
løse møte, og håper at vår historie vil 
tenne håp og gi styrke til andre som 
leter etter sin evige ledsager. Andres 
historier vil kanskje ikke slutte slik 
vår gjorde, men Mariya og jeg vet at 
uansett hvilke utfordringer vi møter, 
hører Herren våre oppriktige bønner. 
Han elsker oss og tenker på hver 
enkelt av oss. Hvis vi lar ham, vil han 
veilede oss og la alle ting samvirke til 
vårt beste (se L&p 90:24). ◼
Artikkelforfatteren bor i Voronezj i 
Russland.
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Av Michael Pickett

Jeg ble henrykt da en mann ringte meg en dag og sa  
at han hadde sett meg delta i kroppsbyggerkonkur-
ranser, og ønsket å sponse meg. Han ville betale 

klærne og proteintilskuddene mine og fly meg til Europa 
for å delta i konkurranser der. Han sa til og med at jeg 
kunne være med i et tidsskrift. Kroppsbygging var min 
lidenskap, og dette var drømmen! Det eneste problemet 
var at jeg hadde sendt inn misjonspapirene noen dager 
tidligere. Jeg fortalte mannen at jeg skulle tenke 
på tilbudet hans og ringe ham tilbake.

Jeg sto overfor den vanskeligste 
avgjørelsen i mitt liv. For mine for-
eldre var det uaktuelt å takke ja 
til sponsoren. De sa: “Kanskje du 
vil få denne muligheten etter din 
misjon.” Jeg kunne ikke la være 
å tenke på det. Jeg visste at jeg 
burde reise på misjon og tjene 
Herren, men drømmen min lå rett 
foran meg.

Jeg spurte mange av vennene mine 
hva de syntes jeg skulle gjøre. Noen sa at 
jeg burde takke ja til sponsoren, og andre sa 
det var Satan som motarbeidet meg fordi han ikke ville 
at jeg skulle reise på misjon.

En dag delte en god venn av meg et sitat av president 
Ezra Taft Benson (1899- 1994): “Menn og kvinner som 
overlater sitt liv til Gud, vil oppdage at han kan gjøre langt 
mer ut av deres liv enn de selv kan. Han vil gi dem større 
glede, utvide deres syn, gjøre deres sinn levende, styrke 
deres muskler, oppløfte deres ånd, mangfoldiggjøre deres 

velsignelser, gi dem flere muligheter, trøste deres sjel, 
gi dem venner og gi dem fred.” 1

Dette sitatet gjorde sterkt inntrykk på meg. Det samme 
gjorde et skriftsted jeg leste i Mormons bok: “Og hvis men-
neskenes barn holder Guds bud, nærer og styrker han dem 
og tilveiebringer midler så de kan utføre det han har befalt 
dem” (1 Nephi 17:3).

Med hjelp av dette sitatet og skriftstedet og støtte fra 
venner og familie, bestemte jeg meg for å reise på 

misjon, og ble kalt til Bolivia Cochabamba 
misjon.

Å reise på misjon var det beste 
valget jeg noen gang har tatt. Jeg 
opplevde utallige velsignelser på 
min misjon, blant annet at jeg ble 
velsignet med å lære spansk raskt.

Herren velsignet familien min 
også. Mens jeg var på misjon, fikk 

jeg en e- post fra mor og far hvor de 
fortalte meg at min eldre bror gikk 

i kirken for første gang på 12 år. Han 
byttet senere om på arbeidstidene sine, 

slik at han kunne gå hver søndag, og han satte 
seg som mål å lese Mormons bok. Også min yngre bror 
som hadde strevd, gjorde noen endringer i livet og styr-
ket sin tro. Fetteren min ble aktiv igjen, og begynte å dra 
til templet hver uke for å utføre dåp for de døde. Vi har 
virkelig blitt velsignet. ◼
Artikkelforfatteren bor i California, USA.
NOTE
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson (2014),  

42- 43; uthevelse tilføyd.

STYRKE TIL Å VELGE

Reise på misjon  
eller bli profesjonell  

kroppsbygger? Et skriftsted 
og et sitat som min venn 

delte med meg, hjalp  
meg å ta avgjørelsen.
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Av Charlotte Larcabal
Kirkens tidsskrifter

Tenk på din yndlingsactionhelt. Klar, 
ferdig, gå! Tenkte du på en eller 
annen sverdsvingende våghals som 

kjemper mot uoverstigelige odds? Eller kan-
skje en beleven eventyrer med perfekt hår? 
Tenkte du på noen fra Skriftene?

Hva med Nephi, Noah, Abish eller Peter? 
De bekjempet ikke hærstyrker med bare 
knyttnevene og et vittig slagord, men de 
er det man kan kalle ekte actionhelter. De 
utøvde tro, stolte på Gud og satte i gang. 
De tok affære.

Unngår du noen ganger å sette i gang fordi 
du ikke har mottatt helt tydelige, trinnvise 
retningslinjer? Kanskje finnes det noen i klas-
sen eller quorumet som ikke har kommet til 
kirken. Nøler du med å ta kontakt med dem 
fordi du ikke vet nøyaktig hvordan du skal 

EKTE 
ACTIONHELT
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Å streve fremover er ingen tilskuersport. Reis deg og sett i gang!

gjøre det? Inspirasjon er viktig, og vi skulle all-
tid søke den. Men det betyr ikke at vi bør sitte 
og vente på en tekstmelding fra en engel før 
vi gjør noe godt. Vår himmelske Fader ønsker 
at du skal bli venner med vedkommende. Han 
ønsker at vi skal reise oss og handle!

Hva om Nephi, Noah, Abish og Peter 
hadde ventet? De hadde alle vanskelige ting 
å gjøre. Tenk om de hadde valgt å sette seg 
ned med noe å drikke og en kjeks til de fikk 
videre instruksjoner. Resultatene ville ha blitt 
helt annerledes…

Vente og se?
“Jeg vil vente med å gjøre det som Herren 

har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir men-
neskenes barn noen befaling uten at han 
åpner en utvei for dem, så jeg gjør ikke noe 
før jeg vet nøyaktig hva denne utveien er” 
(ikke- eksisterende versjon av 1 Nephi 3:7).

Kort tid etter at Lehis familie forlot sitt hjem 
i Jerusalem, befalte Herren Lehis sønner å dra 
tilbake og hente platene fra Laban. Men så 
vidt vi vet, ga han dem ingen tips om hvordan 
de skulle gjøre det. Alt Nephi og brødrene 
hans visste, var at Herren hadde befalt dem 
å hente platene. Føler du av og til at du ikke 
har noen anelse om hvordan du skal gjøre det 
du bør gjøre? (Kanskje det er én av grunnene 
til at Laman og Lemuel klaget!) Det var opp 
til Nephi å bruke hjernen sin og utøve tro og 
til å gå og gjøre. Men hva om han hadde blitt 
der han var og somlet? Hva om Nephi hadde 

nektet å rikke seg før Gud ga ham en plan? 
Det var vanskelig å få tak i platene! Han og 
brødrene hans prøvde to ganger og mislyk-
tes! Hva om Nephi bare hadde lent seg mot 
Jerusalems murer og ventet på at Gud skulle 
fortelle ham hva han skulle gjøre?

Platene ville kanskje fortsatt ha vært i Labans 
skattkammer. Heldigvis ventet ikke Nephi.

Isteden fulgte han Ånden: “For jeg visste 
ikke på forhånd hva jeg skulle gjøre. Likevel 
gikk jeg videre” (1 Nephi 4:6-7; uthevelse til-
føyd). Han satt ikke og ventet. Han lot ikke det 
han ikke visste, hindre ham. Han visste at Gud  
ville gjøre det mulig, og han hadde rett. Så  
snart Nephi var i bevegelse, handlet og strevde 
fremover, veiledet og hjalp Herren ham.

Men hvorfor?
“Og Noah stilte spørsmål ved alt som 

Herren hadde befalt ham” (ikke- eksisterende 
versjon av 1 Mosebok 7:5).

Noen ganger gir Gud nøyaktige instruksjo-
ner. Ta for eksempel Noah. Da Gud befalte 
Noah å bygge en ark, ga Gud målene, for-
klarte hvilke materialer han skulle bruke, og 
ga til og med Noah en passasjerliste. Kanskje 
du har mottatt konkrete tilskyndelser som 
dette, og vi har alle fått konkrete bud slik som 
prinsippene i Til styrke for ungdom. Men selv 
når du vet nøyaktig hva du skal gjøre, hender 
det av og til at du fortsatt nøler? Blir du noen 
ganger fristet til å stille spørsmål ved Herren 
istedenfor å adlyde ham?
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Hva om Noah hadde hørt Herren og så spurt: “Men 
hvorfor? Jeg skjønner det ikke.” Hva om han hadde strukket 
seg ut på sofaen og nektet å røre seg før han forsto nøyaktig 
hvorfor Herren skulle sende en flom, og hele tiden lurt på 
om instruksjonene virkelig var fra Gud?

Det ville ha vært en flom, men ville det ha vært en ark? 
Og hva med menneskeheten? Det er veldig bra at Noah ikke 
lente seg tilbake og stilte spørsmål ved alt.

I stedet gjorde han “i ett og alt som Herren hadde  
befalt ham” (1 Mosebok 7:5). Han stilte ikke spørsmål. 
Han handlet i tro. Hvis de stilles i den rette ånd, er spørs-
mål bra. De kan hjelpe oss å vokse og lede oss til mer 
sannhet. Men når vi nekter å gjøre noe før vi får de sva-
rene vi ønsker, kan spørsmål hemme oss. Noah kan ha 
hatt spørsmål, men han lot det ikke hindre ham. Selv om 
det virket underlig, bygget han båten på land, samlet alle 
dyrene og stengte familien sin inn i arken. Da det begynte 
å regne, var han trolig svært glad for at han hadde gjort 
det. Noah handlet i tro, og Gud velsignet ham og hele 
hans familie.

Tre tilbake og se på?
“Da hun så at alle Lamonis tjenere hadde falt til jorden… 

visste hun at det var Guds kraft. Ved å få se dette opptrinn… 
antok hun at [andre] ville tro på Guds kraft, derfor trakk 
hun seg tilbake og håpet at en annen ville samle folket” 
(ikke- eksisterende versjon av Alma 19:17).

Abish var en lamanittisk kvinne. Hun hadde vært 
omvendt til Herren i mange år, men fordi hun bodde blant 
vantro lamanitter, holdt hun sin tro hemmelig. Da Ammon 
underviste kong Lamoni i evangeliet, ble kongen og hans 
hus overveldet av Herrens kraft. Abish så dette som en 
mulighet til at hennes venner og naboer endelig kunne 
få se og tro på Guds kraft. Det var opp til henne å samle 
folket slik at de kunne være vitne til miraklet.

Men hva om hun ikke hadde gjort det? Etter å ha skjult 
sin tro i mange år, var det sikkert litt skremmende å løpe 

fra hus til hus for å fortelle alle om det! Har du noen  
gang blitt tilskyndet til å uttale deg, men blitt nervøs for  
å gjøre det? Det kan være vanskelig å dele din tro! Hva  
om Abish bare hadde trukket seg tilbake og håpet at folk 
ville komme vandrende inn på egen hånd? Eller at noen 
andre ville si noe?

Da ville ingen ha samlet seg for å se kong Lamoni  
og hans husstand ligge der som om de var døde, eller at 
de kom seg på mirakuløst vis. De ville ikke ha vært der 
og hørt kong Lamoni, dronningen og Ammon forkynne 
evangeliet.

Heldigvis trakk hun seg ikke bare tilbake. I stedet  
“løp hun fra hus til hus og gjorde det kjent for folket” 
(Alma 19:17; uthevelse tilføyd). Hun hadde et vitnesbyrd 
om Herren, og hun lot ikke frykten hindre henne. Hun 
ventet ikke på at en annen skulle si noe. Da hun fikk en 
sjanse, nølte hun ikke – hun løp! Abish handlet, og Herren 
velsignet henne med å få se mange av hennes landsmenn 
bli omvendt til evangeliet (se Alma 19).

Lytte til verden?
“[ Jesus] sa: Kom! Og Peter satte seg ned i båten og gikk 

ikke bortover vannet mot Jesus” (ikke- eksisterende versjon 
av Matteus 14:29).

Som fisker visste Peter mye om båter. For eksempel 
visste Peter at når det er en rasende storm på sjøen, holder 
man seg i båten. Han visste at de som gikk på vannet, sank 
rett ned. Kan du forestille deg hva han må ha tenkt da han 
så Jesus komme gående på vannet?

Men hva om han hadde blitt i båten? Alle vet at mennes-
ker ikke kan gå på vannet. Hva om Peter bare hadde foku-
sert på det verden “visste”? Noen ganger synes Kristi og 
hans profeters læresetninger å være i strid med det verden 
sier. Og verden er overbevisende og lett å lytte til. Hva om 
Peter hadde fortalt Kristus at å gå på vannet var uvitenska-
pelig eller ulogisk? Hva om Peter hadde vært for redd til å 
gå ut av båten og gå til Kristus?
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Han ville ha gått glipp av en fantastisk 
opplevelse sammen med Mesteren. Han  
ville ha gått glipp av en mulighet til å styrke 
sin tro, og han ville kanskje ha vært usikker  
på sin tro i fremtiden da han trengte beslutt-
somhet. Heldigvis ble ikke Peter i båten.  
På tross av bølgene, stormen og hans erfaring 
til sjøs, ønsket Peter å klatre ut av båten og  
gå til Kristus. På tross av alt verden “visste”, 
gikk Peter på vannet. Da han ble usikker,  
var Kristus der for å ta imot ham (se Matteus 
14:28- 31).

Jeg? En actionhelt?
Du ble sendt hit for å være actionhelten i 

ditt actionfylte liv! Det betyr ikke å hoppe fra 
eksploderende bygninger eller kjøre fluktbi-
ler hver dag. Det betyr å gjøre valg, handle 
og streve fremover.

Herren lærer oss at vi “skulle arbeide ivrig 
for en god sak”. Han sier ikke nøyaktig hva 
denne gode saken bør være, men ønsker i 
stedet at vi skal “gjøre mange ting av egen fri 
vilje og tilveiebringe mye rettferdighet” (L&p 
58:27). Det betyr at han stoler på at du tar 
dine egne beslutninger og finner ut hvordan 
du skal tilveiebringe rettferdighet. Hjelpen 
kommer ofte etter at vi har utøvd tro og tatt 
de første skrittene.

Herren er alltid der for å veilede oss når  
vi trenger det, men hvis du nekter å handle 
og streve fremover på egen hånd, og forven-
ter at Gud skal fortelle deg hver minste lille 
ting du skal gjøre, vil du være en “doven og 
ikke en klok tjener” (se L&p 58:26). Og hvem 
vil vel være en doven tjener når man kan være 
en actionhelt? ◼
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Jeg strever med å studere 
Skriftene. Hvorfor er det 
så viktig å studere dem?

Av årets GUF- tema har du lært å “streve frem-
over med standhaftighet i Kristus” (2 Nephi 
31:20). Dette skriftstedet lærer oss at å streve 
fremover omfatter “å nyte Kristi ord.” Hvorfor 
er det viktig? Her er noen måter skriftstudium 

hjelper oss å streve fremover:

• President Thomas S. Monson har sagt at “om dere vil stu-
dere Skriftene flittig, vil deres evne til å unngå fristelser og 
motta veiledning fra Den hellige ånd i alt dere gjør, vokse” 
(“Gjør ditt aller beste,” Liahona, mai 2009, 68).

• Du kan få et vitnesbyrd og styrke din tro når du ydmykt 
studerer Skriftene. Særlig å studere Mormons bok og få et 
vitnesbyrd om dens sannhet vil hjelpe deg å vite at Jesus 
er Kristus, at Joseph Smith var en profet, og at Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige er sann. (Du kan lese mer 
om disse løftene i innledningen til Mormons bok.)

• Du kan motta personlig inspirasjon og svar på dine spørs-
mål gjennom Skriftene. Når Gud kommuniserer til deg 
gjennom Skriftene og ved sin Ånd, kan du få frimodighet 
og styrke til å streve fremover gjennom alle hindringer 
du møter.

• Kanskje den viktigste grunnen til å studere Skriftene er at 
de underviser om Jesus Kristus og hvordan du kan følge 
hans eksempel og læresetninger. Å etterleve prinsippene 
du leser om, vil hjelpe deg å bli mer lik Frelseren.

Svar på mine spørsmål
Hvis jeg har spørsmål, vet jeg at jeg 
kan vende meg til Skriftene og finne 
svar. De er Herrens ord, og hans lære 
forandrer seg aldri. Jeg vet at uansett 
hvilken motstand jeg møter, er Skrif-
tene alltid der for meg med svar. De 
besvarer også spørsmål om Kirkens 
syn på mange emner. Jeg vet at hvis 
jeg leser Skriftene nøye, vil det hjelpe 
meg å ha Den hellige ånd med meg, 
og det hjelper meg å vite forskjell på 
rett og galt.
Emily A., 17 år, Washington, USA

Mine byrder  
ble lette
Ett skoleår begynte jeg 
å føle meg nedtynget 
av livets påkjenninger. 

På en av disse stressende dagene 
ba jeg og leste Mormons bok i 10 
minutter. Mens jeg leste, følte jeg en 
fantastisk varme fylle mitt hjerte. Jeg 
følte meg elsket, oppløftet og glad til 
tross for mine prøvelser. Jeg følte en 
fantastisk fred som jeg aldri hadde følt 
før. Etter denne opplevelsen forsto jeg 
endelig hva Frelseren mente da han 
sa: “Fred etterlater jeg dere. Min fred 
gir jeg dere” ( Johannes 14:27). De 
neste ukene hadde jeg denne opple-
velsen flere ganger, og det motiverte 
meg til å kjempe videre.
Chloe K., 18 år, Wisconsin, USA

Kraft til forandring
Før hadde jeg egentlig ikke noe vit-
nesbyrd om Mormons bok, men da 
jeg ba oppriktig om veiledning fra 

Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære.
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Den hellige ånd, fikk jeg veldig gode 
følelser med hensyn til Mormons bok. 
Jeg hadde allerede et ønske om å få 
vite at boken var sann, så jeg begynte 
ydmykt å lese og studere den. Linje på 
linje og bud på bud fikk jeg personlig 
åpenbaring om at boken er sann (se 
2 Nephi 28:30). Jeg elsker Mormons 
bok. Jeg setter stor pris på det jeg 
lærer når jeg studerer den. Mormons 
bok har en kraft som kan få oss til å 
forandre oss til det bedre.
Ariel Candawan T., 18 år, Filippinene

Guds kjærlighet
Ved hjelp av den kraft, 
de eksempler og de  
læresetninger som  
finnes i Skriftene, har 

jeg vært i stand til å være følsom for  
Den hellige ånd. Skriftene har en  
guddommelig kraft som Gud kan 
bruke til å veilede og undervise oss. 
Så når du føler deg alene eller forlatt, 
kan du lese Skriftene. Husk så at din 
himmelske Fader har bevart dem  
spesielt for deg, slik at du kan vite  
at han elsker deg.
Scott H., 19 år, Wisconsin, USA

Godhet og lys
Jeg begynte å lese Mormons bok for 
første gang da jeg ble bikubepike. Jeg 
leste den fra perm til perm, og trodde 
det ville være det. Men jeg tok helt 
feil. Livet syntes å mangle noe. Så jeg 
bestemte meg for å begynne å lese 
den igjen, og denne gangen skulle jeg 
være mer oppmerksom. Da jeg gjorde 
det, ble livet mitt fylt med det lys som 

EN KILDE TIL KUNNSKAP
“Hver dag skulle vi hungre og tørste 
etter åndelig kunnskap. Denne 
personlige vanen bygger på studium, 
overveielse og daglig bønn. Noen 
ganger kan vi bli fristet til å tenke: 
‘Jeg trenger ikke å studere Skriftene 
i dag. Jeg har lest dem alle før’ …

Men evangeliet er en kilde til 
kunnskap som aldri tørker ut. Det 
er alltid noe nytt å lære og føle… i 
hvert skriftsted.”
Biskop Gérald Caussé, presiderende biskop,  
“Er det fremdeles forunderlig for deg?” Liahona, 
mai 2015, 99- 100.

hadde blitt svekket siden jeg fullførte 
den. Jeg forsto mer og ble virkelig 
glad i den. Les den hele tiden, og du 
sikrer deg et liv med godhet og lys.
Kellie M., 15 år, Utah, USA

Hvordan overvinne 
fristelser
Å studere Skriftene 
hjelper meg å etterleve 
evangeliet på skolen. 

Jeg har nettopp begynt på ungdoms-
skolen, og det er mange dårlige ting 
og fristelser. Når det er vanskelig å 
motstå fristelser, prøver jeg å lese his-
torier i Skriftene for å finne løsninger 
på problemene mine. Det bidrar til å 
jage bort fristelser og vende fokuset 
til evangeliet.
Blake C., 12 år, Idaho, USA

Kraft fra Skriftene
Dette er første gang jeg forsøker å lese 
Mormons bok. Favorittkapitlene mine 
er i 2 Nephi 25- 33. Så langt har de styr-
ket meg mest. Primær- sangen “Kraft 
fra Skriften” har aldri passet bedre for 

Send ditt svar og, hvis ønskelig, et høyoppløse-
lig foto innen 15. januar 2017, på liahona. lds. org  
(klikk på “Submit an Article”) eller pr. e- post til 
liahona@ ldschurch. org.

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

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller 
klarhet.

meg. Jeg vitner om at Mormons bok er 
sann, og anbefaler deg på det sterkeste 
å studere den hver dag.
Sariah J., 13 år, Arizona, USA

KOMMENDE SP ØRSM ÅL

“Jeg har bedt om noe 
viktig, men jeg vet 
ikke om jeg har fått 
svar. Hvordan kan jeg 
vite det?”
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Av Emmaline R. Wilson

Hva slags giver ønsker du å være?
Gir mer enn gaver

Julen handler om Frelseren Jesus Kristus og å gi. Selv om det kan være fantastisk å gi og få gaver, må du 
huske at vi kan gi så mye mer enn bare fysiske gaver. Hver dag kan vi gi av vår tid, våre talenter og vår 
vennlighet – og dette er bare noen meningsfylte måter å utføre tjeneste på.

Hvor god er du så til å fokusere på å gi uselvisk? Ta denne testen for å finne det ut.
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Du er klar til å gå på skolen. Moren din ber deg komme og spise frokost, og hun har tatt seg tid 
til å lage ditt favorittmåltid. Hva gjør du?

A. Roper: “Jeg er ikke klar ennå!” 
og bruker så lang tid på å 
gjøre deg klar, spiser frokost 
sent og kommer for sent til 
bussen så hun blir nødt til å 
kjøre deg til skolen.

B. Spiser frokost raskt og skyn-
der deg ut døren. Hun gjør 
alltid sånne ting – det er bare 
det mødre gjør.

C. Takker mamma, skynder deg å 
bli klar og tar deg tid til å spise 
sammen med familien.

1
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A. Ignorerer henne. Du 
er også stresset, og må 
pugge til prøven.

C. Spør henne om hun leter 
etter noe. Når du hører at hun 
trenger en blyant, gir du henne 
en av dine. “Behold den,” sier 
du med et smil.

A. Det er lett. Du går rett til den nye basketbal-
len du har hatt lyst på i månedsvis … Hun vil 
sikkert også like den, ikke sant?

B. Velger den billigste tingen på listen hennes 
– hun vil ikke bli skuffet, og så kostet den 
deg ikke så mye.

C. Finner den nyeste boken av favorittforfatteren 
hennes. Du gleder deg sånn til å se gleden i 
din søsters ansikt når hun åpner pakken!

Klokken er 10.00, og læreren skal snart dele ut en prøve. Du kjenner ikke personen ved siden av deg 
så godt, men du merker at hun roter febrilsk rundt i ryggsekken sin. Hva gjør du?

B. Ønsker henne lykke til.

A. Sier at du er altfor opptatt. Kanskje en  
annen dag.

B. Går motvillig med på det og gjør noen sen-
tringer med ham, og gir ham en rask peke-
pinn før du skynder deg av sted for å være 
sammen med venner.

C. Tilbringer flere minutter sammen med ham  
og gir ham pekepinner og avtaler en tid da 
dere kan øve sammen.

Etter skolen er det en på fotballaget ditt som 
har vanskeligheter med å sentre ballen nøy-

aktig – din spesialitet. Han kommer bort til deg 
etter treningen og spør om du kan hjelpe ham. 
Hva sier du?

Klokken 17.30 slipper moren din deg av ved 
butikken for å kjøpe en julegave til søsteren 

din. Hva kjøper du?

2

3 4
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GI MED GLEDE
“Jeg ber om at vi må la oss påvirke 
av andres følelser, at vi må gi uten 
å føle tvang eller forventning om 
å få noe igjen, og at vi må vite at 
offeret gjøres godt for oss når vi 
setter pris på gleden det gir et 
annet hjerte.”
President Henry B. Eyring, førsteråd-
giver i Det første presidentskap, “For-
bered gaver til din fremtidige familie,” 
Liahona, jan. 2014, 49.

Det er leggetid, og du er utslitt. Men du har ikke lest i Skriftene ennå. 
Hva gjør du?

A. Regner med lesingen du 
gjorde på søndag i stedet.

B. Mens du leter etter Skriftene, 
kommer du over favoritt-
romanen din. Tretti minutter 
senere kommer du til å tenke 
på Skriftene, og skynder deg 
lese et kort skriftsted før 
du slår av lyset.

C. Ser både Skriftene og 
favorittromanen din, men 
bestemmer deg for å gi vår 
himmelske Fader førsteprio-
ritet og holder en rask bønn 
før du begynner å lese. Du 
skriver ned noen av tankene 
dine mens du studerer, og du 
takker ham igjen i bønn før 
du legger deg til å sove.

RESULTATER!
Hvis du svarte stort sett (A), kan det være lurt å fokusere litt mer på 

andre. Husk at å gi og hjelpe andre vil gi større lykke til alle involverte  
(se Matteus 25:34- 46).

Hvis du svarte stort sett (B), kan du tenke på at “for intet har dere fått 
det, for intet skal dere gi det” (Matteus 10:8). Tenk på hvordan det å gi 
mer villig kan hjelpe deg å finne enda mer glede.

Hvis du svarte stort sett (C), kan du fortsette med det! Handlingene 
dine viser julens sanne ånd.

Tenk over hvordan du kan gi oppriktige gaver til menneskene rundt 
deg denne julen. Uansett hvilke talenter du har, kan du finne en måte å 
vise din kjærlighet og takknemlighet for andre både ved de gaver du gir 
og hvordan du gir dem hver dag. Å gi blir en velsignelse og ikke et ork 
når vi forstår at ved å hjelpe andre, hjelper vi egentlig vår himmelske 
Fader (se Mosiah 2:17). ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

5
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eldsten som kom til området, og jeg 
fortsatte å tilbringe tid sammen med 
misjonærene. De oppmuntret, under-
viste og støttet meg. De hjalp meg å 

føle meg bedre på vanskelige dager. 
Til tross for språkbarrieren og deres 
travle hverdag, gjorde misjonærene 
en innsats for å hjelpe meg. Misjonæ-
rene hjalp meg å innse at jeg ikke var 
alene. Vår himmelske Fader og hans 
Sønn Jesus Kristus våket over meg 
og hjalp meg gjennom andre.

Da denne nye eldsten dro, takket 
jeg ham for at han hadde vært et 
redskap i Herrens hender for å redde 
meg. Jeg er takknemlig for at han kom 
til akkurat den misjonen fordi han var 
en velsignelse for meg.

Før dette hadde jeg nesten ikke 
hatt noe ønske om å reise på misjon, 
men da jeg så disse misjonærene, 
vokste mitt ønske om å reise. Jeg 
drar snart på misjon, og jeg håper å  
gi alt til Herren slik disse misjonæ-
rene gjorde.

Før det første misjonærparet kom 
hjem til meg, husker jeg at jeg følte 
meg ensom en kveld og ba. Jeg ba 
Gud av hele mitt hjerte om å sende 
bare én venn for å hjelpe og støtte 
meg. Herren besvarte min bønn på 
uventet vis – ved å sende misjonæ-
rene. Jeg vet at Jesus Kristus lever og 
at misjonærene er hans tjenere. ◼
Artikkelforfatteren bor i São Paulo, Brasil.

Misjonærtjenesten  
JEG TRENGTE

Av Gabriel Costa Silva

Da jeg fylte 17, var alle vennene 
mine borte. De hadde flyttet 
langt bort, var på misjon eller 

sluttet bare å være venner med meg. 
Selv om jeg hadde familien min, følte 
jeg meg likevel ensom. Jeg følte at jeg 
ikke hadde noe støtteapparat utenfor 
hjemmet, og jeg passet ikke inn sam-
men med andre, uansett hvor mye jeg 
prøvde.

En dag kom de nye misjonærene 
i menigheten hjem til oss for å presen-
tere seg. De spurte hvordan de kunne 
hjelpe oss. Jeg brydde meg ikke om 
hva de sa, for jeg tenkte bare på hvor 
trist og ensom jeg var. Så sa misjonæ-
rene at de gjerne ville ha min hjelp til 
å undervise noen av leksjonene sine. 
Jeg ble overrasket! Hvorfor skulle de 
be om hjelp fra en som åpenbart ikke 
var følelsesmessig på topp?

Jeg sa uansett ja, og jeg ble  
med dem på noen leksjoner. Misjo-
nærene hjalp ikke bare dem de 
underviste, men hadde også god 
innflytelse på meg.

Da en av eldstene ble overført, 
innså jeg at livet mitt hadde blitt 
bedre siden jeg begynte å tilbringe 
tid sammen med misjonærene. Jeg 

Jeg er medlem av Kirken, men jeg trengte også misjonærene.
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Hyrdene hørte budskapet, og “skyndte seg  
av sted” til Jesus. Det kan du også. 

(Se Lukas 2:15-16.)

UTSETT DET IKKE
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Det kan være vanskelig å vente. 
Barn vet det, og det samme 
gjør voksne. Vi lever i en 

verden med hurtigmat, direktemel-
dinger, selvvalgte filmer på TV og 
øyeblikkelige svar på de mest tri-
vielle eller dypsindige spørsmål. Vi 
liker ikke å vente. Noen føler til og 
med blodtrykket stige når deres kø i 
dagligvarebutikken går saktere enn 
de andre.

Tålmodighet – evnen til å 
sette våre ønsker på vent  
en stund – er en kjærkommen og 
sjelden dyd. Vi vil ha det vi vil ha, og 
vi vil ha det nå. Derfor kan bare tan-
ken på tålmodighet synes ubehagelig 
og noen ganger bitter.

Men uten tålmodighet kan vi  
ikke behage Gud. Vi kan ikke bli full-
komne. Tålmodighet er en rensende 
prosess som utvikler forståelsen, for-
sterker lykken, konsentrerer oppmerk-
somheten og gir håp om fred.

HVORDAN VI KAN  
VÆRE TÅLMODIGE

Av president  
Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det 
første presidentskap

S V A R  F R A  K I R K E N S  L E D E R E

Tålmodighet er ikke bare å vente. 
Tålmodighet er ikke passiv resigna-
sjon. Det er ikke å la være å handle 
på grunn av frykt. Tålmodighet inne-
bærer å vente aktivt og holde 
ut. Det innebærer å fullføre noe 
og gjøre alt vi kan – jobbe, håpe 
og utøve tro. Vi må takle motgang 
med viljestyrke, selv når våre inner-
ste ønsker ikke blir oppfylt med det 
samme. Tålmodighet er ikke bare 
å holde ut, men å holde ut på 
en god måte! Tålmodighet inne-
bærer å fullføre det vi begynner på. 
Det innebærer å utsette øyeblikkelig 
tilfredsstillelse for fremtidige velsig-
nelser. Det innebærer å holde sinnet i 
tømme, og unngå uvennlige ord. Det 
innebærer å motstå det onde, selv når 
det ser ut til å gjøre andre rike.

Tålmodighet innebærer å akseptere 
det vi ikke kan forandre, og møte det 
med mot, velvilje og tro. Det inne-
bærer å være “villige til å bøye oss 

for alt som Herren finner gavnlig å 
pålegge oss, likesom et barn bøyer 
seg for sin far” (Mosiah 3:19). I siste 
instans innebærer tålmodighet at vi er 
“fast[e] og standhaftig[e] og 
urokkelig[e] i å holde Herrens 
befalinger” (1 Nephi 2:10) hele 
tiden, selv når det er vanskelig.

Tålmodighetens arbeid kan opp-
summeres slik: Hold budene. Stol på 
Gud vår himmelske Fader. Tjen ham 
med fromhet og Kristus- lignende 
kjærlighet. Utøv tro og håp på Frel-
seren, og gi aldri opp. Det vi lærer av 
tålmodighet, vil foredle vår karakter, 
løfte oss opp og forsterke vår lykke. 
Det vil hjelpe oss å bli vår Herre Jesu 
Kristi trofaste disipler. ◼
Fra en tale ved generalkonferansen i april 2010.
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“Husk Ham når du ser for deg julen i år” (Children’s 
Songbook, 50).

Det var nesten jul, men Diego følte seg ikke særlig 
oppstemt. Dette var den første julen siden forel-

drene hans ble skilt. Og ingenting føltes som før. Han 
og broren Samuel kom ikke engang til å få se mamma 
denne julen.

“Alt er annerledes,” sa Diego til pappa.
“Jeg vet det.” Pappas øyne var 

triste. “Noen ganger må ting for-
andre seg før de blir bedre.” 
Han var stille en stund, og 
så smilte han. “Julen vil 
være annerledes i år, 

men det betyr ikke at vi ikke kan kose oss. Vi kommer 
uansett til å feire Frelserens fødsel.”

Diego nikket. Det ville bli vanskelig å ikke få se 
mamma, men kanskje julen likevel kunne bli god,  
akkurat som pappa sa. Diego ønsket å bidra til å  
gjøre denne julen god.

 Han gikk på rommet sitt for å tenke. 
Noen ganger hadde de et tjenestepro-

sjekt som familie til jul. Hva kunne 
de gjøre i år?

Diego kikket rundt i rom-
met sitt. Han så en lekebil 

som han ikke lekte med 
lenger. Han plukket 

En annerledes jul
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Det ville bli vanskelig å ikke få se mamma, 
men julen kunne bli god for det.
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VÆR ET EKSEMPEL
Pappa går ikke i kirken, men jeg 
prøver å holde budene når jeg er 
hjemme hos ham, ved mitt eksempel 
på hvordan jeg etterlever Jesu Kristi 
evangelium.
Dashel P., 6 år, Colorado, USA

den opp og snurret hjulene. Den 
var fremdeles veldig god. Kanskje 
han og pappa og Samuel kunne  
gi noen leker til barn som ikke 
hadde noen! Han fant noen andre 
leker og la dem i en pose sammen 
med bilen.

Da Diego var ferdig, tok han 
posen med inn på Samuels rom. 
“Kan jeg hjelpe deg å rydde rom-
met ditt?” spurte han. “Det er en 
overraskelse til pappa.”

Samuel kikket opp fra tegningen 
han holdt på med. “Klart det.”

Guttene samarbeidet om å rydde Samuels rom. Diego 
fortalte ham om planen. De fant noen leker som Samuel 
ikke lekte med, og la dem i posen.

Da de var ferdige, bar de posen med seg ned. “Pappa,” 
sa Diego: “Vi fant noen leker som vi ikke leker med lenger. 
Kan vi gi dem til barn som ikke har noen leker?”

Pappa så overrasket og glad ut. “Det er en god idé! La 
oss ta dem med til senteret for hjemløse i ettermiddag.”

Det var moro å besøke senteret. Diego og Samuel 
lekte med noen av barna mens pappa snakket med de 
voksne.

På hjemveien spurte pappa hva annet de kunne gjøre 
for å gjøre denne julen spesiell.

“Forrige jul laget vi godsaker til naboene våre,” sa Diego.
“Det kan vi gjøre,” sa pappa. “La oss gå og kjøpe 

ingredienser til småkaker.”
Samuel syntes småkaker var en god idé.
Guttene hjalp pappa med å kjøpe ingrediensene 

i butikken. Hjemme laget de deigen og trykket ut 

stjerne-  og treformer. Diego og Samuel pyntet småka-
kene med gul og grønn glasur. Så leverte de små poser 
med småkaker til naboene.

På slutten av dagen var Diego sliten, men lykkelig. 
Han og Samuel og pappa hadde gjort ting sammen som 
familie, og hadde hjulpet andre. Pappa hadde rett. Julen 
var annerledes, men den var likevel god. ◼
Artikkelforfatteren bor i Colorado, USA.

Av Jane McBride Choate
Basert på en sann historie



Jeg bor i India sammen med familien  
min. Jeg har planlagt en spesiell 

juleaktivitet for skolen min og deler 
evangeliet med vennene mine!

VELSIGNELSER  
fra  

B A R N  S O M  S T Å R  R A K R Y G G E T

UNGE 
MISJONÆRER
Mine Primær- 
ledere lærer oss 
at vi skulle være 
misjonærer. Noen 
ganger inviterer 
jeg venner med til 
kirken. Som regel 
sier de nei. Jeg 
tenkte kanskje jeg 
var for ung til å 
være misjonær.

EN UTFORDRING FOR FAMILIEN
Så, på familiens hjemmeaften, 
utfordret pappa familien til å 
invitere én person til kirken hver 
måned. Jeg ønsket å gjøre det, men 
det var vanskelig! Jeg spurte pappa 
om hjelp. Han sa jeg kunne be. Og 
det gjorde jeg.

HEI! 
Jeg heter 

Blessy!

1

2

BLESSY
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BLESSYS TIPS FOR Å STÅ RAKRYGGET
• Be om hjelp.
• Inviter andre med til kirken selv om du tror de vil si nei.
• Husk at vår himmelske Fader vil hjelpe deg.

IDEEN
På skolen dagen etter ba rektor om ideer til en juleaktivitet på 
skolen. Jeg fikk en god idé! Jeg sa at alle barn i Primær- alder 
kunne komme og besøke min kirke. Hun ringte foreldrene 
mine, og de snakket med biskopen for å planlegge aktiviteten. 
Våre Primær- ledere og misjonærene hjalp også.

SAMMEN I KIRKEN
I kirken så vi en video om 
Jesu Kristi fødsel. De unge 
voksne og misjonærene 
sang julesanger. Biskopen 
og pappa holdt taler om at 
Jesus elsker barn og om å 
elske hverandre. Jeg holdt 
en tale om julen. Alle koste 
seg! Rektor og læreren min 
stilte til og med misjonærene 
spørsmål.

EN SPENNENDE DAG
Snart kom dagen. Jeg var nervøs 
og gledet meg på samme tid. Da 
pappa kjørte meg til skolen, så 
jeg at alle var der og var klare til 
å begynne. Nesten 500 elever og 
lærere kom!

3

5

4



Etter at hans far Mormon døde, skrev Moroni på gullplatene. Han skrev om prestedømmet, nadverden 
og dåp. Han utfordret oss til å lese Mormons bok og spørre vår himmelske Fader om den er sann. Hvis 

vi ber og lytter etter svar, kan Den hellige ånd fortelle oss at den er sann. Moroni gravde ned platene for å 
beskytte dem.

Moronis utfordring
H E L T E R  I  M O R M O N S  B O K
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□ Lær utenat Moroni 10:5.

□ Følg Moronis utfordring. Be om at  
Den hellige ånd må hjelpe deg å vite 
at Mormons bok er sann.

□ Gå inn på scripturestories. lds. org  
for å se video 53- 54 av Historier fra 
Mormons bok.

□ Jeg utfordrer meg selv til å…

Jeg har lest i Skriftene 
sammen med pappa 
hver dag. Det hjelper 
meg å få et vitnesbyrd. 
Jeg gir ikke opp.
Spencer P., 10 år,  
Wisconsin, USA

Jeg kan ta  
utfordringen!

M O R O N I

Klipp, brett og ta vare på dette utfordringskortet!
“Gullplatene,” Jacob D., 11 år, Nova Scotia, Canada
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Da Maria og Josef dro til Betlehem, var en stall med dyr det 
eneste stedet de kunne finne å bo. Jesus Kristus ble født i stal-

len og lagt i en krybbe. Hyrder og vise menn fulgte en stjerne for 
å finne Jesus. Nephittene så også denne stjernen og visste at Jesus 
hadde blitt født. Vi feirer jul for å minnes hans fødsel. ◼
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Du kan skrive ut flere eksemplarer på liahona. lds. org.

Se for deg en stall

Denne månedens skriftsteder
Når du har lest et skriftsted, fargelegger du de 
tilsvarende nummererte områdene på julekrybben!
1   1 Nephi 11:14- 28
2   2 Nephi 19:6
3   Mosiah 15:1- 4
4   Alma 5:48
5   3 Nephi 9:15
6   Matteus 1:19- 25
7   Matteus 2:7- 11
8   Lukas 1:27- 31

1

22

3

5

7

4

8

6

J E G  K A N  L E S E  M O R M O N S  B O K
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Fra “Så jeg kunne trekke alle mennesker 
til meg,” Liahona, mai 2016, 39- 42.

S V A R  F R A  E N  A P O S T E L

Av eldste  
Dale G. Renlund
i De tolv apostlers 
quorum

Vi kan vite at Frelseren  

er i nærheten hele tiden.Vi kan tenke på  

hvordan han led for oss 

for at vi kan bli tilgitt.

Vi kan minnes ham  når vi tar nadverden.

Vi kan se for oss stallen i  

Betlehem hvor han ble født.

Hvordan kan jeg føle meg nærmere  

Frelseren?
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• 
Ble i en alder av 22 
kalt som

 biskop i en 
m

enighet m
ed m

ange 
enker

• 
Jobbet i avis-  og 
trykkeribransjen

• 
Var m

isjonspresident  
i Canada

• 
Spilte basketball på 
videregående skole

• 
Læ

rte fysikk av faren 
på tavlen de hadde i 
kjelleren

• 
Var president for Ricks 
College, nå Brigham

 
Young University 
– Idaho

• 
Flyktet sam

m
en  

m
ed fam

ilien til  
Vest- Tyskland som

 
krigsflyktninger

• 
Er passasjerfly- pilot

• 
Liker å stå på ski 
sam

m
en m

ed sine  
barn og barnebarn

President  
Henry B. Eyring

Førsterådgiver i Det første presidentskap

President  
Dieter F. Uchtdorf

Annenrådgiver i Det første presidentskap

President  
Thom

as S. M
onson

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers  
Helliges 16. president

• 
Rengjorde et radio-
verksted som

 sin  
første jobb

• 
Ble advokat og høyes-
terettsdom

m
er i Utah

• 
Var president for 
Brigham

 Young 
University

Eldste Dallin H. O
aks

i De tolv apostlers quorum

• 
Fikk tilnavnet “biskop” 
på universitetet på 
grunn av sine høye 
norm

er
• 

Drev en bilforretning
• 

O
ppfordrer m

edlem
-

m
ene til å væ

re 
m

isjonæ
rer

Eldste M
. Russell Ballard

i De tolv apostlers quorum

• 
Var hjertekirurg

• 
Tjenestegjorde som

 
lege i den am

erikanske 
hæ

ren i Korea og 
Japan

• 
Har 10 barn – ni jenter 
og 1 gutt

President  
Russell M

. Nelson
i De tolv apostlers quorum

• 
Var m

isjonæ
rledsage-

ren til eldste Cook i 
England

• 
Arbeidet for Kirkens 
skoleverk

• 
Var president for 
Brigham

 Young 
University

Eldste Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers quorum

• 
Vokste opp i New York, 
USA

• 
Var pitcher (kaster) for 
skolens baseballag

• 
Var jagerpilot i det 
am

erikanske 
Luftforsvaret

Eldste Robert D. Hales
i De tolv apostlers quorum
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• 
Var quarterback på 
fotballaget på videre-
gående skole

• 
Etter sin m

isjon døpte 
han sin far som

 m
edlem

 
av Kirken

• 
Var president for Ricks 
College, nå Brigham

 
Young University 
– Idaho

Eldste David A. Bednar
i De tolv apostlers quorum

Eldste Neil L. Andersen
i De tolv apostlers quorum

• 
Vokste opp på en gård 
som

 drev m
ed m

elke-
produksjon i Idaho, USA

• 
Var m

isjonæ
r og 

m
isjonspresident  

i Frankrike
• 

Var m
ed på å  

lede lanseringen  
av M

orm
on. org

• 
Bakte brød til fam

ilien  
i oppveksten

• 
Deltok i Cum

orah- 
festspillet som

 tenåring
• 

Var på m
isjon i  

Argentina m
ed  

eldste Scott som
 

m
isjonspresident

Eldste D. Todd Christofferson
i De tolv apostlers quorum

Eldste Dale G
. Renlund

i De tolv apostlers quorum

• 
M

ellom
navnet hans, 

G
unnar, betyr “tapper 

soldat”
• 

Flyttet til Sverige som
 

tenåring
• 

Arbeidet som
 

hjertespesialist

• 
Fikk et vitnesbyrd etter 
å ha bedt sam

m
en m

ed 
sin eldre bror

• 
Var elevrådsform

ann 
på ungdom

sskolen,  
m

ed sin frem
tidige 

hustru M
ary som

 
nestform

ann
• 

Var leder  
for Kirken på  
Filippinene og i 
Stillehavsom

rådet

Eldste Q
uentin L. Cook

i De tolv apostlers quorum

Eldste G
ary E. Stevenson

i De tolv apostlers quorum

• 
Var m

isjonæ
r og 

m
isjonspresident 

i Japan
• 

Startet en bedrift som
 

lager treningsutstyr
• 

Var biskop over hele 
Kirken

Eldste Ronald A. Rasband
i De tolv apostlers quorum

• 
Var m

isjonspresident 
i New York City

• 
Har m

ottoet “Det er 
m

enneskene som
 betyr 

m
est”

• 
Innviet Kirkens første 
m

øtehus i Tsjekkia
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“Et barn er oss født,” av Sophia M., 7 år, Cortés, Honduras

VÅR SIDE

Hver dag hører Paola på en CD med 
Primær- sanger, og har lært flere 
sanger. Hun liker spesielt “Følg pro-
feten”. Hun liker også å lese Historier 
fra Mormons bok sammen med sin 
mor. Hun besøkte nylig noen av sine 
slektninger og fortalte dem historien 
om Ammon og lamanittene.
Paola C., 3 år, Oaxaca, Mexico

Av Lohan B., 9 år, São Paulo, Brasil

Av Daniela M., 9 år, Cortés, Honduras

Primær- barn i Roma, Italia laget et juletre med sine hjelpende hender.
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Moronis spesielle løfte
H I S T O R I E R  F R A  M O R M O N S  B O K
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Moroni skrev ned 
nadverdsbønnene.  
Han skrev at alt godt 
kommer fra Gud.

Mormon hadde en sønn 
som het Moroni. Da 
Mormon døde, skrev 
Moroni på gullplatene.
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Moroni ga et spesielt løfte. 
Han skrev at hvis vi leser 
Mormons bok og ber til 
Gud, vil Den hellige ånd 
fortelle oss at den er sann. 
Så gravde Moroni ned 
platene i høyden Cumorah 
for å beskytte dem.

Moroni skrev at Jesus 
elsker alle barn. Han sa 
at vi kan be om å føle 
kjærlighet i vårt hjerte.
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Mange år senere kom Moroni til jorden som engel. Han viste Joseph Smith 
hvor gullplatene var nedgravd. Gud velsignet Joseph med evnen til å oversette 
ordene på platene. I dag kan vi lese Moronis ord i Mormons bok! ◼
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E N  S I D E  Å  F A R G E L E G G E

Jeg er glad i 
familien min
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Jesus Kristus var den fullkomne tilkjennegi-
velse av Faderens fullkomne omsorg.

Etter at flere generasjoner med 
profeter hadde forsøkt å undervise 

menneskene om Faderens vilje og 
handlemåte, vanligvis uten nevnever-
dig suksess, sendte Gud som et siste 
forsøk på å få oss til å kjenne ham, 
sin enbårne og fullkomne Sønn, skapt 
i hans lignelse og bilde, for å leve og 
tjene blant menneskene med hverda-
gens utfordringer.

Å komme til jorden med et slikt 
ansvar, å stå i Elohims sted – og tale 
som han ville ha talt, dømme og tjene, 
elske og advare, vise tålmodighet og 
tilgivelse som han ville – dette er en 
plikt som er så overveldende at dere 
og jeg ikke kan fatte det. Men med 
den lojalitet og besluttsomhet som 
var karakteristisk for et guddommelig 
barn, kunne Jesus fatte det, og han 
gjorde det. Så, når rosen og hederen 
begynte å komme, ledet han ydmykt 
all smiger over på Faderen.

“Faderen… gjør sine gjerninger,” sa 
han oppriktig. “Sønnen kan ikke gjøre 

noe av seg selv, men bare det han ser 
Faderen gjøre. For det [Faderen] gjør, 
det gjør Sønnen likeså” [ Johannes 
14:10; Johannes 5:19]. Ved en annen 
anledning sa han: “Jeg taler det jeg har 
sett hos min Far” [ Johannes 8:38] …

Noen i dagens samfunn lider av  
en sørgelig misoppfatning av [Gud 
vår evige Fader]. Blant annet er det 
tendensen til å føle seg adskilt fra  
Faderen, til og med fremmed for  
ham, om de i det hele tatt tror på  
ham … På grunn av en feiltolking  
(og ganske sikkert i noen tilfeller  
en feilaktig oversettelse) av Bibelen, 
ser disse på Gud Faderen og Jesus 

GUDS SANNE 
NATUR

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

Kristus, hans Sønn, som svært for-
skjellige, til tross for det faktum at 
Guds Sønn er den samme i både Det 
gamle og Det nye testamente. Han 
handler alltid under ledelse av Fade-
ren, som er den samme “i går, i dag 
og for evig” 1 …

Ved å mette de sultne, helbrede 
de syke, ta til motmæle mot hykleri 
og be om tro, viste Kristus oss veien 
til Faderen, han som er “barmhjertig 
og nådig, sen til å bli vred, tålmodig 
og full av godhet.” 2 I livet og spesielt 
i døden erklærte Kristus: “Dette er 
Guds medlidenhet jeg viser dere, så 
vel som min egen.” I den fullkomne 
Sønnens tilkjennegivelse av den 
fullkomne Faderens omsorg, i deres 
gjensidige lidelse og sorg over våre 
synder og hjertesorg, ser vi den ende-
lige betydningen av erklæringen: “For 
så har Gud elsket verden at han gav 
sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal fortapes, 
men ha evig liv. For Gud sendte ikke 
sin Sønn til verden for å dømme ver-
den, men for at verden skulle bli frelst 
ved ham” [ Johannes 3:16-17]. ◼
Fra “Guds storhet,” Liahona, nov. 2003, 70- 73.

NOTER
 1. For eksempel 1 Nephi 10:18; 2 Nephi 27:23; 

Moroni 10:19; Lære og pakter 20:12.
 2. Lectures on Faith (1985), 42. KV
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Av eldste  
Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers 
quorum



INNSIKT

“Familier er ikke bare til for å få ting til å gå glattere her på jorden, for så å bli satt til side når vi kommer 
til himmelen. De er tvert imot himmelens orden. De gjenspeiler et himmelsk mønster og ligner på Guds 
evige familie.”

Familier: Et celestialt mønster

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, “Ros til dem som bevarer,” Liahona, mai 2016, 77.



Også i dette nummeret
FOR UNGE VOKSNE

FOR UNGDOM

FOR BARN

Tro, håp og kjærlighet –  
sammenflettede dyder
Vi stabler ikke tro oppå håp oppå nestekjærlighet slik vi 
ville med byggeklosser – disse viktige egenskapene må 
være sammenflettet i vårt liv for å hjelpe oss å bli sanne 
etterfølgere av Frelseren.

VÆR EN EKTE 
ACTIONHELT
Tenk deg et øyeblikk at de gamle profetene ikke 
hadde vært så lydige som de var. Heldigvis for oss, 
satt de ikke bare og ventet – de handlet, akkurat 
som superhelter. Det kan du også gjøre.

En  
annerledes jul
Diego visste ikke om julen uten mamma ville 
bli det samme, men så fikk han en idé for å 
gjøre julen bedre for andre!

s. 44

s. 52

s. 64
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