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Hvordan du kan finne Jesus Kristus 
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Det snødekte Illimani- fjellet danner et slående 
bakteppe for den høytliggende byen La Paz 
med de mange røde mursteinsbygningene, 
ofte ansett som Bolivias administrative sentrum 
fordi så mange regjeringskontorer ligger der.

Misjonærer som forkynte i Andes misjon, 
ankom Bolivia i november 1964 og holdt et 
møte med 19 fremmøtte. De døpte og bekreftet 
den første konvertitten en måned senere. I dag 
har Kirken over 203 000 medlemmer i Bolivia, 
fordelt på 255 forsamlinger og 5 misjoner. 
Det nærmeste tempelet ligger i Cochabamba, 
233 km unna, syv timers kjøretur fra La Paz.

Kirken i Bolivia er velkjent for humanitære 
prosjekter i lokalsamfunnene, som for eksem-
pel donasjon av rullestoler og medisinsk utstyr 
til behandling av nyfødte, deltagelse i blodgi-
verdager, støtte til landbruk, hjemmedyrking 
av mat og landsbyutvikling, samt organisering 
av hjelpearbeid i nødsituasjoner.

Siste- dagers- hellige i 
La Paz- området møtes 
på 40 forskjellige steder.

Spansk er det mest fremtredende 
språket, men mange snakker 
quechua, aymarsk eller guarani.

I desember 2014 hadde Kirken i 
Bolivia 50- årsjubileum. Medlemmer 
i La Paz arrangerte en åpen feiring 
i januar 2015.

Den første heltidsmisjonæren 
fra Bolivia ble kalt i 1967.
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Liahona, desember 2018

“Du vil at vi skal gjøre hva for noe?”

Fra og med side 20 gir eldste Jeffrey R. Holland, som ga 
veiledning under utviklingen av pensumet, oss innsikt som 
kan forandre oss på dype og evige måter hvis vi anvender 
den. Det er ikke bare et pensum, men en tilnærming til 
daglig læring og etterlevelse av evangeliet.

Når jeg har sett profeter, seere og åpenbarere lede 
utviklingen av dette nye hjemmesentrerte, kirkestøttede 
pensumet, har jeg undret meg over hvordan det passer 
med Kirkens bevegelse i retning av en mindre normativ 
tilnærming til å etterleve evangeliet, som oppfordrer oss til 
å ta større ansvar for vår personlige åndelige vekst. Hvis 

vi gjør det, er jeg overbevist om at vi vil 
motta mer lys og sannhet, og vår evne til å 
følge Jesus Kristus og avvise den onde vil 
øke (se L&p 93:29–40), noe som vil gi oss 
fred og gjøre verden bedre.
Michael Magleby
Leder for Læremiddelavdelingen

Hovedartikler

8 Prinsipper for omsorgstjeneste:  
Kommuniser at du bryr deg
Lær flere måter å vise din kjærlighet til dem du  
har omsorg for.

14 Frelseren gir oss fred
Av eldste L. Whitney Clayton
Jesus Kristus lærte oss hvordan vi kan finne fred  
i urolige tider.

20 Gjør livet ditt til en gripende reise  
av personlig utvikling
Av eldste Jeffrey R. Holland
Det nye pensumet Kom, følg med meg kan hjelpe oss 
å utvikle oss mot vårt guddommelige potensial.

32 “Jeg er den jeg er”: Symboler på Jesus Kristus  
i Det gamle testamente
Av Stephen P. Schank
Oldtidens symboler på Frelseren lærer oss viktige aspekter 
av hans rolle og vårt forhold til ham.

Da Kirkens læremiddelavdeling ba medlemmene prøve 
det nye pensumet Kom, følg med meg for 2019, hørte 

vi dette spørsmålet gjentatte ganger med kommentarer 
som: “I begynnelsen tenkte jeg: ‘Dette er helt sprøtt!’ Jeg 
var ikke sikker på om det ville fungere.” Men disse tidlige 
bekymringene ble gradvis erstattet av bekreftelser på at 
“vårt skriftstudium forandret seg fullstendig” eller “Det 
virker!”

Hvorfor er deres erfaringer viktige for deg? Fordi det 
nye pensumet er for deg og din familie i deres hjem, og 
ikke bare for din lærer i kirken.

Etter forslag fra Det første presidentskap skal denne 
månedens nummer se nærmere på prinsippene bak denne 
nyeste fasen av pensumet Kom, følg med meg – som kommer 
i kjølvannet av det reviderte pensumet for ungdom som ble 
presentert i 2013, Undervisning på Frelserens måte i 2016 og 
pensumet for Det melkisedekske prestedømme og Hjelpe
foreningen som ble lansert i 2018.
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46 Vær ett: En grunn til å feire
Av president Dallin H. Oaks
En av de viktigste virkningene av åpenbaringen om preste
dømmet i 1978 er dens guddommelige oppfordring til å gi 
slipp på fordommer.

51 Vær ett: Bygg broer
Av president Russell M. Nelson
Forskjeller i kultur, språk, kjønn, rase og nasjonalitet er 
uten betydning på paktens vei.

52 Omsorgstjeneste på Frelserens måte
Av Eric B. Murdock
Jesus var det fullkomne eksempel 
på hvordan vi skulle ha kjærlighet 
for og tjene hver enkelt.

56 Syv måter for å komme 
i julestemning
Av Charlotte Larcabal
Har du ikke helt den rette følelsen 
i år? Her er noen måter å bringe 
julens glede til andre – og deg selv.

60 Legg Åndens gaver til  
ønskelisten din i julen
Av David Dickson
Åndelige gaver er beredt for oss 
hvis vi er villige til å be om dem.

62 Spørsmål og svar
Jeg føler meg ikke verdig til å bli 
elsket av Frelseren. Hvordan kan 
jeg overvinne denne følelsen og 
anerkjenne mitt egenverd?

64 Plakat: Gaven som gjør 
det mulig

65 Profetens oppfordring: 
 Fem ting du kan gjøre for å 

bidra til å forandre verden
Av president Russell M. Nelson

Ungdom
66 Carls julegave

Av Juliann Tenney Doman
Carl fant den perfekte gaven til sin familie tidlig første juledag.

68 Katie og Quincy
Av Evan Valentine og Marissa Widdison
Quincy visste nøyaktig hvordan hun skulle trøste 
venninnen sin.

70 Ærbødighet er kjærlighet
Av Luaipou W.
Å huske å være ærbødig hjalp meg å ikke være så nervøs.

Barn

Se om du kan finne 
liahonaen som 
er gjemt i dette 

nummeret. Tips: 
“_____ er mer enn 
bare å sitte stille.”

OMSLAGSSIDEN
Holy Night [Hellig natt], av Michael Malm.

Kjapp lesning

5 Den første julereisen
Av Christina Crosland

6 Eksempler på tro:  
Blanca Solis – Asunción,  
Paraguay

12 Hvor ble det av mine  
hjemmelærere og besøkende 
lærerinner?
Av Jean B. Bingham

18 Litt bedre enn i går
Av Luis Omar Cardozo

30 På talerstolen:  
Beslutninger og mirakler:  
Og nå ser jeg
Av Irina V. Kratzer

36 Refleksjoner og speilbilder:  
En eneste rød lyspære
Av Lori Ries

37 Tjeneste i Kirken:  
Vekst som kommer av tjeneste
Av Po Nien (Felipe) Chou og 
Petra Chou

38 Sagt av siste- dagers- hellige

80 Til vi ses igjen:  
Vi kjenner Kristus gjennom 
Joseph Smith
Av eldste Bruce R. McConkie

42 En mild, lav røst blant 
store avgjørelser
Av M. Joseph Brough
Gi akt på åndelige tilskyndelser og 
stol på Herren, slik at han kan gjøre 
dine stier rette.

Unge voksne

71 Reddet fra gjørmen
Av eldste Adilson de  
Paula Parrella
Da naboenes boliger ble ødelagt 
av gjørme, visste vi at vi kunne 
hjelpe dem.

72 Apostler vitner om Kristus
Av eldste Quentin L. Cook

73 Vår side

74 La ditt lys skinne:  
Brødre som lyser opp verden
Disse brødrene fra Ghana deler sitt 
lys med menneskene rundt seg.

76 Historier fra Skriftene:  
Jonas og hvalen
Av Kim Webb Reid

79 En fargeleggingsside
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KONTAKT OSS
Send spørsmål og tilbakemelding til  
liahona@ldschurch.org.

Send inn dine trosfremmende historier på  
liahona.lds.org eller i posten til:
Liahona, fl. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150 0023, USA

3 ting å huske på når du føler at du kommer til kort
Av Leah Barton

Føler du deg fastkjørt? Her får du vite hvordan du kan 
reise deg og begynne å utvikle deg igjen.

FINN MER
I Gospel Library appen og på liahona .lds .org kan du:

• Finne nyeste nummer.

• Finne innhold som bare finnes digitalt.

• Søke i tidligere numre.

• Sende inn dine historier og tilbakemeldinger.

• Abonnere eller gi et gaveabonnement.

• Forbedre ditt studium med digitale verktøy.

• Dele favorittartikler og  videoer.

• Laste ned eller skrive ut artikler.

• Lytte til dine favorittartikler.

Hvorfor jeg ikke lenger spør “Hvorfor?” Etter min 
brors død
Av Ximena Cardozo Corbalán

Ximena forklarer hvordan hun fant fred etter at hennes 
bror døde da han var på misjon. Hennes fars beretning 
finnes på side 18 i dette nummeret.
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barnet var Guds Sønn, midt 
under en fødsel i ellers enkle kår.

4. Matteus 2:13–14
Uten forvarsel måtte den 

lille familien forlate byen og 

Vi forteller  

1. Lukas 1:26–27, 30–31
Maria var fra Nasaret, en 

landsby med 400- 500 innbyg-
gere.1 For verden var hun en 
enkel bondejente. Og likevel 
tok hun og Josef imot sitt kall 
til å oppdra Guds Sønn.

2. Lukas 2:4–5
Reisen til Betlehem må 

ha tatt minst fire til fem 
dager,2 og Skriftene gir 
ingen antydning om at 
de hadde med seg et 
esel gjennom de steinete 
åsene. Selv om Maria “var 
med barn”, foretok hun reisen 
sammen med Josef, noe som 
oppfylte profetien om at  
Messias skulle bli født i  
Betlehem (se Mika 5:2).

3. Lukas 2:7–11
I Betlehem var Josef og 

Maria uten sin egen bolig eller 
barneseng å legge kongers 
Konge i. De må ha følt stor 
ydmykhet da de opplevde 
de klare tegnene på at dette 

D E N  F Ø R S T E  J U L E R E I S E N

Av Christina Crosland
Kirkens tidsskrifter

juleevangeliet hvert år, men 
hvor ofte ser vi for oss reisen 
Maria og Josef foretok? Deres 
tro og offer er viktige deler av 
historien.

landet sitt. Til og med før Jesus-
barnet var to år gammel, ble livet 
hans truet (se Matteus 2:16). Men 
hengivenhet og kjærlighet til sin 
Frelser motiverte Maria og Josef til 
å foreta den lange reisen til Egypt.

5. Matteus 2:19–23
Etter en tid i et ukjent land 

foretok Josef og Maria sin lengste 
reise så langt. Men milene må ha 
virket kortere, for denne gangen var 
de på vei hjem. Da de kom dit, satte 
de sin lit til Gud og oppdro ham 
som skulle “kalles en nasareer” 
(Matteus 2:23).

Nasaret

Betlehem
Jerusalem

Egypt

Ca. 148 km

Minst 240 km

I likhet med Maria og Josef FORETAR OGSÅ VI  
VÅR EGEN REISE SAMMEN MED JESUS KRISTUS. 

NOTER
 1. Se James E. Strange, “Nazareth”, Anchor Bible Dictionary.
 2. Se D. Kelly Ogden, “Veien til Betlehem”, Lys over Norge, des. 1993, 34- 41.

Selv om reisen kan være lang og vanskelig, fører hvert skritt  
i tro oss nærmere evig liv – en gave gitt av vår kjærlige Frelser, 
hvis egen reise gjorde frelse mulig. ◼
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E K S E M P L E R  P Å  T R O

Blanca Solis
Asunción, Paraguay

Jeg blir aldri trett av å be Herren 
om styrke til å fortsette videre. 
Jeg ber til ham hele tiden. Det 
familien min har vært gjennom, 
har hjulpet meg å forstå at  
Herren har gått sammen med 
meg gjennom det hele. Han gir 
meg anledning til å reise meg 
igjen. Det er fantastisk hvilken 
styrke Herren gir meg.

Jeg spør aldri: “Hvorfor meg?” 
Jeg har alltid trodd at det var en 
grunn til det. Jeg stoler på Herren 
og godtar det han sender meg. 
Han har støttet meg når jeg har 
gått gjennom svært vanskelige 
stunder, og jeg har blitt styrket.

Da Blancas mann og mor ble syke og ute av 
stand til å klare seg selv, måtte hun slutte 
i jobben for å ta seg av dem på heltid. Ved 
å vende seg til Herren har Blanca funnet 
styrke utover sin egen.
FOTO: CODY BELL

FINN MER
Trenger du hjelp som omsorgsperson? Gå inn på  
lds .org/ go/ 12186.
Lær mer om omsorg for eldre familiemedlemmer på  
lds .org/ go/ 12187.
Du kan finne flere eksempler på tro på lds .org/ go/ 18.
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Å vise kjærlighet til andre er selve kjernen i omsorgstjeneste. Hjelpe
foreningens generalpresident Jean B. Bingham har sagt: “Sann 
omsorgstjeneste [oppnås] en etter en med kjærlighet som motivasjon 

… Med kjærlighet som motivasjon vil mirakler skje, og vi vil finne måter å 
bringe våre ‘tapte’ søstre og brødre inn i Jesu Kristi evangeliums altinklude
rende omfavnelse.” 1

Å la andre få vite at vi bryr oss er en viktig del av å utvikle personlige 
forhold. Men forskjellige mennesker mottar budskapet på forskjellige måter. 
Hvordan kan vi så passende uttrykke vår kjærlighet til andre på måter de kan for
stå og sette pris på? Her er noen måter å formidle at vi bryr oss, sammen med noen 
forslag for å starte din egen tankeprosess.

Det er så mange måter å vise at vi bryr oss på, spesielt i julen. Vi kan si det, sende SMS, 
skrive det, gi det, dele det, be om det, bake det, synge det, omfavne det, spille det, plante 
det eller vaske det. Bare prøv.

Prinsipper for omsorgstjeneste

KOMMUNISER 
AT DU BRYR DEG

Artiklene “Prinsipper for omsorgstjeneste” har til hensikt å hjelpe 
oss å lære å ha omsorg for hverandre – de skal ikke deles i form av 
budskap under besøk. Når vi blir kjent med dem vi yter tjeneste for, vil 
Den hellige ånd tilskynde oss til å vite hvilket budskap de kan ha behov 
for i tillegg til vår omsorg og medfølelse.



Si det
Noen ganger finnes det ingen erstatning for å si hva du føler for noen. Selv 

om dette kan bety å fortelle noen at du er glad i dem, innebærer det også å snakke 
om hva du beundrer ved dem, eller å gi en oppriktig kompliment. Den slags 
bekreftelse bidrar til å styrke relasjoner. (Se Efeserne 4:29.)

•  Finn en mulighet til å la vedkommende få vite hvor mye du beundrer  
en av hans eller hennes sterke sider.

•  Stikk innom, ring eller send en e post, en tekstmelding eller et kort  
for å fortelle vedkommende at du tenker på ham eller henne.

Besøk dem
Å ta deg tid til å snakke med og lytte til noen er en 

effektiv måte å vise hvor høyt du verdsetter ham eller 
henne. Enten du gjør det hjemme hos dem, i kirken 
eller andre steder, er det mange som trenger noen å 
snakke med. (Se Mosiah 4:26; L&p 20:47.)

•  Avtal et besøk i henhold til den enkeltes behov. 
Ta deg tid til virkelig å lytte og forstå hans eller 
hennes omstendigheter.

•  Der det kan være vanskelig med hjemmebesøk 
på grunn av avstand, kulturelle normer eller 
andre omstendigheter, kan du vurdere å finne 
tid sammen etter Kirkens møter.
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Å lytte til andre vil hjelpe oss å finne ut hvordan vi kan  
vise dem at vi bryr oss. Se artikkelen om Prinsipper for 
omsorgstjeneste, “Fem ting gode lyttere gjør” i juni- nummeret 
2018 av Liahona.

Ha mål og mening med din tjeneste
Vær oppmerksom på hva enkeltpersonen eller familien trenger. 

Ved å yte meningsfylt tjeneste formidler du at du bryr deg. Det  
kombinerer de verdifulle gavene tid og gjennomtenkt innsats. 
“Enkle tjenestegjerninger kan ha dyptgripende innflytelse på andre,” 
sa søster Bingham.2

•  Utfør tjeneste som styrker enkeltpersoner eller deres familie, 
som for eksempel å passe barna slik at foreldrene kan dra til 
tempelet.

•  Se etter måter å lette byrdene når livet blir overveldende,  
for eksempel ved å vaske vinduer, gå tur med hunden  
eller hjelpe til i hagen.

Gjør ting sammen
Det finnes dem du ikke kan få kontakt med ved hjelp av dype 

samtaler. Noen må du knytte bånd til ved å finne felles interesser og 
tilbringe tid sammen når dere gjør disse tingene. Herren oppfordret 
oss til å “være til hjelp for … og styrke” (L&p 20:53) våre brødre 
og søstre.

•  Gå tur, planlegg en spillekveld, eller sett opp en fast tid  
til å trene sammen.

•  Utfør tjeneste sammen i et prosjekt i lokalsamfunnet 
eller Kirken.

Gi en gave
Noen ganger har vi begrenset med tid eller muligheter til å 

omgås. I mange kulturer er det å gi gaver et tegn på omsorg og 
empati. Til og med en enkel gave en gang iblant kan formidle din 
interesse for å utvikle et bedre forhold. (Se Ordspråkene 21:14.)

•  Ta med noe godt å spise til dem.
•  Del et sitat, skriftsted eller annet budskap som du føler at de 

kan ha nytte av.



 D e s e m b e r  2 0 1 8  11

Et kjærlighetsarbeid
Etter hvert som du blir kjent med dem du har omsorg 

for og søker inspirasjon for, vil du lære mer konkret 
hvordan du kan formidle din kjærlighet og omsorg for 
hver enkelt.

Kimberly Seyboldt fra Oregon, USA forteller 
hvordan hun søker inspirasjon og gir gaver for å vise 
kjærlighet:

“Når jeg føler at livet er tungt, setter jeg i gang og 
baker squashbrød, som regel rundt åtte brød. Min spe
sielle ingrediens er den stille bønnen jeg holder mens 
jeg baker for å få vite hvem som trenger disse brødene. 
Jeg har blitt bedre kjent med naboene når mitt varme 
squash brød har blitt min invitasjon inn i deres hjem 
og liv.

En varm sommerdag stoppet jeg ved en familie som 
solgte bjørnebær i veikanten. Jeg trengte ikke flere 
bjørnebær, men den unge, tynne gutten i salgsboden ble 
så glad for å se meg, fordi han trodde jeg var hans neste 
kunde. Jeg kjøpte noen bjørnebær, men jeg hadde også 
en gave til ham. Jeg ga gutten to brød. Han snudde seg 
til faren som for å spørre om det var i orden, og sa så: 
‘Se, pappa, nå har vi noe å spise i dag.’ Jeg ble fylt av 
takknemlighet for denne anledningen til å vise kjærlig
het på en enkel måte.”

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
ba inntrengende om “at hver mann og kvinne – og våre 
eldre unge menn og unge kvinner – [vil få] et sterkere 
ønske om å vise dyptfølt omtanke for hverandre, med 
Kristi rene kjærlighet som eneste motivasjon for å gjøre 
det … Måtte vi arbeide side om side med vingårdens 
Herre, og gi vår alles Gud og Fader en hjelpende hånd 
med hans svimlende oppgave med å besvare bønner, gi 
omsorg, tørke tårer og styrke de vaklende knær.” 3

Jesus Kristus bryr seg
Før Jesus Kristus vekket Lasarus fra de døde, 

står det at “Jesus gråt.
Jødene sa da: Se hvor han elsket ham!”  

( Johannes 11:35–36).
“Jeg har medlidenhet med dere,” sa Kristus til 

nephittene. Så ba han dem komme med sine syke 
og plagede, sine lamme og blinde, “og han helbre
det dem” (se 3 Nephi 17:7–9).

Frelseren satte eksempelet for oss da han brydde 
seg om andre. Han lærte oss:

“Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte 
og av hele din sjel og av all din forstand.

Dette er det største og første bud.
Men et annet er like stort: Du skal elske din 

neste som deg selv” (Matteus 22:37–39).

Hvem trenger din omsorg? Hvordan kan du vise 
dem at du bryr deg? ◼

NOTER
 1. Jean B. Bingham, “Omsorgstjeneste på Frelserens måte”, Liahona, 

mai 2018, 106.
 2. Jean B. Bingham, “Omsorgstjeneste på Frelserens måte”, 104.
 3. Jeffrey R. Holland, “Være til hjelp for [dem] og styrke dem”, 

Liahona, mai 2018, 103.



12 L i a h o n a

En av vennene mine spurte meg nylig for
virret: “Hvor ble det av mine besøkende 
lærerinner?” Helt siden hennes mann døde, 

hadde de vært så omtenksomme og oppmerksomme, 
men siden det nye programmet for omsorgstjeneste 
ble bekjentgjort på generalkonferansen i april 2018, 
hadde hun hverken sett eller hørt noe til dem.

Vi må alle tilpasse oss en ny måte å gjøre ting 
på, og noen omsorgsbrødre og  søstre har kanskje 
ikke forstått at selv om et hjemmebesøk ikke er 
den eneste måten å gjøre omsorgstjeneste på, er 
det så absolutt en flott måte å vise kjærlighet og 
oppriktig interesse – og det er fortsatt mange 
medlemmer som trenger det.

Sett Hvorfor fremfor Hvordan
For noen kan problemet skyldes at de har 

misforstått hensikten med forandringen. Hen
sikten med å erstatte 
hjemmelærere og 
besøkende lærerinner 
med omsorgstjeneste 

Av Jean B. Bingham
Hjelpeforeningens 
generalpresident

Hvor ble det av mine  
hjemmelærere og  
besøkende lærerinner?

var ikke bare å endre hvordan vi tar oss av hver
andre, men også å hjelpe oss å bli mer veiledet 
av hvorfor.

Det viktigste målet med vår omsorgstjeneste er 
å hjelpe andre å bli dypere omvendt til Frelseren 
Jesus Kristus og vokse i retning av sitt guddom
melige potensial. Programmets økte fleksibilitet er 
ikke ment å oppmuntre til å gjøre mindre innsats. 
Den har til hensikt å gi Ånden større muligheter 
til å veilede vår innsats.

Så hvorvidt noen trenger et besøk i dag, skulle 
i stor grad baseres på hva som vil hjelpe dem å gå 
fremover på den veien vår himmelske Fader har 
planlagt for dem.

Vi skulle lære sammen
Til tross for innledende usikkerhet om hva som 

forventes av oss i vår omsorgstjeneste, gjør våre 
søstre og brødre mye for hverandre. Uansett hvor 
jeg har reist, har det vært spennende å høre utal
lige kvinner (og mange menn) dele sine historier 
om den positive virkningen deres omsorgstjeneste 
– eller andres omsorgstjeneste for dem – har på 
relasjoner og personlig vekst.

Jeg kom nylig hjem fra North Carolina, USA, 
der en Hjelpeforenings president på menighets
plan delte noen forslag hun hadde fått av ledere 
på stavsplan. Med noen avklaringer syntes jeg de 
var midt i blinken og verdt å dele.

Fleksibiliteten som omsorgstjeneste gir, skulle oppmuntre  
oss til å vise større omsorg, ikke få oss til å slappe av.
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GAMMELT NYTT

Hjemmelærere og besøkende lærerinner Omsorgstjeneste

Motivert av plikt Motivert av kjærlighet

Eske* Perle

Hva skal jeg gjøre? Hvorfor gjør jeg det?

Fremgangsmåte Resultat

* Det fortelles en lignelse om en gullsmed som hadde en kostelige perle, men ble bedrøvet da de som kom for 
å se den, fokuserte mer på den vakre esken den lå i, istedenfor på selve perlen. Slik er det også med oss når vi 
går fra hjemmelærere og besøkende lærerinner til omsorgstjeneste. Da kan vi bedre fokusere på “perlene” av 

meningsfylt tjenestegjerning istedenfor på “esken” som består av retningslinjer og fremgangsmåter.

Hold det gående
Vi må alle lære sammen når vi skal gå over til 

“en nyere, helligere tilnærming” til omsorgstje
neste.1 Noen av oss føler oss kanskje overveldet 
eller skremt. Det hjelper å huske at “nyere og 
helligere” ikke er det samme som “feilfri og 
uoppnåelig”.

Enten du fortsatt er usikker på hensiktene med 
omsorgstjeneste og hvordan det fungerer, eller 
du har full kontroll, vil jeg oppfordre deg til å 
se og lese ressursene på ministering .lds .org og 
studere artiklene “Prinsipper for omsorgstjeneste” 

som publiseres hver måned i Liahona (se side 8 
i dette nummeret). Dette materiellet vil bidra 
til å bringe din omsorgstjeneste i harmoni med 
Frelserens verk.

Takk, fantastiske søstre og brødre, for deres 
kjærlighet og omsorg og 
for at dere strekker ut en 
hånd og gir av dere selv. 
Dere er virkelig bemer
kelsesverdige, og deres 
omsorgstjeneste vil være 
“noe eiendommelig”! 2 ◼

NOTER
 1. Russell M. Nelson, 

“Omsorgstjeneste”,  
Liahona, mai 2018, 100.

 2. Emma Smith, i Døtre i 
mitt rike: Hjelpeforenin-
gens historie og arbeid 
(2011), 14.

“EN NYERE, HELLIGERE TILNÆRMING”
Denne oversikten viser hvordan noen medlemmer hadde lært å oppfatte det gamle programmet, 

sammenlignet med hvordan vi håper at alle vil forstå hva omsorgstjeneste innebærer.

HVORDAN HA SUKSESSFULLE OMSORGSINTERVJUER
I den digitale versjonen av denne artikkelen deler søster Bingham fem retningslinjer for nyttige omsorgsintervjuer. Gå til lds.org/go/121813.

KRYSSE AV FORTSETTE Å FØLGE MED/TA KONTAKT

Fokus på oppgaven Fokus på personen

Besøk en gang i måneden Enkle, fleksible kontakter

Gi et bestemt budskap Dele evangeliet slik Ånden leder

Hva teller som et besøk? Ansvarlig for åndelig velferd

Tildelt brødre og søstre Betrodd brødre og søstre

Rapportere at det er gjort Forandre hjerter
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Finnes det noe bedre enn vakker julemusikk og jule
sanger, juleselskaper med familie og venner, smilende 
ansikter og barns overstrømmende glede? Julen har en 

guddommelig evne til å bringe oss sammen som familier, venner 
og lokalsamfunn. Vi gleder oss til å utveksle gaver og til å nyte 
et herlig festmåltid.

I Et julekvad, skrevet av den engelske forfatteren Charles  
Dickens, gir Ebenezer Knugs nevø et bilde av magien som pre
ger denne hellige tiden på året. Han reflekterer: “Jeg har alltid 
tenkt på julen, når den har kommet … som en god tid, en venn
lig, tilgivende, nestekjærlig og hyggelig tid, den eneste tiden 
jeg vet om i løpet av det lange kalenderåret da menn og kvinner 
synes å være enige om å åpne sitt … hjerte fritt og tenke på 
[andre] … Og derfor … selv om den aldri har gitt meg et gram 
gull eller sølv, tror jeg at den har  gjort meg godt og vil  gjøre 
meg godt, og jeg sier: Gud velsigne den!” 1

Som far, og nå som bestefar, har jeg blitt minnet om julens 
magi når jeg har sett mine barn, og nå deres barn, feire Frelse
rens fødsel og nyte hverandres selskap når familien kommer 

Av eldste  
L. Whitney Clayton

i De syttis  
presidentskap

FRELSEREN GIR OSS 

FRED
Selv i en verden der fred synes å være langt borte, kan vi ha  

Frelserens fred i vårt hjerte uavhengig av våre omstendigheter.
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sammen. I likhet med meg har dere sikkert sett barns glede og 
uskyld når de gleder seg til og nyter denne spesielle høytiden. 
Å se deres glede minner hver enkelt av oss om lykkelige julehøy
tider som har vært. Igjen var det Dickens som sa: “Noen gan
ger er det fint å være barn, og aldri bedre enn i julen, da dens 
mektige grunnlegger selv var barn.” 2

Jeg vokste opp i nærheten av Los Angeles, California, USA, 
der vårt hjem var omgitt av appelsinlunder. En kveld hver jul 
inviterte mor og far familie, venner og naboer hjem til oss for 
å synge julesanger og nyte forfriskninger. Det var en storartet 
tradisjon for oss alle, og syngingen syntes å fortsette i timevis. 
Vi barn sang så lenge vi følte vi måtte, og så snek vi oss ut til 
appelsinlundene for å leke.

Min hustru Kathy og jeg oppdro også barna våre i Syd 
California, relativt nær kysten. Julen der kjennetegnes av pal
metrær som svaier i vinden. Hvert år gledet våre barn seg til å 
gå ned til havnen for å se den årlige julebåtparaden. Hundrevis 
av vakre lystbåter, blinkende med lys i alle farger, sirklet rundt 
i havnen mens vi fulgte med i undring.
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Nå som vi bor i Salt Lake City, Utah, 
USA, har Kathy og jeg gjort en tradisjon av 
å ta våre barn og barnebarn med til en lokal 
oppsetning av teaterstykket Et julekvad. Hvert 
år når vi ser Knug gjennomgå sin mirakuløse 
forvandling fra en hjerteløs eremitt til et lyk
kelig medmenneske full av juleglede, føler vi 
oss tilskyndet til å gi slipp på Knugen i oss. 
Vi føler oss tilskyndet til å bli litt flinkere til 
å følge Frelserens eksempel på nestekjærlighet 
til alle.

Jesu Kristi forløsende kraft
Julens evne til å forandre oss er forankret i 

Jesu Kristi forløsende kraft til å forandre vårt liv 
til det bedre. Den kjente og kjære beretningen 
om Guds Sønns fødsel i Betlehem for mer enn 
2000 år siden finnes i Lukas:

“Og det skjedde i de dager at det utgikk et 
bud fra keiser Augustus at all verden skulle inn
skrives i manntall …

Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til 
sin by.

Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen 
Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter 
Betlehem …

for å la seg innskrive sammen med Maria, sin 
trolovede, som var med barn.

Men det skjedde mens de var der, da kom 
tiden da hun skulle føde.

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun 
svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke 
var rom for dem i herberget.

Det var noen hyrder der på stedet som var 
ute på marken og holdt nattevakt over sin 
hjord.

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og 
Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble 
meget forferdet.

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, 
jeg forkynner dere en stor glede – en glede for 
alt folket.

I dag er det født dere en frelser, som er  
Messias, Herren – i Davids stad.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne 
et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.

Og med ett var det sammen med engelen en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på 
jorden, i mennesker Guds velbehag” (Lukas 
2:3–14).

Frykt ikke
Engelen oppfattet hyrdenes frykt da han viste 

seg for dem, og sa: “Frykt ikke.” Guds forbløf
fende herlighet, som strålte fra det uventede  
himmelske sendebudet, hadde virkelig slått 
dem med frykt. Men nyheten engelen hadde 
kommet for å dele, var ikke noe å være redd 
for. Han hadde kommet for å bekjentgjøre et 

JULENS EVNE TIL Å 

FORANDRE OSS ER 

FORANKRET I JESU 

KRISTI FORLØSENDE 

KRAFT TIL Å FOR-

ANDRE VÅRT LIV TIL 

DET BEDRE.
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mirakel, for å bringe den beste nyheten noensinne, for å for
telle dem at menneskehetens forløsning bokstavelig talt hadde 
begynt. Ingen andre sendebud før eller siden har hatt et bedre 
budskap.

Faderens enbårne hadde begynt sitt liv på jorden: “I dag 
er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids 
stad.” Dette var virkelig et godt budskap om stor glede.

Vi opplever alle stunder i livet da den store gleden som 
engelen lovet, kan virke flyktig og langt borte. Vi er alle utsatt 
for livets skrøpeligheter og strabaser – sykdom, feiltrinn, proble
mer og skuffelser, og til slutt døden. Selv om mange er velsignet 
med å leve i fysisk sikkerhet, er det andre i vår tid som ikke er 
det. Mange har store vanskeligheter med å møte livets krav 
og takle den fysiske og følelsesmessige belastningen som disse 
kravene kan gi.

Men til tross for livets vanskeligheter, er Herrens budskap 
til hver enkelt av oss det samme i dag som det var til hyrdene 
som holdt nattevakt for 2000 år siden: “Frykt ikke.” Engelens 
formaning om ikke å frykte har kanskje større betydning 
for oss i dag enn den hadde for å dempe hyrdenes frykt den 
første julenatten. Kan han også ha ment at vi skulle forstå 
at på grunn av Frelseren vil frykten aldri seire? Kan han ha 
ment å understreke at den største frykt aldri er berettiget, at 
intet jordisk problem trenger å vedvare, og at ingen av oss er 
umulige å forløse?

Den beste gaven som gis i julen, vil alltid være den som vår 
Frelser selv ga oss: sin fullkomne fred. Han sa: “Fred etterlater 
jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg 
dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke” ( Johannes 
14:27).

Selv i en verden der fred synes å være langt borte, kan vi ha 
Frelserens fred i vårt hjerte uavhengig av våre omstendigheter. 
Hvis vi tar imot Frelserens oppfordring om å følge ham, blir 
vedvarende frykt for alltid fordrevet. Vår fremtid er sikret. Dette 
er “en stor glede – en glede for alt folket”.

“Frykt ikke,” minnet profeten Jesaja oss om, “for jeg er med 
deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker 
deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre 
hånd” ( Jesaja 41:10).

Håp i Frelseren
På grunn av Frelseren, som ble født i Betlehem for 2000 

år siden, finnes det håp – og så mye mer. Det finnes forløs
ning, frigjøring, seier og triumf. “Det gale skal falle og rett 
vinne alle.” 3

Ikke rart at et englekor plutselig viste seg som et himmelsk 
utropstegn bak engelens bekjentgjørelse om Frelserens fødsel, 
og sang: “Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i men
nesker Guds velbehag.” Intet budskap kan noensinne bli mer 
betryggende. Intet budskap har noensinne vært fylt med større 
godvilje overfor menneskene.

Måtte denne tiden bære preg av fred og glede for oss 
alle, for “i dag er det født [oss] en frelser, som er Messias, 
Herren.” ◼

Fra talen “Frykt ikke”, som ble holdt under Det første presidentskaps juleandakt 
i Konferansesenteret 6. desember 2015.

NOTER
 1. Charles Dickens, A Christmas Carol (1858), 5–6.
 2. A Christmas Carol, 67.
 3. “I Heard the Bells on Christmas Day”, Hymns, nr. 214.
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Da misjonspresidenten ringte, 
hadde Sergio vært på misjon i 
nesten et år. Han var vår eneste 

sønn, og han var det første av våre barn 
som reiste på heltidsmisjon. Min hustru 
Liliana og jeg var stolte av ham og det 
eksempelet han viste sine to søstre.

Sergio hadde en væremåte som vi 
visste ville gjøre ham til en god misjonær. 
Han var en naturlig leder, han var lyk
kelig og oppriktig, og han kunne moti
vere andre.

Det spilte ingen rolle for ham om 
noen var medlem av Kirken eller ILL
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Litt bedre enn  
i går

Av Luis Omar Cardozo

ikke – han ble venner med alle. Og hvis 
andre gjorde narr av ham fordi han var 
en siste dagers hellig, tok han det med 
godt humør og ble sjelden fornærmet.

Vi ble glade da Sergio mottok sitt 
misjonskall til Peru Chiclayo misjon. Han 
begynte sin tjeneste 20. november 2013. 
Han elsket sin misjon. I begynnelsen var 
det lett å skrive til ham. Men etter hvert 
som månedene gikk, trengte jeg mer tid 
til å tenke over brevene hans og reagere 
på hans åndelige vekst.

Vi var ikke bekymret for Sergio. Vi 
trodde at misjonsmarken var det tryg
geste stedet han kunne være. Misjons
presidenten ringte oss 7. oktober 2014.

Vi følte oss aldri alene
Misjonspresidenten fortalte oss at 

Sergio og ledsageren hans hadde under
vist undersøkere om tempelet og evige 
familier. Etterpå, mens Sergio holdt 
avslutningsbønn, stoppet han opp, mistet 
plutselig bevisstheten og falt om på 
gulvet. Han fikk en velsignelse og ble 
kjørt til et helsesenter. Legene fant ut at 
han hadde hatt en hjerneaneurisme som 
hadde sprukket. De prøvde forgjeves å 
gjenopplive ham.

Nyheten fylte oss med dyp sorg. Til 
tross for vår sorg måtte Liliana og jeg 
reise til Peru for hente Sergio og hans 
personlige eiendeler. Det var vanskelig 
for oss å tenke klart, så vi var takknem
lige for at noen fra Kirken var der for å 
hjelpe oss hele tiden fra vi dro hjemmefra 
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til vi kom hjem. Vi fikk også hjelp av Den 
hellige ånd, som trøstet oss og hjalp oss å 
holde ut. Vi følte oss aldri alene.

Det er vanskelig å finne takknemlighet 
i en tragedie, men jeg er takknemlig for 
Herrens milde barmhjertighet i forbin
delse med Sergios død. Da han døde, var 
jeg biskop, Liliana underviste i Seminar 
og vår datter Ximena var Unge kvinners 
president i menigheten. Vi var opptatt 
med å tjene og vise kjærlighet for andre, 
noe som forankret oss i evangeliet. Når 
Sergio først måtte forlate oss, vil jeg alltid 
være takknemlig for at vår himmelske 
Fader tok ham mens vi var sterke i troen.

Jeg er også takknemlig for at Sergio 
forlot dette liv mens han tjente Herren, 
og mens han var “i [sine] medmenne
skers tjeneste” (Mosiah 2:17). Herren har 
erklært: “De som dør i meg, [skal ikke] 
smake døden, for den skal være søt for 
dem” (L&p 42:46).

Den hellige ånd ga meg et lite glimt 
av hva vår himmelske Fader må ha 
utholdt da hans enbårne Sønn døde for 
oss. Jeg innså at jeg ikke hadde noen rett 
til å være sint på Gud. Min himmelske 
Fader visste hva jeg gjennomgikk. En 
fred kom over meg som gjorde meg i 
stand til å godta hans vilje og tidspunktet 
for Sergios død. Liliana opplevde og 
følte det samme.

Trøstende ord
Familien vår hadde blitt beseglet i 

tempelet i 2005, da Sergio og Ximena 

var små. Ruth ble født i pakten kort tid 
senere. Før han reiste på misjon, døpte 
Sergio henne.

Tre dager etter hans død hadde Ruth 
en drøm om Sergio. Det var natten før 
hennes niende fødselsdag. Ruth drømte 
at de to gikk hånd i hånd sammen 
hele dagen, og at han sa trøstende ord 
til henne.

Ruth og Ximena sto Sergio svært 
nær, og de savner ham dypt. Ruth finner 

fortsatt trøst i minnet om sin drøm.
En dag mens vi gikk gjennom Sergios 

eiendeler, fant Liliana og jeg avtalebo
ken fra misjonen hans. Vi la merke til at 
Sergio på hver side av hver dag hadde 
skrevet ordene “Vær litt bedre enn i går.”

Jeg har aldri glemt disse ordene. De 
minner meg om at vi må fortsette å etter
leve evangeliet. Det er slik vi kan være 
sammen som familie etter dette liv. Slik 
kan Sergio bli vår igjen.

Når vi går gjennom vanskelige tider, 
kan Frelseren hjelpe oss. Jeg vet at det er 
sant, akkurat slik jeg vet at hans løfter er 
sikre. Så vi holder fast i evangeliet, og vi 
følger Sergios eksempel. Vi prøver å være 
litt bedre hver dag. ◼
Artikkelforfatteren bor i Salta, Argentina.

Vi må fortsette å 
etterleve evangeliet. 
Slik kan Sergio bli 
vår igjen.

Sergios søster Ximena deler sine tanker om 
hans bortgang på lds .org/ go/ 121819.
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Redaktørens anmerkning: I denne artikkelen, som ble skrevet for Liahona, gir eldste 
Holland oss de mektige prinsippene for omvendelse til evangeliet som danner grunnla
get for Kirkens nye pensum Kom, følg med meg.

For en spennende tid det er å være medlem av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige! Når jeg tenker på den 
senere tids utvikling i Herrens rike, synes det klart at 
Gud leder oss på en gripende reise med åser og daler og 
utsikter som er så slående at vi knapt kan forestille oss 
dem før vi kommer litt høyere og de er rett foran oss.

Bare det siste året har vi tatt farvel med en avholdt 
profet og kjærlig oppholdt en ny. Vi har valgt en ny tilnærming til møtene 
i Hjelpeforeningen og quorumene i Det melkisedekske prestedømme, med 
større vekt på å rådføre oss med hverandre for å utføre Herrens arbeid. I 
den samme ånd har vi sett Herren bringe høyprester og eldster sammen i 

Av eldste  
Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers 
quorum

GJØR LIVET  
DITT TIL EN  
GRIPENDE  
REISE AV  

Å lære, etterleve og undervise 
i evangeliet er kjernen 
i å utvikle oss mot vårt 
guddommelige potensial.
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ett quorum og vært vitne til en enorm endring i 
måten prestedømsbærere og søstre yter omsorg 
til Guds barn på. Hvis ikke dette er nok til å ta 
pusten fra deg, kan du overveie Det første presi
dentskaps bekjentgjørelse nylig om nye ressurser 
til støtte for personlig og familiens skriftstudium, 
med tilsvarende endringer i materiellet for Primær 

og Søndagsskolen – for ikke å snakke om stadige 
fremskritt innen misjonærarbeid, slektsforskning 
og tempelarbeid.

Og det er ganske sikkert mer på vei. Vår niende 
trosartikkel erklærer: “Vi tror på alt som Gud har 
åpenbart” – og dette er ofte det letteste. Det krever 
en spesiell form for tillit å tro “at han fortsatt vil 
åpenbare mange store og viktige ting angående 
Guds rike”, og så å være rede til å ta godta dem, 
uansett hva de måtte være. Hvis vi er villige, vil Gud 
lede oss til steder vi aldri hadde drømt at vi kunne 
komme til – uansett hvor storslagne våre drømmer 
allerede måtte være. Hans tanker og hans veier er 
absolutt mye høyere enn våre (se Jesaja 55:8–9). På 
en måte tror jeg ikke vi er så forskjellige fra inn
byggerne i Kirtland, som profeten Joseph Smith 
sa følgende til: “Dere vet ikke mer om Kirkens og 
rikets fremtid enn et lite barn på sin mors fang.” 1

Han ønsker å forandre vårt hjerte
Men likevel, når vi ser tilbake på hvor vi har 

vært, håper jeg vi kan se mer enn bare endrede 

retningslinjer, nye programmer og reviderte hånd
bøker. Herrens verk har alltid til syvende og sist 
handlet om mennesker, ikke programmer. Uansett 
hvilke forandringer han forordner i en organisa
sjon, en plan eller et pensum, håper han egentlig å 
forandre deg og meg. Han ønsker å forandre vårt 
hjerte og forbedre vår fremtid.

Nei, vi kan ennå ikke se de store og viktige 
tingene som ligger bak neste sving på stien. Men 
vi har en anelse om det endelige målet:

“Det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal 
bli! Vi vet at når han skal åpenbares, da skal 
vi bli ham like, for vi skal se ham som han er” 
(1 Johannes 3:2).

“Hva slags menn [og kvinner] burde dere 
være? Sannelig sier jeg dere, likesom jeg er” 
(3 Nephi 27:27).

“[Dere skal] motta av hans fylde og bli for
herliget i meg likesom jeg er i Faderen. Derfor 
sier jeg til dere: Dere skal motta nåde for nåde” 
(L&p 93:20).

Jeg vet ikke hva du syns, men for meg høres det 
ut som en lang reise – men en spennende en! Et 
slikt guddommelig mål, storslagent som det enn 
er, er kjernen i det som gjør det gjengitte evange
lium så tiltrekkende og inspirerende. Dypt i vår 
sjel finnes et ekko – et minne – som forteller oss at 
dette er grunnen til at vi kom til jorden. Vi godtok 
vår himmelske Faders plan først og fremst fordi vi 

Undervisning, læring og etterlevelse av evangeliet er hovedprinsipper som 
er avg jørende for at vi kan vokse mot vårt guddommelige potensial og bli 
som våre himmelske foreldre.
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ønsket å bli ham lik. Vi visste at det var et overveldende mål som 
aldri ville bli lett å oppnå. Men vi kunne ganske enkelt ikke være 
tilfreds med noe mindre. Vår sjel er skapt for å vokse, og vi ble 
oppildnet både den gang og nå til å foreta reisen.

Lære og bli
Undervisning, læring og etterlevelse av evangeliet er hovedprin

sipper som er avgjørende for at vi kan vokse mot vårt guddomme
lige potensial og bli som våre himmelske foreldre. Noen ganger 
kaller vi denne prosessen evig fremgang. Noen ganger kaller vi den 
omvendelse til evangeliet. Noen ganger kaller vi den ganske enkelt 
omvendelse fra synd. Men uansett hva vi kaller den, innebærer den 
læring. Profeten Joseph Smith sa: “Dere må lære hvordan dere kan 
bli guder selv og bli konger og prester for Gud … ved å gå fra en 
liten grad til en annen og fra en liten evne til en stor …

Når du klatrer opp en stige, må du begynne nederst og gå 
oppover trinn for trinn inntil du kommer til toppen. Og slik er det 
også med evangeliets prinsipper – du må begynne med det første 
og gå videre inntil du har lært alle opphøyelsens prinsipper.” 2

La oss snakke om læring. Innerst inne er jeg lærer, og jeg elsker 
ordet og tanken, men jeg synes vi bør definere det litt bedre enn 
vi pleier å gjøre. I evangeliesammenheng mener jeg ikke bare 
å tilegne seg kunnskap, selv om det er en del av det. Jeg mener 
heller ikke bare passivt å lytte til et foredrag eller lære fakta utenat. 
Jeg mener lærdom i form av vekst og forandring, med innsikt som 
fører til forbedring, om å kjenne sannheten, som igjen fører oss 
nærmere all sannhets Gud.

President Russell M. Nelson forbandt lærdom og denne forand
ringen i hjertet som fører til omvendelse, da han sa at “når Den 
hellige ånd gir overbevisning til den oppriktige sannhetssøker”, 
fremmer det tro, som igjen “fører til omvendelse og lydighet mot 
Guds bud”. Disse nødvendige ingrediensene i omvendelse vender 
oss “fra det verden gjør og til … å leve i pakt med Herrens måte”, 
som igjen “medfører en mektig forandring i hjertet”.3

Dette handler ikke om å kunne navnene på Israels tolv stammer 
eller å lage en oversikt over allegorien om oliventrærne, så nyttige 
som slike øvelser enn kan være. Denne formen for læring handler 
om å forandre oss, om å bli annerledes (bedre) fordi vi vet mer av 
det Gud vet.
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Du forstår sikkert at den formen for læring jeg 
snakker om, er altfor stor til å passe inn i et klasse
rom eller å bli pakket inn i en 45 minutters leksjon. 
Skriftene, profeter, foreldre, solskinn, regnfulle 
dager, åndelige tilskyndelser og livets daglige lær
dom gir oss alle muligheter til å lære om Gud og 
hans plan, for sannelig, “alle ting bærer vitnesbyrd” 
om ham (Moses 6:63). Til slutt oppdager vi alle at 
han er villig til å undervise oss ikke bare i kirken, 

men hvor som helst og når som helst – i uformelle 
øyeblikk med våre barn og våre venner, naboen 
eller våre arbeidskamerater, mannen eller kvinnen 
vi ser på bussen, eller den ansatte som hjelper oss på 
markedet – når som helst og hvor som helst vi er 
villige til å lære.

Men alle disse sannhetene som Gud prøver å 
lære oss hver dag, er bare et antall frø sådd i stei
nete jord eller blant torner for å bli oppbrent eller 
kvalt, med mindre vi tar Almas råd til oss om å gi 
dem næring ved å prøve ordet, eller som Jakob sier, 
å være ordets gjørere og ikke bare dets hørere (se 
Markus 4:1–20; Jakobs brev 1:22; Alma 32:27–43). 
Når vi lærer sannheten og velger å omsette den i 
handling, vokser vårt vitnesbyrd (se Johannes 7:17). 
Når vi så gjør sannheten til en del av oss ved å alltid 
gjøre vårt beste for å etterleve den, selv i møte med 
utfordringer, forandrer den oss, og vi bli mer lik 
sannhetens Far.4

Hjemmet er både klasserom og laboratorium, der 
læring og etterlevelse av evangeliet er så sømløst sam-
menvevet at de nesten er umulige å skjelne.

Læring av evangeliet er forankret i hjemmet
Det er derfor vi sier at for undervisning, læring 

og etterlevelse av evangeliet må “hjemmet [stå] 
sentralt og Kirken [være] en støttespiller”.5 For 
det første er det i hjemmet vi tilbringer mestepar
ten av vår tid – helt klart mer tid enn vi bruker i 
kirken (til tross for overarbeidede biskoper). Vi 
forventer ikke at vårt fysiske legeme skal overleve 
lenge på ett måltid i uken – selv om det er et svært 
godt måltid. På samme måte, hvis en én timers 
kirkeklasse, til og med en utmerket kirkeklasse, er 
der vi stort sett “nyter Kristi ord” (2 Nephi 31:20), 
står vi i fare for åndelig underernæring.

For det annet er hjemmet både klasserom og labo
ratorium, der læring og etterlevelse av evangeliet er 
så sømløst sammenvevd at de nesten er umulige å 
skjelne. Denne levende laboratorieopplevelsen kan 
ganske enkelt ikke gjenskapes i klasserommet alene.

Det viktigste er kanskje at hjemmet er – eller 
kan være – et ekko av himmelen, en påminnelse 
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om det evige målet vi kom hit for å strebe etter. 
Slik president Henry B. Eyring, annenrådgiver 
i Det første presidentskap, uttrykte det: “Selv 
om jordiske familier er langt fra fullkomne, gir 
de Guds barn den beste mulighet til å bli ønsket 
velkommen til verden med den eneste kjærlighet 
på jorden som er i nærheten av det vi følte i him
melen – foreldrekjærlighet. Familier er også den 
beste metoden for å bevare og videreføre moralske 
dyder og sanne prinsipper som med størst sann
synlighet vil lede oss tilbake til Guds nærhet.” 6

Har jeg skremt dere foreldre? Jeg håper ikke 
det. Denne vektleggingen av undervisning, læring 
og etterlevelse i hjemmet er ikke ment å være 
en ekstra byrde for enkeltpersoner og familier. 
Tvert imot, faktisk – vi håper at ved å erkjenne og 
støtte deres innsats i hjemmet, kan vi på en eller 
annen måte lette byrden dere bærer der. Eller 
enda bedre, kanskje vi kan styrke dere så dere kan 
“bære [den] med letthet” (Mosiah 24:15).

Støtte til læring av evangeliet i kirken
Dette utvidede synet på å omfavne evangeliet 

utenfor klasserommet betyr ikke at klasserommet 
ikke er viktig. Vi håper naturligvis at meningsfylt 
læring fremdeles skjer i kirken. Faktisk er støtte
funksjonen som Kirkens klasser ivaretar, avgjø
rende for hjemmesentrert læring. Men hvis den 
skal bidra til å forandre liv, kan ikke undervisnin
gen i kirken være uavhengig av det som foregår i 
disse livene. Den må være relevant for, og benytte 
seg av erfaringene til både lærere og elever.

Da er det klart at hvis man fokuserer på en 
håndbok eller en krittavle eller organiseringen 
av stolene eller til og med noen gode diskusjons
spørsmål, kan det bære feil av sted. Det enkelte 
Guds barn og hans eller hennes evige fremgang 
må være det vi retter vår innsats og hengivenhet 
mot. Vi prøver å berøre liv, og vi rører bare stoler 

LÆRING OG ETTERLEVELSE AV EVANGELIET 
I HJEMMET
Forskning utført av forskere både i og utenfor Kirken har 
kommet frem til at religionsutøvelse som er forankret i 
hjemmet, har sterk og varig innvirkning på barn. Når barna 
blir voksne, opprettholder de ofte sin religiøse tro og 
skikkene de lærte i sitt barndomshjem.

Foreldre som bygger familien på rettferdighetens prin-
sipper, slik de finnes i “Familien – en erklæring til verden”, gir 
barna fordeler som vokser med tiden, og gir dem åndelige 
og timelige velsignelser.

Forskning utført av Kirken i USA, har også konkludert 
med at barn og ungdom i medlemsfamilier som har daglig 
familiebønn, familiens skriftstudium i hvert fall noen 
ganger i uken og ukentlig familiens hjemmeaften, har ca. 
20 prosent større sjanse enn andre for å gå i kirken hver 
uke, motta sin begavelse eller gifte seg i tempelet når de 
blir voksne.

Barn har naturligvis sin handlefrihet, så foreldrenes tro-
faste religionsutøvelse i hjemmet, som for eksempel regel-
messig familiebønn og skriftstudium, fører ikke alltid til at et 
barn godtar foreldrenes verdinormer. Sannsynligheten for 
overføring av religiøs tro og adferd mellom generasjonene 
øker imidlertid når foreldrene setter et godt eksempel, har 
et nært og kjærlig forhold til sine barn og har åpne samtaler 
om religiøse emner. Familien har en tendens til å ha så stor 
innflytelse på personlig religionsutøvelse at et betydelig 
mindretall av “fortapte” til slutt vender tilbake til Guds hjord 
i jordelivet.

Selv om denne forskningen antyder positive resultater 
der det finnes mye læring av evangeliet forankret i hjem-
met, antyder de også at støtte fra Kirken er spesielt viktig 
for nye konvertitter eller andre medlemmer som bor i hjem 
der det er svake tradisjoner for etterlevelse av evangeliet. 
Disse medlemmene kan ha nytte av eksempler og veiled-
ning, for eksempel å ha familiens hjemmeaften sammen 
med en annen familie, å lære å ha regelmessig familiebønn 
og se positive måter å snakke om religion i hjemmet, og 
utføre tjeneste sammen med mer erfarne medlemmer.
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eller tavlen eller audiovisuelt utstyr hvis det hjelper oss å berøre et liv. For å 
omskrive Frelseren: Hva gavner det en lærer eller en klasse om den holder 
verdens beste læremessige presentasjon, og ingenting av denne læren kom
mer til uttrykk i det enkelte medlemmets liv og kjærlighet, tanker og følelser, 
den personen Gud så inderlig ønsker å frelse og opphøye?

Det virkelige målet på suksess vil ikke være hvor smidig leksjonen gikk, 
hvor godt vi fylte tiden, hvor mange komplimenter 
læreren får etterpå eller hvor mange klassemedlem
mer som deltok. Suksess kommer an på hva som 
skjer i elevens liv. Fant bror Herrero noe i Skriftene i 
klassen i forrige uke som hjalp ham å komme gjen
nom utfordringene han har stått overfor? Eller enda 
bedre, skjedde det noe i klassen som forbedret hans 
evne til å finne svarene han trenger i løpet av uken? 
Da han fortalte om denne opplevelsen denne uken, 

fant søster Schmidt håpet og tilliten hun trengte for å tro at Gud ville hjelpe 
henne også? (Se “Du kommer ikke i form ved å se på andre”.)

Hvis du er lærer, kan alt dette bety at det du ser i en av våre nye undervis
ningsressurser, vil være litt annerledes enn det du er vant til å se i våre gamle 
håndbøker. Det kan hende du finner færre konkrete instruksjoner om hva 
du skal gjøre og hvordan. Dette er tilsiktet, for å oppfordre deg til å be om, 
legge merke til og anvende dine egne erfaringer og din egen og elevenes 

inspirasjon. (Se “Er du solist, eller leder du koret?”)
La oss tenke oss at studiekurset er Det nye testa

mente, og jeg er Søndagsskole læreren. Jeg kommer 
ikke nødvendigvis til klassen med en masse trivielle 
fakta om rammen rundt Matteus 5, inspirerende sita
ter av kloke mennesker om Bergprekenen og kreative 
aktiviteter om hvordan man kan være fredsstifter, 
alt sammen organisert og tatt tiden på slik at vi blir 
ferdige akkurat fem på. I stedet studerer og etterlever 
jeg prinsippene i Matteus 5, akkurat slik jeg forventer 
at elevene skal gjøre. Den eneste forskjellen er at jeg 

kanskje gjør det med mer ettertanke og bønn for hver av elevene og hvordan 
disse prinsippene kan være meningsfylte for dem. I klassen, under Åndens 
innflytelse, oppmuntrer jeg dem å til å oppbygge og støtte hverandre i deres 
forsøk på å studere og leve i samsvar med Matteus 5. Jeg hjelper dem å se 
sammenhenger mellom deres liv og den dyrebare læren i Skriftene. Fremfor 
alt ber jeg om inspirasjon i øyeblikket til å kunne gjøre en kjensgjerning om 

ER DU SOLIST, ELLER LEDER DU KORET?
Lærere føler seg ofte som en solist, som om alt avhenger av dem. De bør 
heller sammenligne seg med en kordirigent. En lærers rolle er unik og 
nødvendig – han eller hun leder diskusjonen, inspirerer til etterlevelse av 
evangeliet og setter alt i sammenheng med ren lære. Men musikken kommer 
fra oss alle. Lærere hjelper oss å finne evangeliets røst, som vi alle har, 
ved å invitere og inspirere oss til å ha våre egne erfaringer med å studere 
Skriftene. Når vi så kommer til klassen, deler vi vår personlig innsikt og våre 
oppdagelser. Dette vil styrke koret.

DU KOMMER IKKE I FORM VED Å SE PÅ ANDRE
Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum sammenlignet læring av 
evangeliet med en tur til treningssenteret. Elever, sa han, “blir ikke sterkere 
av å se noen andre gjøre øvelsene. De lærer, deretter deltar de. Etter hvert 
som deres åndelige styrke øker, får de selvtillit og deltar enda mer” (“Et 
klasserom fylt med tro, håp og kjærlighet” [en aften med en generalautoritet, 
sending for lærere i Kirkens skoleverk, 28. feb. 2014], broadcasts .lds .org).
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til tro, og til å gjøre et spørsmål om til en søken.
I Primær kan jeg naturligvis ha en litt annen rolle. 

Men målet mitt er ikke å holde de små underholdt 
i 45 minutter, eller å holde dem stille så jeg får sagt 
det jeg ønsker å si uten å bli avbrutt. Min hensikt er å 
bygge dem opp som selvstendige elever, å hjelpe dem 
å forstå hvordan deres liv blir beriket ved evangeliets 
sannheter, og å støtte deres foreldre – deres viktigste 
lærere i evangeliet.

Etter å ha sjokkert foreldrene, har jeg kanskje nå 
skremt lærerne. La meg i så fall berolige dere med to 
tanker: (1) Dere underviser mennesker, ikke leksjo
ner, og dere kjenner menneskene bedre enn noen lek
sjonsbok kan. (2) Deres personlige anstrengelser for 

Suksess kommer 
an på hva som 
skjer i elevens liv.
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å lære og etterleve evangeliet er den best mulige 
forberedelsen til å undervise andre i evangeliet. 
Husk at den beste måten å innby Ånden i vårt 
liv – og i vår undervisning – er å lære og etter
leve evangeliet selv. Ånden er den beste læreren 
i Kirken, og heldigvis finnes det ingen grense 
for denne innflytelsen.

Han merket veien og gikk foran
Det er vårt store ønske at Herren vil løfte oss til 

nye høyder av åndelig vekst ved hjelp av nye måter 
å lære og etterleve evangeliet. Med hans hjelp vil 
vi dele evangeliet med våre venner, ikke fordi vi 
føler det er en plikt, men fordi evangeliet er en del 

Jeg bærer vit-
nesbyrd om at 
når vi lærer 
hans vilje, når 
vi samler lys og 
sannhet og g jør 
det til en del av 
oss hver dag,  
vil dette lyset 
vokse i oss.

av vårt daglige liv, og vi kan ikke åpne munnen 
uten at en eller annen evangeliesannhet ramler ut! 
Ideelt sett vil våre venner fra andre trossamfunn 
se mer lys i vårt liv og finne misjonærene – til og 
med før misjonærene finner dem – fordi de ønsker 
at deres egen familie skal ha noe av det de har sett. 
Tempelekteskap, slektshistorie, prestedømmets 
kraft og ordinanser, moralsk renhet, omsorg for de 
fattige – alt dette vil være det velsignede resultatet 
av at dypt omvendte Kristi disipler lærer og etter
lever evangeliet hver dag, med full, hensiktsmessig 
og konsekvent støtte fra søndagens klasser. Det er 
dette Herren leder oss mot, og det er i sannhet en 
gripende reise!
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NY INNSIKT VIL KOMME
“Når du grunner på og ber angående 
doktrinære prinsipper, vil Den hellige 
ånd tale til ditt sinn og hjerte. Fra 
hendelser som omtales i Skriftene, 
vil det komme ny innsikt, og prinsip-

per som er relevante for din situasjon, vil falle som dugg 
på din sjel.

Du fremelsker erfaring med denne type åpenbaring 
ved å leve ifølge det lys som allerede er gitt deg, og ved å 
granske Skriften med rene motiver – i den ærlige hensikt 
å ‘komme til Kristus’. Når du gjør det, vil ‘du ha større 
frimodighet for Guds åsyn’, og Den hellige ånd skal stadig 
være din ledsager.”
President Russell M. Nelson, “Lev ifølge Skriftens veiledning”, 
Liahona, jan. 2001, 21.

HVORDAN SKAL JEG BRUKE DE NYE 
KOM, FØLG MED MEG - RESSURSENE?
De nye Kom, følg med meg - ressursene for enkeltpersoner 
og familier, Søndagsskolen og Primær, er ment å hjelpe 
oss å få meningsfylte erfaringer med å lære fra Skriftene 
hjemme og i kirken. Hvordan vil disse nye Kom, følg med 
meg - ressursene virke sammen?

•  I 2019 vil du bli oppfordret til å studere Det nye 
testamente. Kom, følg med meg – for enkeltpersoner og 
familier vil gi forslag for å støtte ditt eget og familiens 
studium i hjemmet. Bruk denne ressursen på en måte 
som er nyttig for deg.

•  Hver uke vil voksne, ungdom og barn over hele Kirken 
studere og snakke om de samme kapitlene i Det nye 
testamente.

•  Hvis du er lærer i Søndagsskolen eller Primær, kan 
du bruke Kom, følg med meg – for enkeltpersoner og 
familier til å styrke ditt eget og familiens studium. Du 
vil også få en lærerhåndbok for å hjelpe deg å skape 
engasjerende opplevelser i klasserommet som støtter 
skriftstudiet som klassens medlemmer gjør hjemme.

Du finner mer informasjon om de nye Kom, følg med 
meg - ressursene på comefollowme .lds .org.

Vi bruker uttrykket “Undervisning på  
Frelserens måte”, men jeg håper at det aldri blir et 
slagord eller en klisjé. Alt vi egentlig mener med 
det er at vi, som lærere og elever, må være Kristus 
lik og prøve å dele evangeliet med andre slik han 
gjorde. Dette er en anledning til å slutte seg til disi
plene og gå inn på veiene og sideveiene sammen 
med Jesus for å lete etter en som er bortkommet. 
Dette er en anledning til å gå opp på saligprisnin
gens berg sammen med folkemengden og sitte ved 
Galileasjøens bredder sammen med de forsamlede. 
Dette er en anledning for oss alle til å røre ved 
kanten av Mesterens klær og bli helbredet.

Jeg har alltid elsket disse poetiske ordene 
skrevet av Eliza R. Snow til en av de mest rørende 
salmene i Kirken:

Han merket veien og gikk foran.
Og hvert et punkt peker hen
til lys og liv og evig dag,
hvor Guds fulle nærvær er.7

Brødre og søstre, det er en ære å gå sammen 
med dere til den strålende fremtiden som vår him
melske Fader har i vente for oss. Jeg kjenner deres 
hjerte. Jeg vet at dere elsker Herren og ønsker å 
gjøre hans vilje. Jeg bærer vitnesbyrd om at når vi 
lærer hans vilje og samler lys og sannhet og gjør 
det til en del av oss hver dag, vil dette lyset vokse i 
oss og bli, “klarere og klarere inntil som ved høylys 
dag” (L&p 50:24; uthevelse tilføyd), da vi kan være 
sammen med ham fordi vi vil være lik ham. ◼
NOTER
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith 

(2007), 136.
 2. Læresetninger – Joseph Smith, 219, 264.
 3. Russell M. Nelson, “Jesus Kristus – Mesterlegen”,  

Liahona, nov. 2005, 86.
 4. Se Dallin H. Oaks, “Utfordringen å bli”, Liahona, 

jan. 2001, 40–43; se også David A. Bednar, “Omvendt 
til Herren”, Liahona, nov. 2012, 106–9.

 5. Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 1.4.
 6. Henry B. Eyring, “Samlingen av Guds familie”, Liahona, 

mai 2017, 20.
 7. “How Great the Wisdom and the Love”, Hymns, nr. 195.
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Det var en tid i mitt liv da jeg ble rørt 
av kjærlighet og Kristi lys. Mitt liv 

har siden forandret seg for alltid.
Jeg vet hvordan det er å leve uten 

evangeliet. I 30 år levde jeg på den 
måten. Jeg ble født i Russland av gode 
foreldre … Da jeg ble voksen, giftet jeg 
meg og fødte en nydelig liten jente. 
Snart fullførte jeg universitetsstudiene 
og fikk en jobb jeg virkelig likte. Og 
likevel … var jeg langt unna å være 
lykkelig

… Ekteskapet mitt … gikk gradvis 
i oppløsning … Jeg var knapt i stand 
til å skaffe enkel mat til min datter og 
meg. Jeg syndet. Jeg tok det ene gale 
valget etter det andre. Sult, depresjon 
og dårlige beslutninger gjorde livet mitt 
begredelig. Jeg [la skylden på] uflaks, 
uten å forstå at jeg på mange måter 
opplevde de naturlige konsekvensene av 
mine synder. Men hvordan kunne jeg 
vite det? Synd fantes ikke ifølge det jeg 
hadde blitt undervist …

Beslutninger og mirakler: 
Og nå ser jeg
Av Irina V. Kratzer

P Å  T A L E R S T O L E N

Religion i Sovjetunionen var forbudt 
etter kommunistrevolusjonen i 1917. Jeg 
ble undervist helt siden barnehagen at 
det ikke finnes noe slikt som en Gud, 
og at bare kommunistpartiet og bestefar 
Lenin kunne gjøre det russiske folket 
lykkelig. Religiøse personer ble alvorlig 
forfulgt i vårt samfunn. Troende mistet 
jobben, fikk ikke lov til å gå på skole 
og ble stemplet som “gale”. Det var 
obligatorisk for alle med undervisning i 
ateisme ved universitetet, hvor vi beviste 
at Gud ikke finnes … Jeg tenkte ganske 
enkelt ikke på Gud. Likevel hadde jeg 
vondt i hjertet på grunn av mine dår
lige valg. Senere lærte jeg at smerten 
jeg følte, var Kristi lys som ga meg en 
samvittighet som hjalp meg å skjelne 
mellom rett og galt …

Livet fortonet seg som en mørk  
tunnel med bare graven på slutten. Jeg 
følte at jeg sakte var i ferd med å dø. 
Jeg visste ikke hvordan jeg skulle be, så 
jeg drømte … Jeg drømte at én dag ville 

Denne serien retter søkelyset mot trofaste kvinners liv og budskap, i utdrag fra boken At the Pulpit: 
185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017) [På talerstolen: 185 år med taler av  
siste- dagers- hellige kvinner]. Boken er tilgjengelig på engelsk, portugisisk og spansk.

OM SØSTER 
KRATZER

Irina Valentinovna Kratzer 
(f. 1965) bodde i Barnaul, 

Sibir, der hun gikk på medisin-
studiet og ble kardiolog. Medisin 

var ingen lukrativ bransje. Det kunne gå 
flere måneder uten at sykehuset utbetalte 
lønn. Etter å ha skilt seg fra sin voldelige 
ektemann i 1996, følte Irina seg utmattet 
og fortvilet da hun jobbet ekstra nattskift 
for å forsørge sin mor og datter på lave 
lønninger.

Irina vokste opp i et ateistisk miljø, og 
trodde ikke på Gud. Likevel tok hun en 
kveld sjansen på å stille et spørsmål: “Ja 
vel, Gud, hvis du er der, vil jeg gjerne vite 
det, for du bryr deg sannsynligvis ikke 
om meg. Hvem er jeg for deg, en liten 
ting her som prøver å overleve?”

Noen uker senere, i august 1996, 
møtte Irina en mann som ville presen-
tere Kirken for henne og hjelpe henne å 
reise til USA for å studere engelsk. Åtte 
måneder etter at hun kom til Utah, i april 
1998, giftet Irina seg med Tay Kratzer.

Søster Kratzer var lærer i 
Hjelpeforen ingen i en menighet i Orem, 
Utah da hun ble bedt om å tale ved 
Brigham Young Universitys kvinnekon-
feranse. Tegnsetting og bruk av store 
bokstaver standardisert.
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jeg flykte fra alt som var begredelig i 
livet og begynne på nytt – glad og strå
lende. Jeg ville så gjerne at min datter 
skulle få et bedre liv enn jeg hadde …

[Så] kom Mormons bok inn i mitt liv. 
Jeg leste ett kapittel hver morgen før jeg 
gikk på jobb. Ved å lese denne boken 
lærte jeg at Gud lever, at Jesus er hans 
Sønn, [som] kom til jorden for å hjelpe 
syndere som meg. Jo mer jeg leste denne 
boken, desto bedre så jeg gapet mellom 
Kristi læresetninger og måten jeg levde 
på. Jeg lærte at det var derfor livet mitt 
var så begredelig …

Jeg var klar for en dramatisk for
andring. Jeg vil alltid huske … da jeg 
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gråt hele natten fordi jeg innså at livet 
mitt ikke var godt, at mine dårlige 
avgjørelser hadde skadet dem jeg elsket 
aller mest. Det var den mest smertefulle 
opplevelsen i mitt liv. Jeg gråt og ba 
hele natten … Da natten nærmet seg 
slutten, var jeg utmattet og hadde ingen 
tårer igjen. Ved første morgengry fikk 
jeg fred og lindring. Jeg hørte ordene: 
“Her er hånden min. Jeg vil lede deg og 
gå med deg. Men du må love meg at du 
vil forandre deg.” Og det lovet jeg. Jeg 
ønsket denne veiledningen og hjelpen 
mer enn noe annet …

Denne smertefulle og gledelige natten 
i Russland visste jeg ikke hvor store 

Kristi løfter er. Jeg visste ikke da at jeg 
om kun kort tid skulle reise til Amerika, 
hvor jeg skulle få lære mer om evangeliet 
og snart bli døpt … Jeg visste ikke at min 
datter skulle komme til Amerika for å få 
del i vår lykke …

Han ga meg så mange mirakler at jeg 
ikke fikk den minste anledning til å tvile 
på hans guddommelige hånd i mitt liv …

Gå med Kristus! Hold fast i hånden 
hans! Nyt hans ord. Ta til deg hans lys 
med hver eneste pore og av hele din sjel. 
Når du opplever vanskeligheter, vil du 
ikke bli stående i en mørk tunnel, men 
i hans kjærlighets lys og med et stadig 
sterkere lys foran deg. ◼
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Særlig i denne gamle opptegnelsen må vi søke Jesus Kristus, ellers vil vi kanskje 
ikke finne ham.

“Jeg er den jeg er”
  

Symboler på Jesus Kristus i Det gamle testamente
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Av Stephen P. Schank
Kirkens prestedøms-  og familieavdeling

Mens Moses skjulte sitt ansikt, 
må Herrens barmhjertige ord 
som lød fra den brennende 

busken, ha gitt gjenlyd fra evighe
ten: “Jeg har så visst sett mitt folks 
nød … og jeg vet hva de lider.

Nå er jeg steget ned for å utfri dem …
Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå 

kommer til Israels barn og sier til dem: 
Deres fedres Gud har sendt meg til 
dere! – og de så spør meg: Hva er hans 
navn? – Hva skal jeg da svare dem?

Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg 
er. Og han sa: Så skal du si til Israels 
barn: JEG ER har sendt meg til dere” 
(2 Mosebok 3:7–8, 13–14).

Jesus Kristus var kjent for oldtidens 
Israel som Herren Jehova, og identifi
serte seg som kilden som hans folk skulle 
se hen til for å få forløsning. Flere tusen 
år senere bekreftet den oppstandne 
Jesus Kristus sitt løfte om utfrielse til 
Israel i vår tid med følgende ord: “Vær 
derfor ved godt mot og frykt ikke, for 
jeg, Herren, er med dere og vil stå ved 
deres side, og dere skal vitne om meg, ja, 
Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds 
Sønn, at jeg var, at jeg er, og at jeg skal 
komme” (L&p 68:6; uthevelse tilføyd).

Skriftene, livets ord, har til hensikt å 
vise Guds barn i hver generasjon veien 
til Jesus Kristus for å få befrielse fra synd 
og død og alle våre jordiske problemer. 
Det gamle testamente er intet unntak. 

Som alle andre bøker med hellig skrift, 
har den til hensikt å vende vårt hjerte 
og sinn til vår befrier, vår Herre Jesus 
Kristus. Men særlig i denne gamle opp
tegnelsen må vi søke ham, ellers vil vi 
kanskje ikke finne ham.

Når vi søker Kristus i en hvilken som 
helst bok med hellig skrift, hjelper det 
å stadig minne oss selv på hva vi søker. 
Jesus Kristus er livets kilde! For de skjeb
nesvangre problemene åndelig og fysisk 
død som kom inn i verden ved fallet, 
er Kristus Israels evige løsning. Lehi 
erklærte: “[Han ofrer] seg selv … for å 
oppfylle de krav loven stiller” (2 Nephi 
2:7; uthevelse tilføyd). Det er dette 
svaret – Israels Forløser, den store “Jeg 
er” – vi søker når vi gransker Skriftene. 
I Det gamle testamentes poetiske og ofte 
arkaiske språkdrakt, er imidlertid ikke 
de evige problemene – og løsningen, 
Jesus Kristus – alltid like lette å få øye 
på. Likevel er Jesus Kristus der under 
overflaten og venter på å bli funnet i de 
gamle fortellingene.

Ha navnet som Herren delte med 
Moses på Sinai fjellet – “Jeg er” – i 
tankene mens du overveier de mange 
tingene Jesus Kristus er for dem som  
setter sin lit til ham. Følgende eksem
pler er symbolske læresetninger fra Det 
gamle testamente som har til hensikt 
å vende vårt hjerte og sinn til Herren 
Jesus Kristus for å få befrielse.LY
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LET ETTER JESUS KRISTUS I DET GAMLE 
TESTAMENTE

Profetene, også de som er omtalt i Det gamle 
testamente, kan betraktes som “sinnbilder 
og symboler på sin Messias”, skrev eldste 
Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apost-
lers quorum. Det er sunt og riktig å lete etter 
metaforer for Kristus overalt, og anvende 
dem gjentatte ganger for å ha ham og hans 
lover fremst i vårt sinn” (The Promised Messiah 
[1985], 453).

Det gamle testamente var ikke ment bare 
for å bevare en fortellende historie om Guds 
paktsfolk. Historiene i seg selv, sammen 
med deres tydelige budskap og moral, er 
av underordnet betydning for Kristi disipler. 
Det konsekvente hovedemnet i profetenes 
skrifter – og derfor det mest verdifulle for 
oss å studere – er Jesus Kristus!

Her er noen prinsipper å huske på når du 
søker etter sannheter om Jesus Kristus i Det 
gamle testamente:

1.  Alt Gud har gitt menneskene, er 
forbilder på Jesus Kristus (se 2 Nephi 
11:4; Moses 6:63).

2.  Alle profeter er sinnbilder, eller  
symboler, på Jesus Kristus (se Bruce R. 
McConkie, The Promised Messiah 
[1978], 451).

3.  Omvendelse åpner døren for å 
lære om Jesus Kristus ved hjelp av 
sinnbilder (se Alma 26:21–22).
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JEG ER … LIVETS BRØD
Manna

JEG ER … LAMMET SOM BLE SLAKTET FOR DEG
Dyreofring og kjortel av skinn

Før Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage, kledde Herren 
dem i dyreskinn så de kunne dekke seg til. I Det gamle testa
mente forekommer ordet forsoning, i dets forskjellige former, 
81 ganger. I 73 av disse forekomstene er det opprinnelige 
hebraiske ordet kafar, som i bokstavelig forstand betyr “å dekke”.
Etter at de ble drevet ut fra hagen, ble Adam og Eva befalt å 
ofre de førstefødte av sin hjord som et offer til Herren. En engel 
underviste dem senere og sa at denne skikken var “et bilde på 
Faderens Enbårnes offer” (Moses 5:7).
Dyreofring fortsatte under Moseloven, sammen med den ritu
elle tildekkingen av dem som deltok i prestedømsordinanser.
Når vi inngår en pakt med Herren og mottar hans hellige ordi
nanser, dekker hans forsoning oss slik at vi ikke lenger blir utsatt 
for den fulle virkningen av Adams fall. Jesus Kristus er virkelig 
Guds Lam som ble ofret for oss, slik at vi ikke lenger behøver 
å være underlagt virkningene av synd og død.
1 Mosebok 3:21; 37:3; 2 Mosebok 40:14–15; Esekiel 16:1–12; 
Matteus 22:11–12; Galaterne 3:26–29; 1 Nephi 11:21, 32–33; 
Alma 34:14–16; Moses 5:5–8; 7:47

Da Moses og Israels barn reiste fra Egypt til det lovede land, var 
de avhengige av Herrens barmhjertighet for sitt daglige brød. 
Herren ga dem et søtt “brød fra himmelen”, som folket kalte 
“manna” (som kan oversettes med “Hva er dette?”). De som  
sanket brødet hver dag og holdt seg trofaste mot Herren og 
hans profet, hadde liv gjennom hele sin reise i ørkenen.
Jesus Kristus er livets brød. Han kom ned til jorden fra himmelen 
for å gi oss liv hver eneste dag av vår jordiske reise. Når vi sanker 
hans ord hver dag, vil vi oppleve den sødme og vitalitet som er 
tilgjengelig gjennom ham, gjennom hele vår jordiske reise.
2 Mosebok 16:4, 12–21, 31; 5 Mosebok 8:2–3; Johannes 
6:26–35, 48–58, 66–68; 3 Nephi 20:8
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JEG ER … DEN SOM KAN HELBREDE DEG
Slange løftet opp på en stang

JEG ER … KILDEN MED LEVENDE VANN
Vann fra klippen ved Horeb

Da Israels barn tørstet etter vann i ørkenen, vendte Moses seg til 
Herren. Moses ble befalt å slå på en bestemt klippe ved Horeb 
(Sinai fjellet) med staven som Herren hadde gitt ham. Da han 
gjorde det, strømmet vannet frem fra klippen for å opprettholde 
livet til de millioner av israelitter som var på reise.
Jesus Kristus er Israels klippe. Da han ble slått på Golgata, strøm
met det blod ut fra hans legeme. Kristi blod gir oss liv! Vi kan 
få tilgang til det liv som finnes i Kristi sonende blod, ved å følge 
profeter som har mottatt nøkler til å frembringe levende vann 
fra ham.
2 Mosebok 17:1–6; 4 Mosebok 20:8, 11; Johannes 4:10–15; 
1 Korinterbrev 10:1–4; L&p 28:2

Vanskelighetene under reisen fikk Israels barn til å klage og 
knurre mot profeten og Herren. Som følge av dette lot Herren 
giftige slanger bite dem, og mange døde. Moses ba Herren om 
å fjerne slangene, men i stedet gjorde Herren det mulig for fol
ket å unnslippe døden når de hadde blitt bitt. Handlingen som 
krevdes for å bli helbredet, var å se på en kobberslange som var 
festet til en stang.
Jesus Kristus ble naglet til en stang – korset – slik at vi kan se hen 
til ham i våre lidelser og ikke bli overveldet av dem. Jesus Kristus 
tar ikke alltid bort våre prøvelser, men som vår lege kan han ta 
giften ut av dem ved sin forsonings velsignelser.
4 Mosebok 21:4–9; Johannes 3:14–16; 1 Peter 2:24; Alma 
33:18–22; Helaman 8:14–15; 3 Nephi 27:13–15
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Julen var ikke julen. Selv om jeg prøvde 
å være munter med julesanger som 

spilte i bakgrunnen, var det med 
tungt hjerte jeg fant frem oppbeva
ringskassene. Kakeboksen som var 
formet som en snømann, minnet 
meg bare om at det ikke var noen å 
bake sammen med. Julenissefiguren syn
tes å si at det var liten grunn til å henge 
opp julestrømper, og det peppermynte
stripede innpakningspapiret minnet meg 
om at jeg ikke ville få høre stemmene til 
oppspilte barn neste morgen.

Dette året hadde vårt yngste barn 
dratt for å studere, og huset vårt føltes 
ensomt og stille. Jeg valgte bare pynt 
som ikke hadde noe med julenissen å 
gjøre, og la alt annet tilbake i kassene.

Siden mannen min var bortreist, 
pyntet jeg treet alene. Min svigerdatter 
la ut bilder på nettet av mine barnebarn 
som hang julepynt på treet deres, og jeg 
lengtet inderlig etter tidligere tider. Jeg 
lurte på hvordan tiden kunne ha gått 
så fort. Hvordan hadde barna vokst så 
fort? Mens tankene mine vandret på 
denne måten, så jeg ned på lyspæren 

En eneste rød lyspære
Av Lori Ries

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

En enkel juletrepynt minnet meg om hva julen 
egentlig dreier seg om.

småkaker i mange former og barnas 
fryd første juledags morgen, og det som 
gjorde meg lykkelig i julen. Så tenkte 
jeg på mine barn og deres evige familier. 
Jeg tenkte på gleden jeg hadde i min 
familie, og gleden de hadde i sine egne. 
Jeg grunnet på hvordan barnet som lå 
i krybben, gjorde det mulig. En deilig 

varme utviklet seg i mitt hjerte da jeg 
tenkte på gaven som Frelseren er – ikke 
bare til meg, men til hele menneskeheten.

“Men engelen sa til dem: Frykt ikke! 
For se, jeg forkynner dere en stor glede – 
en glede for alt folket ” (Lukas 2:10; 
uthevelse tilføyd).

Mens jeg fortsatte å pynte treet, medi
terte jeg over Jesu Kristi enkle fødsel og 
liv. Han kom for å reparere det ødelagte, 
bygge opp de undertrykte, trøste de 
ensomme, gi fred i ufullkommenhet og 
vise medfølelse i lidelse. Han ble født og 
døde for at vi igjen kan få leve sammen 
med ham i vår Faders rike. Han kom for 
at menneskene kunne få oppleve sann 
lykke. Mitt hjerte svulmet, og jeg fant 
glede i Kristus fordi Kristus er julen. ◼
Artikkelforfatteren bor i Oregon, USA. BI
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i hånden min. Det var en enkelt rød 
lyspære.

Jeg undersøkte fargen, en dyp rød
farge. Skarlagen. Jeg kikket rundt på 
de enkle dekorasjonene som var igjen: 
noen få julekrybber, en krybbe laget 
av ispinner og en pyntegjenstand med 
ordet NOEL i gullbokstaver. Jeg hadde 
tårer i øynene. Pæren var rød – rød som 
Frelserens sonende blod.

Jeg tenkte på hvordan jeg alltid hadde 
satt likhetstegn mellom dekorasjoner, 
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I 2000 ble vi kalt som grenspresident og 
Primærs president i den minste enheten 

i Kaohsiung Taiwan stav. Vi var ca. 20 
personer på nadverdsmøtet, inkludert 
vår unge familie, fire aktive eldster og 
misjonærene. Vi sendte senere ut to 
eldster på misjon, og stolte på at Herren 
ville fornye grenen vår.

Mens vi arbeidet med grenen, hus
ket vi president Gordon B. Hinckleys 
(1910–2008) råd om at enhver konvertitt 
trenger “en venn, en ansvarsoppgave og 
næring ved ‘Guds gode ord’”.1 Vi følte 
at våre nye medlemmer raskt skulle få 
kall slik at de kunne vokse ved å utføre 
tjeneste. Misjonærene presenterte oss 
for hver undersøker, og innen to uker 
etter at hver av dem ble døpt, mottok de 
et kall. De utviklet vennskap mens de 
virket sammen med andre medlemmer.

Innen en måned mottok hver av de 
nydøpte brødrene Det aronske preste
dømme, og hver av dem velsignet og 

delte ut nadverden. Vi forberedte dem 
også til å motta Det melkisedekske pres
tedømme innen neste stavskonferanse.

Nye eldster ble lært å utføre ordi
nanser, og så underviste disse eldstene 
de nyere eldstene. Vi trodde på å lære 
ved å gjøre og å beholde lærdommen 
ved å undervise. Grenens medlemmer 
var ansvarlig for å sette eksempler og 
veilede, undervise og lære opp, og hjelpe 
og støtte hverandre.

Vi brukte hjemmelærere og besø
kende lærerinner, familiens hjemmeaf
ten, menighetsaktiviteter og spleisefester 
for å innlemme nye konvertitter i felles
skapet. De ble næret med Guds ord ved 
undervisning på søndager og hverdager. 
Institutt vokste fra 2 til 25 elever. For å 
gi ytterligere næring til den lille grenen 
vår, virket vi i Taipei Taiwan tempel hver 
måned – en 10 timers tur returreise med 
buss. Vanligvis strevde staven med å fylle 
en buss nummer to til templet. Etter 

Vekst som kommer 
av tjeneste
Av Po Nien (Felipe) Chou og Petra Chou

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

Vi følte at våre nye medlemmer av grenen raskt skulle 
få kall slik at de kunne vokse ved å utføre tjeneste.

hvert som grenen vokste og familier 
forberedte seg til sine tempelvelsignelser, 
satte vi oss som mål å fylle vår egen buss. 
To ganger det første året, mens resten 
av staven fylte én tempelbuss, fylte vår 
lille gren den andre. Kort tid senere 
ba staven hver menighet om å fylle én 
tempelbuss minst en gang i året.

I løpet av det andre året beholdt vi 
90 prosent av våre konvertitter, opp 
fra 30 prosent, og våre nadverdsmøter 
vokste til omtrent 100 personer, deriblant 
25 aktive eldster. Grenen ble en menig
het, og den gamle bygningen vår ble 
renovert til et nytt møtehus.

Den minste grenen hadde blitt den 
sterkeste menigheten i staven fordi hver 
konvertitt hadde blitt velsignet med ven
ner, kall og næring med Guds ord. ◼
Artikkelforfatterne bor i Utah, USA.

NOTE
 1. Gordon B. Hinckley, “Konvertitter og 

unge menn”, Lys over Norge, juli 1997, 48.FO
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Kaohsiung syvende gren ved Taipei Taiwan tempel i desember 2001.
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F amilien min har gjort julen til en 
minneverdig anledning så lenge 

jeg kan huske. Da jeg reiste 
til Brasil Porto Alegre syd 
misjon, forsto jeg ikke hvor 
vanskelig det skulle bli for 
meg å tilbringe julen borte 
fra dem for første gang.

Under min første jul på 
misjonsmarken, ønsket jeg å 
være sammen med familien 
min, men min ledsager 
og jeg var alene. En 
følelse av selvmedliden
het og tristhet grep meg.

På julaften inviterte en 
skjønn familie min ledsager og 
meg på middag. Vi hadde en fin kveld, 
men denne familiens lykke minnet meg 
bare om at jeg var borte fra min egen 
familie. Den kvelden dro vi hjem, og jeg 
prøvde å sove og glemme at neste dag var 
første juledag. For første gang i mitt liv 
var jeg lettet da julen var over.

Et år senere reflekterte jeg over den 
forrige julen og tenkte på hva jeg kunne 
gjøre for å få en bedre jul på misjons
marken. Jeg innså at min tristhet året 
før kom av at jeg fokuserte på meg selv 
istedenfor på Frelseren. Jeg innså også 
at julen er en tid for å minnes Frelserens 

fødsel og at jeg burde være glad for å 
tjene ham som hans representant.

Jeg snakket med min ledsager, og vi 
bestemte oss for å kjøpe kjærlighet på 
pinne som vi kunne gi til medlemmer, 

undersøkere, barn og andre vi møtte 
på første juledag. Vi øvde også 
på julesanger vi kunne synge. 
Glede fylte mitt hjerte på første 
juledag, da vi møtte mennesker, 
sang salmer og ga bort kjærlig

het på pinne.
På vei hjem den kvelden traff 

vi en eldre mann som satt på 
fortauet. Vi spurte om han hadde fått 

en julegave den dagen. Han sa ja – han 
hadde snakket på telefonen med barna 
sine som bodde langt unna.

“Vi har en gave til å gi deg,” sa vi. 
Vi ga ham en kjærlighet på pinne.

“Dette vil ikke bare smake godt,” sa 
han, “det vil også glede min ånd.”

Jeg hadde den verste julen på misjo
nen min fordi jeg bare fokuserte på meg 
selv. Jeg hadde også den beste julen da 
jeg i stedet fokuserte på Frelseren. Jeg 
vet at når vi fokuserer på ham, vil han 
fylle vår ånd med velbehag i julen og 
resten av året. ◼

Wilson Correia dos Santos, 
Pernambuco, Brasil

En god jul

S A G T  A V  S I S T E -  D A G E R S -  H E L L I G E
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For å få en bedre jul 
på misjonsmarken, 

bestemte min ledsager 
og jeg oss for å kjøpe 
kjærlighet på pinne som 
vi kunne gi til alle vi 
møtte på første juledag.
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“Det gjorde dere mot meg”

F amilien vår har en juletradisjon med 
å gi gaveposer med mat, hansker, 

luer og andre nødvendigheter til de 
trengende. I 2016 var julaften spesielt 
kald i den delen av California hvor vi 
bor. Vi presset oss sammen, men likevel 
skalv vi!

Da vi kjørte til en park i nærheten 
av hjemmet vårt hvor mange hjemløse 
oppholder seg, så vi en mann som lå sam
menkrøpet under det beskjedne lyet av 
en bussholdeplass, dekket av et gammelt 
pledd. Min mann Dennis stanset bilen og 
tok vår sønn Jonathan med seg for å gi 
mannen en gavepose. Vår datter Abbey 
og jeg ventet i bilen og fulgte med.

Mannen løftet hodet idet Dennis 
ga ham posen. Et stort smil lyste opp 

ble med meg. Dennis smilte da vi nær
met oss, og han presenterte oss for 
mannen. Jeg rakte ut hånden og spurte 
hva han het.

Han tok meg i hånden, smilte varmt 
og svarte: “Jesús.”

Familien min fortsatte samtalen, 
men jeg hørte ikke noe særlig etter 
det. Jeg kunne ikke la være å tenke på 
betydningen av denne skjønne man
nens navn: Jesús – vår Frelsers navn. 
I dette øyeblikket ble jeg påminnet 
om Frelserens undervisning: “Alt dere 
gjorde mot én av disse mine minste  
brødre, det gjorde dere mot meg”  
(Matteus 25:40). Denne opplevelsen 
forandret meg for alltid. ◼
Shannon Knight, California, USA

mannens ansikt. De håndhilste og 
begynte å snakke sammen. Dette var 
uvanlig, for vanligvis er det ikke mye til 
ordveksling.

Etter noen minutter kom Dennis til
bake til bilen og åpnet bagasjerommet.

“Er alt i orden?” spurte jeg.
“Ja”, svarte han. “Jeg gir ham parka

sen min. Han trenger den mer enn jeg.”
Jeg ble målløs. Dette var en veldig 

fin parkas som Dennis bare hadde brukt 
noen få ganger! Dennis gikk tilbake til 
mannen og hjalp ham å ta på seg den 
varme parkasen. Mannens ansikt strålte. 
Dennis og mannen fortsatte å snakke 
sammen.

Jeg følte trang til å møte denne  
mannen. Jeg åpnet bildøren, og Abbey 

Jeg følte meg tilskyndet til å møte 
denne mannen. Jeg gikk bort til 

ham, rakte ut hånden og spurte hva 
han het.
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Jeg ble halvveis blind da jeg ble påkjørt 
av en lastebil mens jeg syklet. Litt over 

fire år senere, i julen 2011, følte jeg meg 
tilskyndet til å be en mann jeg hadde 
kjent i en tidligere menighet, om en pres
tedømsvelsignelse. Jeg traff bare denne 
mannen en gang iblant, så jeg forsto ikke 
hvorfor jeg skulle spørre ham. Jeg visste 
at det var andre verdige prestedømsbæ
rere som jeg kunne spørre i stedet.

I ukene som fulgte ble følelsen av at 
jeg trengte en velsignelse sterkere. Jeg 
var tempelarbeider i Frankfurt Tyskland 
tempel, så jeg bestemte meg for å be en 
av brødrene der om en velsignelse.

Etter at jeg tok denne beslutningen, 
kom mannen jeg hadde blitt tilskyndet til 
å spørre, inn i templet. Jeg visste straks at 
dette ikke var en tilfeldighet – vår him
melske Fader ønsket at jeg skulle spørre 
akkurat denne mannen. Jeg mannet meg 

Vi ble begge velsignet
opp og ba om å få snakke med ham etter 
sesjonen hans. Det ville han.

Senere forklarte jeg at jeg ikke visste 
hvorfor, men jeg følte at jeg trengte en 
velsignelse av ham. Han sa at han gjerne 
ville hjelpe. Han inviterte en annen bror 
inn i rommet, og begynte så å gi meg en 
velsignelse. Da avsluttet, var jeg forvirret. 
Velsignelsen var fin, men det var ingen
ting spesielt ved den.

Så åpnet jeg øynene.
Da jeg åpnet øynene, kunne jeg se hele 

rommet nesten helt klart. Jeg kunne ikke 
tro det! Jeg spurte mannen om han visste 
hvorfor han var den som måtte gi meg 
denne velsignelsen. Svaret hans gjorde 
meg ydmyk.

“Jeg tror ikke denne velsignelsen bare 
var til deg,” sa han. “Den var til meg 
også. Jeg skal gi min niese en velsignelse i 
morgen fordi hun skal bli døpt. Familien 

vår er ikke aktiv i Kirken, og hun er det 
første familiemedlemmet som blir døpt på 
nesten 20 år. Mange i familien vil delta i 
dåpen, og jeg var ikke sikker på om min 
tro var sterk nok til å gi velsignelsen. Nå 
vet jeg at jeg kan klare det.”

I dagene som fulgte forbedret synet 
mitt seg nok til at jeg ikke lenger trengte 
den hvite stokken. Jeg pakket den inn 
og ga den i julegave til denne mannen 
sammen med et brev. “Jeg vet det ikke er 
Moses’ stav,” skrev jeg, “men jeg håper 
den minner deg om hvilken prestedøms
kraft du er i besittelse av.”

Vår himmelske Fader elsker oss 
og gleder seg over å velsigne oss. 
Denne velsignelsen i julen ga meg 
ikke bare synet tilbake, men ga også 
en ydmyk prestedømsbærer trygghet 
i sin prestedømstjeneste. ◼
Anna Fingerle, Hesse, Tyskland

Jeg pakket inn den hvite stokken min 
og ga den i julegave til mannen som 

ga meg en prestedømsvelsignelse.
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Mormons bok: En spesiell gave

På julaften 2016, mens min mann og jeg var 
tempelmisjonærer i Manila Filippinene 

tempel, ønsket jeg å gi noen en Mormons bok. 
På andre omslagsside i en bok skrev jeg mitt vit
nesbyrd og la ved et postkort av Manila tempel, 
med informasjon om hvor man kan lære mer om 
Kirken. Så knelte jeg i bønn og ba Herren om å 
lede meg til noen han hadde forberedt.

Jeg forlot leiligheten vår og krysset gaten. 
En sikkerhetsvakt fra misjonæropplæringssen
teret i nærheten snakket med to menn. Han 
ropte: “God jul!” Jeg følte meg tilskyndet til 
å gå bort til dem.

Da jeg hadde presentert meg, fant jeg ut at én 
av mennene var vaktmester ved misjonæropplæ
ringssenteret og den andre var bonde. Jeg fant 
ut at de begge var medlem av Kirken.

Jeg spurte om de kjente noen som kunne være 
interessert i å få en Mormons bok i julegave. 
Bonden virket overrasket. Han sa at han hadde 
en venn som skulle besøke tempelområdet sam
men med ham om noen minutter. Han hadde 
ønsket å gi sin venn en Mormons bok, men 
hadde ikke klart å få tak i en. Full av følelser 
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tok jeg boken opp av vesken. Jeg fortalte dem 
om bønnen min og ga ham boken.

Ånden rørte oss alle, og bonden uttrykte 
håp om at vennen hans ville lese Mormons bok 
og ta imot evangeliet. Da jeg gikk tilbake til 
leiligheten min, takket jeg Herren og ba om at 
bondens venn ville holde avtalen om å besøke 
tempelområdet.

Ca. 15 minutter senere fikk jeg en telefon fra 
sikkerhetsporten ved opplæringssenteret. Bon
dens venn hadde kommet. Jeg gikk straks for å 
møte ham. Han var kaptein på et handelsskip 
som skulle dra til sjøs igjen om to dager. Han 
takket meg for boken og sa at han ville ta den 
med seg på skipet. Før vi sa farvel, så jeg ham 
rett inn i øynene og sa: “Denne boken er sann.” 
Da jeg gjorde det, bekreftet Ånden denne sann
heten for meg.

Den julen ga jeg en spesiell gave: en  
Mormons bok og mitt vitnesbyrd om at den 
er sann. Jeg fikk også en spesiell gave: Herren 
besvarte min bønn og velsignet meg med en 
mulighet til å dele evangeliet med noen. ◼
Claudette Bybee Burt, Washington, USA

K apteinen takket 
meg for Mormons 

bok og sa at han ville ta 
den med seg på skipet.
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Som ny misjonspresident 
høsten 2011 var det en glede 
å være ute blant våre misjo-

nærer. Min hustru Emily og jeg 
bestemte oss for å inspisere leilig-
heter og besøke alle misjonærpar i 
misjonen.

Da vi reiste fra Guatemala City 
til en av våre mer fjerntliggende 
soner, kjent som Sololá, fikk vi 
vite at en demonstrasjon sperret 
veien foran oss. Demonstrasjoner  
i Guatemala kan ta mange timer, 
og det er vanligvis umulig å 
komme forbi dem. Men da vi 
spurte om en mulig omkjøring, 
fikk vi vite om en annen rute. Med 
denne ruten fulgte imidlertid føl-
gende advarsler:

• Det er ingen god vei.
• Sørg for at dere ikke er på veien 

etter mørkets frembrudd.
•  Røverbander ferdes ofte på veien.

Som enhver ivrig ny misjonspre-
sident og hustru, dro Emily og jeg. 
Etter å ha kjørt en stund, kom vi til 

En mild, lav røst blant  
store avgjørelser

Av M. Joseph Brough
Annenrådgiver i Unge menns 
generalpresidentskap
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Hvis du er verdig, vil 
ikke vår himmelske 
Fader la deg gjøre 
store feil uten å gi 
deg en advarsel.

et sted langs en grusvei som så 
ut som en bratt skrent foran 
oss. Emily spøkte om at vi 
skulle finne frem kame-
raet og ta bilder idet vi 
forsvant over kanten.

Mange år tidligere, 
da jeg var ung misjo-
nær i Guatemala, 
hadde jeg lært at 
når en liten gren var slept opp på 
veien, betydde det “vær forsiktig”. 
Det kunne også bety “stopp”. Jeg 
hadde sett en gren, men oppfattet 
ikke hva den betydde.

Like etter hang vi og dinglet 
fra en 6 m høy avsats hvor en bro 
hadde blitt skylt bort. Jeg kom 
meg ut på min side, men Emily 
klarte ikke å åpne døren sin. Da 
hun prøvde å klatre over setet og 
komme ut av min dør, begynte 
bilen å gynge. Det var naturligvis 
et svært urovekkende øyeblikk.

Mange tanker fór gjennom 
hodet mitt. Jeg så for meg over-
skriftene: “Ny misjonspresident 

U N G E  V O K S N E
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kjører utfor manglende bro, og 
påfører sin hustru alvorlige skader,” 
eller “Ny misjonspresident og hus-
tru savnet etter å ha blitt ranet på 
en vei de ikke burde ha kjørt.”

Jeg visste ikke hva jeg skulle 
gjøre, så jeg stoppet opp utenfor 
bilen og tryglet min himmelske 
Fader: “Vær så snill å hjelpe meg i 
min skjødesløshet.” Kan du tro at 
en stor lastebil full av bananer plut-
selig stanset bak oss? Sjåføren og 
passasjerene så oss og kom bort for 
å le og nyte den dumme gringoens 
forlegenhet. De pekte på grenen på 
veien. Det var bokstavelig talt bare 
en kvist.

Til vår mirakuløse velsignelse 
hentet de så fra lastbilen den 
eneste kjettingen jeg så i løpet av 
mine tre års tjeneste i Guatemala. 
Før de dro, hugget de også ned et 
tre og slepte det over veien. Jeg 
tror de ville sørge for at den neste 
nordamerikaneren som kom denne 
veien, ikke gjorde den samme 
tabben.
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Følg tilskyndelser og advarsler
Jeg forteller denne historien for å 

poengtere at vi må følge advarsler, 
tilskyndelser og veiledning som blir 
gitt oss av Herrens røst – uansett 
hvor sterk eller mild den måtte være. 
Denne røsten antar mange former: 
skriftsteder, bud, hvisken fra Den 
hellige ånd, levende profeters ord og 
råd fra foreldre, ledere i Kirken og 
gode venner. Lytter vi til og følger vi 
disse tilskyndelsene og advarslene? 
Hvorfor er det viktig å gjøre det?

Vi leser i Salomos ordspråk:
“Sett din lit til Herren av hele 

ditt hjerte, og stol ikke på din 
forstand!

Kjenn ham på alle dine veier! Så 
skal han gjøre dine stier rette.

Vær ikke vis i egne øyne, frykt 
Herren og vik fra det onde” (Salomos 
ordspråk 3:5–7).

Vi må stole på Herren av hele 
vårt hjerte. Vi må forstå at vår kunn-
skap ikke strekker til for å vite hva 
som er best for oss og best for andre. 
Hvis vi stoler på ham, gir han oss et 
storartet løfte: Han vil gjøre våre 
stier rette.

I vår familie har vi et ordtak 
som ble en viktig del av vår misjon. 
President Russell M. Nelson har 
undervist om dette en stund. Han 
sa det slik: “Lydighet gir fremgang. 
Nøyaktig lydighet fører til mirakler.” 1

I familien vår og på misjonen sa 
vi: “Lydighet gir velsignelser, men 
nøyaktig lydighet fører til mirakler.”

Jeg forstår ikke helt hva nøyaktig 
lydighet betyr, men her er det jeg 
har forstått så langt. Det betyr ikke 
at vi er fullkomment lydige i alle 
ting akkurat nå, selv om vi kan være 
fullkomment lydige mot mange av 
Herrens bud. Derfor må omvend-
else være en viktig del av nøyaktig 
lydighet. Nøyaktig lydighet krever 
plikttroskap overfor alle advarsler og 
tilskyndelser og bud som vår himmel-
ske Fader gir oss.

Noen ganger vil vi ikke forstå 
hvorfor vår himmelske Fader vil at 
skal gjøre bestemte ting. Dette kan 
være noen av de vanskeligste stun-
dene å være nøyaktig lydig. Husk da 
Adam, en av de største av alle, ble 
spurt hvorfor han ofret: “Og etter 

mange dager viste en Herrens engel 
seg for Adam og sa: Hvorfor ofrer du 
til Herren? Og Adam sa til ham: Jeg 
vet ikke, men Herren befalte meg 
det” (Moses 5:6).

Følg profetene
Emily har vært et strålende 

eksempel på nøyaktig lydighet, selv 
om hun ikke har forstått det. Under 
generalkonferansen i oktober 2000 
hørte hun følgende råd fra president 
Gordon B. Hinckley (1910–2008): “Vi 
fraråder tatovering og også ‘å lage 
hull i kroppen for annet enn medi-
sinsk formål’. Men vi tar ikke stil-
ling ‘til minimal gjennomhulling av 
ører hos kvinner til et par øreringer’ 
– ett par.” 2

Da min hustru kom hjem, forklarte 
hun for vår datter nummer to hvor 
viktig det er å følge profetene uansett LE
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hva det måtte gjelde. Mens hun snak-
ket, adlød også min hustru. Hun tok 
ut sitt andre par øreringer for siste 
gang. Jeg tror fortsatt ikke hun for-
står hvorfor, men jeg vet at hvorfor 
ikke spiller noen rolle for henne.

For noen av oss kan dette virke 
ubetydelig fordi det er slik en liten 
ting. Det er sant. Jeg kan imidlertid 
ikke huske at Frelseren sa: “Dersom 
dere elsker meg, da holder dere de 
av mine bud som synes viktige” (se 
Johannes 14:15).

Mine kjære brødre og søstre, en 
tydelig advarselsrøst som vi alltid 
må gi akt på, kommer fra Herrens 
utvalgte apostler og profeter. Den 
er kanskje ikke populær sett med 
verdens øyne, akkurat som den lille 
tingen president Hinckley ba oss om. 
Men du kan – du må – stole på at den 
kommer fra vår himmelske Fader. 

Det kan være bare en liten kvist, 
eller det kan være et helt tre som er 
slept over veien. Jeg oppfordrer deg 
til å lese eller lytte til generalkon-
feransen med denne tanken i bak-
hodet: Hvilke kvister eller trær har 
Herren lagt i min vei?

Stol på Herren
Noen av dere tenker kanskje: “Det 

er vel og bra. Men hva gjør du når du 
søker tilskyndelser, råd fra Herren, 
advarsler og veiledning, og rett og 
slett ikke synes å motta svar?”

Kanskje har du denne bekymrin-
gen når det gjelder viktige avgjørelser 
i livet ditt. Husk løftet om å stole på 
Herren av hele ditt hjerte, og han vil 
gjøre dine stier rette.

Når det gjelder viktige begivenhe-
ter i vårt liv, ønsker vi tydelig rett-
ledning, og den kan være vanskelig 

å finne. Jeg har imidlertid etter 
hvert forstått at hvis jeg er villig til å 
omvende meg, være fullstendig lydig, 
følge mine ledere og gjøre andre gode 
valg – med andre ord, hvis jeg er ver-
dig – vil ikke vår himmelske Fader la 
meg gjøre store feil uten en behørig 
advarsel. Det samme gjelder deg.

Mine unge venner, vår himmel-
ske Fader er her for å hindre oss i å 
gjøre kostbare feil hvis vi søker hans 
advarsler, tilskyndelser og åpenbar-
inger fra alle tilgjengelige kilder – og 
hvis vi gir akt på dem og følger dem. 
Vi har rett til alltid å ha Den hellige 
ånd med oss, spesielt i avgjørende 
øyeblikk i livet.

Jeg håper dere vil være i stand til å 
se kvistene og trærne som vår him-
melske Fader legger i deres vei.

Jeg vitner om at når vi gir akt på 
Herrens røst når vi mottar den fra 
dens mange kilder, og prøver å være 
fullstendig lydige, kan vi ha et liv 
som avsluttes med “og de levde lyk-
kelig alle sine dager”. Det kan bare 
skje ved å etterleve Kristi lære og 
inngå og holde hellige pakter. ◼
Fra talen “Heeding the Voice of the Lord”, som 
ble holdt under en andakt ved Brigham Young 
University–Idaho 17. oktober 2017.

NOTER
 1. Russell M. Nelson, i R. Scott Lloyd, “Elder 

Nelson Delivers Spiritual Thanksgiving 
Feast to MTCs”, Kirkenytt- delen av LDS.org, 
4. des. 2013, news .lds .org.

 2. Gordon B. Hinckley, “Dine barns fred skal 
være stor”, Liahona, jan. 2001, 68.
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Av president  
Dallin H. Oaks

Førsterådgiver i Det 
første presidentskap

FOR SISTE- DAGERS- HELLIGE som var voksne den gangen, var åpenbaringen 
om prestedømmet i 1978 en begivenhet som ble risset inn i minnet.

I.
Jeg fikk nyheten på en telefon som sjelden ringte. Mine to sønner og jeg 
arbeidet i hagen utenfor en fritidsbolig i fjellet vi hadde bygget som et fristed 
fra mine tunge ansvarsoppgaver som president for Brigham Young University. 
Det var eldste Boyd K. Packer som ringte. Han fortalte meg om åpenbaringen 
om prestedømmet som var i ferd med å bli bekjentgjort. Vi utvekslet uttrykk 
for glede, og jeg gikk tilbake til arbeidet. Jeg satte meg på jordhaugen vi 
hadde flyttet, og vinket til sønnene mine. Da jeg fortalte dem at alle verdige 
mannlige medlemmer av Kirken nå kunne bli ordinert til prestedømmet, gråt 
jeg av glede.

Hvorfor var åpenbaringen om prestedømmet slik en gledelig begivenhet? 
Som ung mann studerte og arbeidet jeg som advokat, og jeg bodde i midt-
vestre og østlige områder av USA i 17 år. Jeg hadde sett og delt smerten og 
frustrasjonen de opplevde som led av disse restriksjonene, og de som så 
dem, kritiserte dem og ønsket å vite hvorfor de var der. Jeg studerte grun-
nene som ble gitt den gangen, og følte ingen bekreftelse på at noen av dem 
var sanne. Som en del av mitt ydmyke studium lærte jeg at Herren sjelden gir 
grunner for de bud og veiledninger han gir til sine tjenere. Jeg bestemte meg 
for å være lojal mot våre profetiske ledere, og be om – slik det ble lovet siden 
begynnelsen av disse restriksjonene – at dagen ville komme da alle ville få 
nyte prestedømmets og tempelets velsignelser. Nå, den 8. juni 1978, hadde 
den dagen kommet, og jeg gråt av glede.

VÆR ETT
EN GRUNN TIL Å FEIRE

Fra en tale holdt under “Vær ett”, 40- årsfeiringen av åpenbaring om prestedømmet i 1978, 1. juni 2018.
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II.
Når vi betrakter det som har skjedd og 
stadig skjer i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige og medlemmenes liv 
siden 1978, har vi grunn til å feire.

Som institusjon reagerte Kirken 
raskt på åpenbaringen om prestedøm-
met. Ordinasjoner og tempelanbefa-
linger kom umiddelbart. Grunnene 
som hadde blitt gitt for å prøve å 
forklare de tidligere restriksjonene på 

dem gradvis, mens noen privat fortsatt 
hadde de rasistiske holdningene som 
har vært smertefulle for så mange over 
hele verden, også de siste 40 årene. 
Noen har ønsket å se tilbake, rette 
oppmerksomheten mot å granske 
fortiden på nytt, og blant annet prøve 
å finne grunner til de nå foreldede 
restriksjonene. Men de fleste i  
Kirken, også dens overordnede 
ledelse, har konsentrert seg om frem-
tidige muligheter istedenfor om forti-
dens skuffelser. De fleste har stolt på  
Herrens visdom og valg av tidspunkt, 
og godtatt instruksjonene fra hans 
profet. Ved å gjøre dette har vi forstått 
den evige betydningen av hans profe-
tiske lære at “det ene menneske er like 
dyrebart i hans øyne som det andre” 
( Jakobs bok 2:21). Ved å gjøre dette 
har vi fått ny drivkraft til å oppfylle vår 
Herre Jesu Kristi befaling om at vi skal 
undervise alle i det evige evangelium 
– “alle nasjoner, slekter, tungemål og 
folk” (L&p 42:58).

III.
Å være opptatt av det som ikke har 
blitt åpenbart eller av tidligere forkla-
ringer av dem som hadde begrenset 
forståelse, kan bare føre til spekula-
sjoner og frustrasjon. Til alle som har 
slike bekymringer, uttrykker vi vår 
kjærlighet og denne spesielle opp-
fordringen. La oss alle se fremover i 
det fellesskap som vår tro gir, og stole 
på Herrens løfte om at “han innbyr 
dem alle til å komme til ham og ta 
del i hans godhet. Og han viser ingen 

“DET ENE MENNESKE ER LIKE 
DYREBART I HANS ØYNE 
SOM DET ANDRE.”

medlemmer av afrikansk avstamning 
– selv de som tidligere hadde blitt 
uttrykt av avholdte ledere i Kirken – 
ble umiddelbart og offentlig avvist. 
Herren hadde talt gjennom sin profet, 
og hans kirke adlød.

Endringer i de enkelte medlemmers 
hjerte og praksis kom derimot ikke 
plutselig og universelt. Noen godtok 
virkningene av åpenbaringen umid-
delbart og elskverdig, noen godtok 
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bort som kommer til ham, hverken 
sort eller hvit, trell eller fri, mann eller 
kvinne” (2 Nephi 26:33).

Når vi ser fremover, er en av de 
viktigste virkningene av åpenbaringen 
om prestedømmet dens guddom-
melige oppfordring til å gi slipp på 
fordommer mot en hvilken som helst 
gruppe av Guds barn. Rasisme er 
trolig den vanligste kilden til fordom-
mer i dag, og vi er kalt til å omvende 
oss fra dette. Men gjennom hele 
historien har det vært mange grupper 
av Guds barn som blir eller har blitt 
forfulgt eller vanskeligstilt på grunn 
av fordommer, for eksempel de som 
bygger på etnisitet, kultur, nasjona-
litet, utdannelse eller økonomiske 
omstendigheter.

Som Guds tjenere som har kunn-
skapen om og ansvaret knyttet til hans 
store frelsesplan, skulle vi skynde oss 
å forberede våre holdninger og hand-
linger – som institusjon og personlig 
– til å legge alle personlige fordom-
mer bak oss. Som president Russell M. 
Nelson sa etter møtet vi nylig hadde 

med de nasjonale lederne av National  
Association for the Advancement 
of Colored People [en organisasjon 
som kjemper for fargedes rettigheter]: 
“Sammen oppfordrer vi alle menne-
sker, organisasjoner og myndigheter 
til å arbeide med større dannethet og 
eliminere fordommer av alle slag.” 1

Selv om vi står sammen om å kvitte 
oss med holdninger og handlemåter 
som bygger på fordommer, skulle vi 
huske at det ikke er fordommer som 
får Kirken til å insistere på visse regler 
ifølge Herrens vilkår for verdighet 
til å komme inn i et tempel. Herren 
har erklært at lydighet mot pakter 
og bud er en nødvendig betingelse 
for å kunne nyte hellige velsignelser. 
Ethvert forsøk på å viske ut gud-
dommelige krav for evig liv og evige 
familier ville være som å forsøke å 
grunnfeste Satans plan for å “frelse 
alle”. Vi jordiske mennesker har alle-
rede forkastet Satans plan i vårt før-
jordiske liv. Vi valgte vår himmelske 
Faders plan, som gir oss frihet til å 
velge og holde evige pakter og bud 

“[VI] OPPFOR-
DRER … ALLE 
MENNESKER … 
TIL Å ARBEIDE 
MED STØRRE 
DANNETHET 
OG ELIMINERE 
FORDOMMER 
AV ALLE SLAG.”
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som gjelder likt for alle. Guds likestil-
ling er ikke likt utfall for alle, men like 
muligheter for alle.

IV.
Vårt mål med dette jubileumspro-
grammet er å feire 40- årsdagen for 
åpenbaringen om prestedømmet ved 
å se fremover. Når vi gjør det, takker 
vi spesielt våre strålende medlemmer 
av afrikansk avstamning, særlig våre 
afroamerikanske medlemmer som har 
holdt ut i tro og trofasthet gjennom 
en vanskelig overgangsperiode med 

svinnende fordommer. Nå står vi sam-
men om å rette oppmerksomheten 
mot de strålende virkningene av åpen-
baringen etter 1978, til velsignelse for 
Guds barn over hele verden. Slik våre 
profetiske ledere sa den gangen:

“Herren [har nå] tilkjennegitt sin 
vilje for å kunne velsigne alle sine 
barn over hele jorden som vil lytte til 
hans bemyndigede tjeneres røst og 
forberede seg til å motta alle evangeli-
ets velsignelser.” 2

Templer blir nå bygget i mange 
land til velsignelse for Guds barn på 

”VI SKULLE 
SKYNDE OSS ... 
Å LEGGE ALLE 
PERSONLIGE 
FORDOMMER 
BAK OSS.”

begge sider av sløret. På jorden og 
i himmelen gleder vi oss sammen. 
Dette er en del av vår forberedelse 
til Hans annet komme som erklærte 
gjennom en profet i Mormons bok at 
han “befaler … ingen at de ikke skal 
ta del i hans frelse” (2 Nephi 26:24), 
og som erklærte gjennom en profet i 
vår tid at “hvis dere ikke er ett, er dere 
ikke mine” (L&p 38:27). ◼

NOTER
 1. “First Presidency and NAACP Leaders Call 

for Greater Civility, Racial Harmony”,  
17. mai 2018, mormonnewsroom .org.

 2. Offisiell erklæring 2
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LA OSS BYGGE BROER
Av president Russell M. Nelson

FOR MANGE HUNDRE ÅR SIDEN spurte en fordringsfull 
lovkyndig Frelseren:

“Mester! Hvilket bud er det største i loven?
Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
Dette er det største og første bud.
Men et annet er like stort: Du skal elske din neste  

som deg selv.
På disse to bud hviler hele loven og profetene.” 1

I 1831 ble denne instruksjonen igjen åpenbart til profeten 
Joseph Smith, da Herren sa: “Og la enhver akte sin bror som 
seg selv, og vandre i dyd og hellighet for meg.”

Deretter, for å understreke det samme, tilføyde han: “Og 
igjen sier jeg dere, la enhver akte sin bror som seg selv.” 2

I tidens midte og igjen i de siste dager har Herren under-
streket sin grunnleggende lære om likestilling for sine barn. 
President Oaks har minnet oss om denne læresetningen 
fra Mormons bok: “[Herren] viser ingen bort som kommer 
til ham, hverken sort eller hvit, trell eller fri, mann eller 
kvinne … alle er like for Gud.” 3

På hvert kontinent og hver øy i havet samles trofaste men-
nesker inn i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Forskjel-
ler i kultur, språk, kjønn, rase og nasjonalitet blir ubetydelige 
når de trofaste trer inn på paktens vei og kommer til vår 
elskede Forløser.

Til syvende og sist innser vi at bare ved å forstå Guds 
sanne egenskap som Fader, kan vi fullt ut forstå at alle menn 
i sannhet er brødre og alle kvinner er søstre. Denne forstå-
elsen inspirerer oss med et lidenskapelig ønske om å bygge 
broer for samarbeid istedenfor murer for adskillelse.

Det er min bønn og velsignelse som jeg gir til alle som 
lytter, at vi må overvinne eventuelle fordommer som tyn-
ger oss, og vandre rettskaffent for Gud – og hverandre – i 
fullkommen fred og harmoni. ◼

NOTER
 1. Matteus 22:36–40.
 2. Lære og pakter 38:24–25.
 3. 2 Nephi 26:33.

“SORT OG HVIT, TRELL 
ELLER FRI, MANN 
ELLER KVINNE … ALLE 
ER LIKE FOR GUD.”
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Av Eric B. Murdock
Kirkens tidsskrifter

Vi har alle lagt merke til en venn 
som har en stri dag, eller en 
som er ensom eller blir gjort 

narr av på skolen. Du har kanskje hørt 
om noen i din menighet eller gren 
som opplever en alvorlig utfordring. 
Hva kan du gjøre i slike tilfeller?

Noen ganger er det vanskelig å 
vite hvordan du kan hjelpe. Det kan 
virke mye lettere å vente på at andre 
skal gjøre noe, men det er mye du 
kan gjøre, selv om det bare er å la 
andre rundt deg få vite at du bryr deg. 
Det finnes muligheter overalt rundt 
oss, og hver gang du viser kjærlighet, 
omtanke og interesse for andre, utfø-
rer du omsorgstjeneste.

En personlig tjenestegjerning
Omsorgstjeneste. Du har sikkert 

hørt dette ordet ganske ofte i kirken i 
det siste. Før snakket vi vanligvis om 
at Frelseren eller profetene og apost-
lene har en tjenestegjerning, men har 

du noen gang lurt på om du har en 
personlig tjenestegjerning?

Omsorgstjeneste betyr å ha kjærlig-
het og omsorg for andre og å gjøre slike 
ting som Frelseren ville gjøre hvis han 
levde blant oss i dag. Omsorgstjeneste 
er en måte å hjelpe andre å føle vår 
himmelske Faders kjærlighet og dekke 
deres åndelige og timelige behov.

Jesus kom ikke “for å la seg tjene, 
men for selv å tjene” (Matteus 20:28). 

Han utførte omsorgstjeneste da han 
“gikk omkring og gjorde vel” (Apost-
lenes gjerninger 10:38). Som hans 
disipler har vi blitt bedt om å følge 
hans eksempel. Vi har en personlig 
tjenestegjerning!

Men du behøver ikke å organisere 
et stort tjenesteprosjekt for å utføre 
omsorgstjeneste. President M. Russell 
Ballard, fungerende president for De 
tolv apostlers quorum, har sagt: “Noen 
anledninger til tjeneste er formelle – i 
vår familie, våre kall i Kirken og vår 
deltagelse i samfunnstjeneste …

[Men] mange anledninger til å tjene 
er uformelle – uten kall – og kommer 
når vi strekker oss ut til andre vi møter 
på livets reise.” 1

Ofte foregår Kristus- lignende tje-
neste i de små, oppriktige handling-
ene som du gjør hver dag.

Den ene etter den andre
Da Frelseren viste seg for nephit-

tene, ba han alle om å komme og 
kjenne på sårmerkene i hans side 
og i hans hender og føtter. “Og dette 
gjorde de, den ene etter den andre, 
til de alle hadde gått frem” (3 Nephi 
11:15; uthevelse tilføyd).

Når du gjør ditt beste for å hjelpe andre, 
vil Frelseren åpne dine øyne så du kan  

se med kjærlighet og medfølelse.

OMSORGSTJENESTE  
PÅ FRELSERENS MÅTE

Å yte  
omsorgstjeneste  
betyr å ha kjærlighet og 

omsorg for andre.
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Så ba han dem om å komme med 
alle som var syke, sårede eller “plaget 
på en eller annen måte … og han 
helbredet dem alle etter hvert som de 
ble ført frem for ham” (3 Nephi 17:7, 
9; uthevelse tilføyd). Deretter tok han 
“deres små barn en for en og velsig-
net dem og ba til Faderen for dem” 
(3 Nephi 17:21; uthevelse tilføyd).

Dette var ingen liten gruppe men-
nesker. Skriftene forteller oss at det var 
ca. 2500 personer tilstede (se 3 Nephi 
17:25). Men Frelseren tok seg likevel 
tid til å helbrede, trøste, oppmuntre og 
vise kjærlighet til hver enkelt.

Eldste Ronald A. Rasband i De 
tolv apostlers quorum har sagt: “Det 
ligger et meget grunnleggende og 
kjærlig, personlig budskap her. Jesus 
Kristus betjener oss og elsker oss alle, 
den ene etter den andre.” 2 Kjærlighe-
ten som Jesus viser den ene, er hva 
omsorgstjeneste dreier seg om.

Øyne å se med
Frelseren hjalp menneskene rundt 

seg. Jean B. Bingham, Hjelpefore-
ningens generalpresident, har sagt at 
han “smilte til …, snakket med, gikk 
sammen med, lyttet til, tok seg tid 
til, oppmuntret, underviste, næret og 
tilga. Han tjente familie og venner, 
naboer og fremmede på samme måte, 
og han innbød bekjente og kjære til 
å nyte de rike velsignelsene i hans 
evangelium.” 3

Jesus Kristus hadde øyne til å se 
behovene til alle rundt seg, og han 
strakte seg ut til dem alle! Vi kan også 
følge hans eksempel og strekke oss ut 
til dem som trenger vår hjelp.

Men Frelseren er fullkommen. 
Hvordan kan vi se andres behov og 
tjene slik han gjør? President Ballard 
har sagt: “I deres morgenbønn hver 
nye dag ber dere vår himmelske Fader 

om å veilede dere til å gjenkjenne en 
mulighet til å tjene et av hans dyre-
bare barn. Gå så gjennom dagen med 
hjertet fullt av tro og kjærlighet, på 
utkikk etter noen å hjelpe … Hvis 
dere gjør dette, vil deres åndelige 
følsomhet vokse, og dere vil oppdage 
muligheter til å tjene som dere aldri 
før trodde var mulig.” 4

Følg tilskyndelser
Forestill deg denne situasjonen: Du 

ser venninnen din på skolen, og hun 
virker litt nedfor. Du føler at du bør 
gjøre noe for henne, men du er redd 
for å plage henne eller gjøre henne 
eller deg selv forlegen. Så begynner 
du å tenke på om det var en åndelig 
tilskyndelse eller bare deg.

Noen ganger er det vanskelig å 
vite om du mottar en åndelig tilskyn-
delse til å tjene eller bare har din FO
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Kjærligheten  
som Jesus viser den ene,  
er hva omsorgstjeneste  

dreier seg om.



 D e s e m b e r  2 0 1 8  55

U
N

G
D

O
M

 

egen tanke, men Mormon lærer oss 
hvordan vi kan gjenkjenne åndelige 
tilskyndelser: “Det som er av Gud, 
innbyr og lokker stadig til å gjøre 
godt. Derfor er alt som innbyr og lok-
ker til å gjøre godt og til å elske Gud 
og til å tjene ham, inspirert av Gud” 
(Moroni 7:13).

President Thomas S. Monson 
(1927–2018) sa: “Hvis vi er observante 
og bevisste, og hvis vi handler i hen-
hold til de tilskyndelsene som kom-
mer til oss, kan vi utrette mye godt.” 5

Omsorgstjeneste er for alle
På generalkonferansen i april 2018 

bekjentgjorde president Russell M. 
Nelson: “Herren har gjort viktige 
justeringer i måten vi tar vare på hver-
andre. Søstre og brødre – gamle og 
unge – vil betjene hverandre på en ny 
og helligere måte.” 6 Dette innbefatter 
anledninger til å tjene i omsorgstje-
nestepar, men omsorgstjeneste er 
ikke bare noe vi gjør på søndag eller 

på GUF- aktiviteter. Det er ikke bare 
et ansvar som følger med visse kall. 
Omsorgstjeneste er for alle. Det skulle 
foregå hele tiden.

Når vi blir døpt, lover vi å være “vil-
lige til å bære hverandres byrder, så 
de kan være lette, ja, og [være] villige 
til å sørge med dem som sørger, ja, og 
trøste dem som trenger trøst” (Mosiah 
18:8–9). Omsorgstjeneste for andre er 
noe av det vi har lovet å gjøre.

Bonnie L. Oscarson, tidligere Unge 
kvinners generalpresident, sa:  
“Herren ønsker at du skal se deg 
rundt på dine jevnaldrende og så 
betjene dem slik Han ville gjort.” 7 
Hvis du gjør dette, vil han åpne 
øynene dine så du kan se med 

kjærlighet og medfølelse hvordan du 
kan tjene andre. Han vil ikke la deg 
gjette på hva du bør gjøre. Han vil 
veilede deg i hvordan du best kan 
hjelpe dem.

Omsorgstjeneste gir velsignelser
President Nelson har sagt: “Vi som 

[Herrens] tjenere [skal] yte tjeneste til 
den ene, akkurat som han gjorde.” 8 
Dette velsigner ikke bare andre, det 
velsigner også oss.

Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv 
apostlers quorum har sagt: “Når vi 
strekker ut våre hender og hjerter mot 
andre i Kristus- lignende kjærlighet, 
skjer det noe stort med oss. Vår egen 
ånd blir helbredet, mer lutret og ster-
kere. Vi blir lykkeligere, fredeligere og 
mer mottakelige for Den hellige ånds 
hvisken.” 9

Jesus Kristus har vist vei til et 
rikere og mer givende liv. Å yte 
omsorgstjeneste slik han gjør vil gi 
sann lykke og en følelse av fred og 
glede i ditt liv. ◼

NOTER
 1. M. Russell Ballard, “Dyrebare gaver fra Gud”, 

Liahona, mai 2018, 10.
 2. Ronald A. Rasband, “Den ene etter den 

andre”, Liahona, jan. 2001, 36.
 3. Jean B. Bingham, “Omsorgstjeneste på  

Frelserens måte”, Liahona, mai 2018, 104.
 4. M. Russell Ballard, “Arbeid ivrig”, Liahona, 

nov. 2012, 31.
 5. Thomas S. Monson, “Tre mål til å veilede 

dere”, Liahona, nov. 2007, 121.
 6. Russell M. Nelson, “La oss stevne frem”, 

Liahona, mai 2018, 118.
 7. Bonnie L. Oscarson, “Behovene nær oss”, 

Liahona, nov. 2017, 26.
 8. Russell M. Nelson, “Omsorgstjeneste med 

kraft og myndighet fra Gud”, Liahona, 
mai 2018, 69.

 9. Dieter F. Uchtdorf, “Du er mine hender”, 
Liahona, mai 2010, 75.

Hvis vi handler  
i henhold til de tilskyndelsene 

som kommer til oss, kan vi 
utrette mye godt.
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OVERDÅDIGHETEN OG FESTLIGHETENE ER MORSOMME,  
MEN MUNTER OMSORGSTJENESTE ER NØKKELEN TIL  

Å HA JULESTEMNING.

KOMME I  
julestemning

MÅTER FOR Å  

Av Charlotte Larcabal
Kirkens tidsskrifter

Syv  
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“Det føles bare ikke 
som jul.”

Har du noen gang 
tenkt noe sånt? Kanskje du føler 
det slik akkurat nå: Uansett hvor 
høyt du utbasunerer julesanger 
eller hvor mange julekaker du 
gomler i deg, kommer du bare 
ikke i julestemning.

Hvis dette høres ut som deg, 
eller du bare ønsker å føle den 
julete oppspiltheten litt sterkere 
i år, bør du lese videre!

President David O. McKay 
(1873–1970) gjorde det ganske 
enkelt: “Julens ånd er Kristi ånd, 
som får vårt hjerte til å gløde av 
broderlig kjærlighet og vennskap 
og tilskynder oss til å gjøre gode 
tjenestegjerninger.” 1 Bonnie L. 
Oscarson, tidligere Unge kvinners 
generalpresident, stemmer i: “Vi 
kan styrke julens ånd ved å strekke 
oss ut med gavmild hånd til menne-
skene rundt oss og gi av oss selv.” 2

Å pynte trær og gi gaver er 
måter å feire jul på, men nøkkelen 
til å føle julens ånd er å utføre 
tjeneste for andre. (Se forrige 
artikkel, “Omsorgstjeneste slik 
Frelseren gjorde” for å lære mer 
om omsorgstjeneste.)

Den gode nyheten er at det er 
mange storartede måter å tjene 
andre på i julen. Prøv noen av 
disse, og før du aner det vil du føle 
Åndens varme og føle deg nær-
mere Frelseren – julens sanne ånd!

1. Besøk de ensomme.
Tenk på noen du kjenner som kanskje ikke har familie og ven-
ner å tilbringe julen sammen med. Vurder å besøke noen som 
er eldre eller som nettopp har flyttet til nabolaget. Å strekke seg 
ut til bare én ensom person kan være virkningsfullt. Slik eldste 
David A. Bednar i De tolv apostlers quorum forklarte, betjente 
Kristus den enkelte ved å hjelpe én om gangen.3 Vi kan gjøre 
det samme.

2. Gå ut og syng 
julesanger.
Visste du at profeten 
elsker julesanger? Enten 
det er å belje ut de 
“lekne visestubbene om 
julenissen” eller ærbødig 
synge dine favorittsalmer 
om Frelseren, mener pre-
sident Russell M. Nelson 
at det å dele musikk 
med andre er en storar-
tet måte å “virkelig føle 
julens sanne ånd”.4
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3. Se deg rundt før du ser på telefonen.
Du behøver ikke å ha telefonen i lommen hele dagen, men å være 
tilstede og fokusere på andre rundt deg er en fin måte å komme i 
kontakt med julens ånd igjen.

“Istedenfor å ta frem telefonen for å se hva vennene deres driver 
med, stopp og se dere omkring og spør dere selv: ‘Hvem trenger 
meg i dag?’” sa søster Oscarson. “Du kan være nøkkelen til å nå 
ut og røre ved livet til en jevnaldrende eller gi oppmuntring til en 
venn som strever i det stille.” 5

4. Gjør noen ekstra arbeidsoppgaver.
Kan det å rengjøre huset, tilby deg å sitte barnevakt 
eller gjøre litt ekstra husarbeid virkelig hjelpe deg å 
føle julens ånd? Hvis du gjør det med riktig innstil-
ling, så absolutt! Mens du skurer eller rydder, kan du 
tenke på personen du hjelper. Tenk på hvor glade 
dine familiemedlemmer eller venner vil bli for den 
gaven som ditt harde arbeid er!

5. Gi bort noen julegodsaker!
Apropos julekakene du gomlet i deg tidligere, hvorfor 
ikke lage en ladning av dine favorittjulegodsaker? Du 
bør kanskje smake på noen (eller flere) av dem selv, 
men nøkkelen til å føle julens ånd her er å gi dem bort.
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6. Del en julevideo.
Del et julebudskap på sosiale medier. Du finner noen 
forslag under julebudskapene på Mormon Messages. 
Du kan også lyse opp en annens dag ganske enkelt ved 
å dele Kirkens julevideo på Mormon .org. Du kan sende 
den til en venn eller dele den på din egen side.

7. Vær litt lur.
Hvor mange hemmelig tjenestegjerninger kan du 
gjøre uten å bli avslørt? Du kan sette dagligvarer eller 
gaver utenfor noens dør, snike en lapp med noen 
vennlige ord opp i en jakkelomme, måke snø eller 
rake løv – men sørg for at ingen vet at det var deg! 
Husk å la din gave være i det skjulte (se Matteus 6:4).

Omsorgstjeneste i julen
Funklende dekorasjoner og festlige 
fakter kan gjøre julen underfull 
og morsom, men når det gjelder å 
føle julens sanne ånd, er munter 
omsorgstjeneste nøkkelen.

“For virkelig å hedre [Herrens] 
komme til verden, må vi gjøre som 
han gjorde og strekke oss ut i med-
lidenhet og barmhjertighet til våre 

medmennesker,” sa eldste Dieter F. 
Uchtdorf i De tolv apostlers quorum. 
Dette kan vi gjøre daglig, ved ord og 
gjerning. La dette bli vår juletradi-
sjon, uansett hvor vi er – å være litt 
snillere, mer tilgivende og mindre 
dømmende, mer takknemlige og mer 
rundhåndede med hensyn til å gi av 
vår overflod til de trengende.” 6 ◼

NOTER
 1. David O. McKay, Gospel Ideals (1953), 551.
 2. Bonnie L. Oscarson, “Jul er Kristus- lignende 

kjærlighet” (Det første presidentskaps jule-
andakt, 7. des. 2014), broadcasts .lds .org.

 3. David A. Bednars Facebook- side, video 
lagt ut 22. jan. 2017, facebook.com/ 
lds.david.a.bednar/videos.

 4. Russell M. Nelson, i “Christmas Memories 
from Prophets and Apostles”, New Era, 
des. 2015, 10.

 5. Bonnie L. Oscarson, “Behovene nær oss”, 
Liahona, nov. 2017, 26.

 6. Dieter F. Uchtdorf, “Spre dine smuler” 
(Det første presidentskaps juleandakt, 
3. des. 2017), broadcasts .lds .org.
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T I L  Ø N S K E L I S T E N  D I N  I  J U L E N
ÅNDENS GAVER  

Jeg har alltid laget et imponerende ostesmørbrød. Med 
denne herlige retten og en håndfull andre oppskrifter 
holdt jeg meg i live og i funksjon gjennom hele min 

misjon og godt opp i voksen alder. Men så giftet jeg meg 
og fikk barn, som alle sammen har forskjellig smak. Jeg ble 
nødt til å utvide menyen!

Men på kvelder da det var min tur til å lage mat, viste det 
seg å bli en utfordring å prøve seg på nye måltider. For det 

første hadde jeg som regel begrenset med tid om kvelden. 
Selv om jeg ønsket å lage en rekke måltider, møtte jeg stadig 
hindringer. Jeg kunne ikke finne ingrediensene raskt nok, eller 
så var det noen vi manglet. Det endte ofte med at jeg skrinla 
min planlagte middag og i stedet gikk for det raske og enkle.

Og likevel ønsket jeg fortsatt å bli bedre på dette områ-
det. Så jeg bestemte meg for å gjøre noe jeg aldri hadde 
gjort før. Jeg ba om en bestemt åndelig gave.

Av David Dickson
Kirkens tidsskrifter
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ser i andre, og deretter be Gud om å velsigne oss med den 
samme gaven. Vårt håp i så måte skulle være å tjene andre 
bedre og bygge opp Guds rike (se L&p 46:26–29).

Det finnes så mange gaver – mange flere enn du vil 
finne i Skriftene. Tålmodighet er en åndelig gave. Det 
samme er optimisme. Og mot. Og å være en fredsstifter. 
Eldste Larry R. Lawrence i De sytti har sagt: “Jeg forestil-
ler meg noen ganger et stort lagerhus oppe i himmelen 
som er stappfullt av åndelige gaver. Disse er tilgjengelig 
for alle hellige som har tro til å be om dem. Dessverre er 
det ikke så mange som ber om dem, så lagerhuset er all-
tid overfylt.” 1

Eldste Lawrence beskrev en venn som bestemte seg 
for å be om nestekjærlighetens gave. Han fortalte om det 
hun opplevde: “Hun skrev: ‘Jeg har bedt konkret om større 
nestekjærlighet i flere måneder … Gradvis har mitt syn på 
andre forandret seg … Jeg har begynt å ikke bare ha kjær-
lighet til menneskene rundt meg, men å glede meg over 
dem. Før kan jeg kanskje ha holdt avstand, men nå er jeg 
oppriktig interessert i alle.’” 2

Gavene dine er beredt og venter
Åndelige gaver er langt mer verdifulle enn de fysiske! 

Det er faktisk de beste gavene. Vi befales i Skriftene: “Søk 
oppriktig etter de beste gaver” (L&p 46:8).

Uansett hva annet du håper å åpne på julaften, bør du 
prøve å forestille deg at noen av de “beste gavene” også 
venter på deg. De er allerede “innpakket” og klare til å 
velsigne deg og menneskene rundt deg.

Så vær så god og be. ◼

NOTER
 1. Larry R. Lawrence, “Why Not Ask?” (Andakt ved Brigham Young  

University – Idaho, 13. juni 2017), byui .edu/ devotionalsandspeeches.
 2. Larry R. Lawrence, “Why Not Ask?”

Én gave, mange bruksområder
Helt konkret ba jeg om gaven å kunne organisere. Ja, 

å kunne organisere! Vi hadde allerede et krydderskap. Vi 
hadde også skuffer med kjøkkenredskaper. Men selv med 
disse på plass, syntes jeg å bruke mer tid på å lete etter ting 
enn å lage mat.

Da jeg konsekvent ba om denne gaven, begynte jeg å 
få konkrete ideer. En veggmontert krydderhylle ville orga-
nisere krydderne og gjøre dem lett tilgjengelig. En magne-
tisk kjøkkenlist (også veggmontert) kunne lagre kniver og 
andre kjøkkenredskaper i metall. Disse og andre ideer, så 
snart jeg begynte å bruke dem, gjorde stor forskjell i min 
matlaging. Trenger du timian? Hvitløkssalt? Hvitløkspulver ? 
Da kan du komme til meg!

Men så skjedde det noe eiendommelig. Små ideer fort-
satte å dukke opp om enkle måter å organisere andre 
områder av mitt liv. Mitt hjemmelagde tre- etasjes skitten-
tøystårn vil for eksempel ikke bringe familien min til det 
lovede land, men til og med Nephi ville ha satt pris på 
hvordan jeg bygget det – ved å følge tilskyndelser som kom 
til meg litt etter litt.

Den åndelige gaven å kunne organisere har forbedret mitt 
liv og min families liv mer enn jeg noensinne ville ha trodd.

Og alt skjedde fordi jeg ba om det.

Mange gaver, få som ber om dem
Apostelen Paulus underviste korinterne om noen av de 

mange åndelige gavene som finnes, for eksempel tro og 
helbredelse (se 1 Korinterbrev 12:5–11). Så sa han: “Streb 
etter de beste nådegaver” (1 Korinterbrev 12:31).

Det kan kanskje være vanskelig å forstå at det kan være 
bra å trakte etter noe, men i dette tilfellet kan det være 
sant. Vi blir bedt om å se på noen av de åndelige gavene vi 
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“Jeg føler meg ikke verdig 
til å bli elsket av Frelseren. 
Hvordan kan jeg overvinne 
denne følelsen og aner-
kjenne mitt egenverd?”

S P Ø R S M Å L  &  S V A R

“Guds kjærlighet 
er der for dere om 
dere føler at dere 
fortjener kjærlighet 
eller ikke. Den er rett 
og slett alltid der.

Når vi søker vår 
himmelske Fader 
gjennom inderlig 
og oppriktig bønn 
og alvorlig, trofast 
skriftstudium, vil 
vårt vitnesbyrd 
bli sterkt og dypt 
forankret. Vi vil 
vite om Guds kjær-
lighet til oss.”
President Thomas S. Monson 
(1927–2018), “Vi går aldri alene”, 
Liahona, nov. 2013, 124.

Be om å føle Hans 
kjærlighet
Vi er alle sønner og 
døtre av vår himmelske 
Fader. Hans kjærlighet 

til oss er uendelig. Hvis vi noensinne 
føler at vi er uverdige til hans kjær-
lighet, bør vi be til ham. Be om å føle 
hans kjærlighet. Be om at du må føle 
deg verdig til hans kjærlighet til deg, 
og at du må kunne se deg selv slik 
han ser deg. I sin tid og på sin måte 
vil han alltid besvare våre bønner med 
en bekreftelse på sin fullkomne kjær-
lighet. Når jeg har følt meg nedstemt 
eller ensom, har jeg alltid blitt opp-
muntret ved å be om hans kjærlighet.
Julia M., 16 år, Virginia, USA

Kom nærmere 
Frelseren
I en klasse for misjons-
forberedelse nylig 
hadde vi en diskusjon 

om hvordan vi kan åpne våre øyne 
for Guds kjærlighet til oss. Vi drøftet 
forskjellige ting vi kan gjøre for å føle 
større egenverd. Det kan for eksem-
pel være å utføre tjeneste for våre 
medmennesker, be om hjelp med det 
som betyr noe for oss, lese i Skriftene 
og være misjonær. Alt dette er ment å 
bringe oss nærmere Jesus Kristus og 
hjelpe oss å forstå våre muligheter til 
å bli ham lik.
Santiago Z., 17 år, Arizona, USA
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Hold budene
Noen ganger føler jeg meg ikke verdig 
til å bli elsket av Frelseren fordi jeg ikke 
er fullstendig lydig mot Herrens bud. 
Jeg kan overvinne disse følelsene ved å 

omvende meg, noen ganger med hjelp fra biskopen, 
som lærer meg at Herren elsker alle sine barn.
Jacque D., år 15, Abidjan, Elfenbenskysten

Omvendelse er nøkkelen
Alle synder, og derfor kan vi føle oss uverdige til 
Frelserens kjærlighet. Han ga imidlertid sitt liv for 
oss – han ofret for oss. Denne uselviske handlingen 
ble gjort på grunn av kjærlighet. Det eneste vi trenger 
å gjøre for å føle oss verdige til hans kjærlighet, er å 
anvende kraften i hans forsoning ved å omvende oss 
fra våre synder. Omvendelse er nøkkelen til å forstå 
vårt egenverd og Frelserens kjærlighet.
Søster Custan, 23 år, Filippinene Cebu misjon

Vær glad i andre
En måte å forstå vårt egenverd er å anerkjenne 
egenverdet til menneskene rundt oss. Å fokusere på 
andre hjelper oss å føle oss bra fordi vi bygger opp 
andre. Det gagner alle! Da jeg strevde med selvtilliten, 
bestemte jeg meg for å hjelpe noen rundt meg som 
trengte hjelp. Hver dag i en måned ga jeg en kompli-
ment til en venn som strevde. Å fokusere på andre 
hjalp meg å føle meg verdig og ønsket. Når vi gjør 
vårt beste for å elske andre som de er, blir det lettere 
å forstå hvor høyt Gud elsker oss. Å hjelpe andre å 
føle seg verdig til å bli elsket vil hjelpe oss selv å føle 
oss verdige til å bli elsket.
Jayme W., 15 år, Minnesota, USA

Jeg har omvendt meg, 
men jeg har fortsatt 
så mye skyldfølelse. 
Hvordan kan jeg få 
fred?

Hva syns du? Send ditt svar og, hvis ønskelig, et høyoppløselig 
bilde innen 15. januar 2019 på liahona .lds .org 
(klikk på “Submit an Article or Feedback”).

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller 
klarhet.

Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke 
å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære.
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“Hvordan kan jeg velge å reise på misjon?”

På grunn av Jesu Kristi altomfattende forsoning 
kan din skyldfølelse bli tatt bort hvis du omvender 
deg fullstendig. Likevel hender det noen ganger at 
man får glimt av skyldfølelse på grunn av minnet 
om sine synder, selv om man har omvendt seg.

Skyldfølelse, eller “bedrøvelsen etter Guds 
sinn” (2 Korinterbrev 7:10), kan være til hjelp. 
Den kan rette våre tanker mot Jesus Kristus og 
lede oss til virkelig omvendelse og forandring. 
Skam, derimot, retter våre tanker mot oss selv 
og hindrer vår fremgang.

Mormons bok gir oss gode eksempler på hvor-
dan vi kan omvende oss og deretter nyte fred i 
Jesus Kristus:
•  Å huske sine tidligere synder fikk Ammon til 

å prise Frelseren og hans barmhjertighet, og 
han følte glede istedenfor lidelse (se Alma 
26:17–20).1

•  Da Almas “sinn ble grepet av … tanken” på Jesus 
Kristus og hans forsoning, “ble [han] ikke lenger 
opprevet ved tanken på [sine] synder” (Alma 
36:17–19). Selv om minnet var der, ble han ikke 
lenger plaget av det.2

NOTER
 1. Se Richard G. Scott, “Fred i samvittigheten og fred  

i sinnet”, Liahona, nov. 2004, 18.
 2. Se Dieter F. Uchtdorf, “Punktet for trygg retur”, Liahona, 

mai 2007, 101.
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President Henry B. Eyring,  
annenrådgiver i Det første presidentskap,  

“Fredens gaver” (Det første presidentskaps juleandakt, 4. des. 2016)

FRELSERENS 

er en gave som 
FØDSEL  

GJØR DET 
MULIG  

for  Faderen å gi  oss “fred i  denne  

verden og evig l iv  i  den kommende  

verden”  [L&p 59:23] .
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President Russell M. Nelson, “Sions ungdom, kom nå alle” (Verdensomspennende andakt for ungdom, 3. juni 2018), 17, 20.

SKILL DEG UT. 
VÆR ANNERLE-
DES. VÆR ET 
LYS.

GJENNOMFØR 
EN SYV DAGERS  
SOSIALE 
MEDIER-FASTE.

GJØR ET UKENTLIG 
OFFER AV TID TIL 
HERREN.

HOLD DEG 
PÅ PAKTENS 
STI.

BE DAGLIG 
OM AT ALLE 
KAN MOTTA 
EVANGELIETS 
VELSIGNELSER.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

BLI  MED I  -HERRENS UNGDOMSBATALJON- 

FOR Å HJELPE TIL MED ISRAELS INNSAMLING

Og nå ber jeg deg om å forberede deg ved å gjøre …  
FEM TING som vil forandre deg og hjelpe deg å forandre verden …
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Av Juliann Tenney Doman
Basert på en sann historie

“Når det er en oppgave å gjøre, gjør det med et smil. 
Gjør mer enn det som kreves, og gå den andre mil”  
(Children’s Songbook, 167).

Carl skalv mens han dyttet sykkelen mot vinden. 
“Jeg gleder meg sånn til å komme hjem og varme 

meg,” tenkte han. “Og jeg gleder meg sånn til å åpne 
julegavene!”

Han hadde stått opp ekstra tidlig den morgenen for 
å levere aviser. Da han dyttet sykkelen opp den bratte 
bakken på vei hjem, tenkte han på mammas hjemme-
bakte juleskillingsboller. De kom til å smake så godt. 
Han kunne nesten smake den søte, kremete glasuren.

Krem! Carls skuldre sank. Han hadde glemt å melke 
kua og de andre oppgavene han måtte gjøre. Til og 
med i julen.

Carl parkerte sykkelen foran huset. Han og broren 
hans hadde konkurrert om hvem som kunne bli først 
ferdig med avisrunden sin. Han så ikke brorens sykkel, 
så Carl hadde vunnet!

Det eneste problemet med å vinne var at nå måtte 
han vente på broren sin før de kunne åpne gavene. Så 
måtte de ut igjen og gjøre arbeidsoppgaver. Carl skulle 
ønske at han bare kunne være inne og nyte julen.

“Jeg kan bare gjøre arbeidsoppgavene mine nå,” 
tenkte Carl. “Da vil jeg slippe å gå ut i kulden igjen.” 
Han skyndte seg til låven.

Mens han tok et spann og satte seg ned for å melke 
kua, så Carl seg rundt. Alle de andre arbeidsoppgavene 
måtte fortsatt gjøres. Så fikk han en idé. Hvis han gjorde 
alle arbeidsoppgavene selv, kunne han overraske fami-
lien, og de kunne tilbringe resten av første juledags 
morgen sammen. Det ville være den beste julegaven 
noensinne!

Carl skyndte seg å melke kuene. Deretter gjorde han 
rent i fjøset, matet hønene og sanket eggene. Han smilte 
da han tenkte på hvor overrasket familien hans ville bli.

Carl gikk inn i huset igjen. Han tittet inn døren for å 
se om det var noen der. Så snek han seg inn på kjøk-
kenet. Han var akkurat ferdig med å sette melken og 
eggene i kjøleskapet da mamma kom inn.

“Å, så godt at du er hjemme,” sa mamma og ga ham 
en klem. “Vi begynte å lure på hvor du var.”

Mamma hjalp ham av med jakken. Da Carls søsken 
fikk se ham, ropte de: “Carl er hjemme! La oss åpne 
gavene!” Alle trengte seg rundt juletreet og ventet på 
at pappa skulle dele ut gavene. Carl elsket å se alle  
sammen dele skattene sine.

“Greit!” sa pappa. “Nå er det på tide å gjøre arbeids-
oppgavene. Men først tror jeg vi trenger litt saft og 
skillingsboller.”

Pappa gikk ut på kjøkkenet og åpnet kjøleskapet. 
Han stoppet og stirret.

“Nei, har du sett!” sa pappa. “Melkekrukken er alle-
rede full, og her er eggene allerede sanket! Hvem kan 
ha gjort det?”

Pappa kom inn i stuen igjen. Carl prøvde så godt han 
kunne å skjule smilet sitt.

“Vet du noe om dette, Carl?” Sa pappa med sitt eget 
smil. “Det ser ut til at arbeidsoppgavene våre allerede 
er gjort.”

“God jul!” ropte Carl.
Pappa la armen rundt Carl. “Takk, gutten min. Det var 

veldig omtenksomt. Dette er kanskje vår beste jul hittil!”
Carl gliste. Han visste allerede at dette var hans beste 

jul noensinne. ◼
Artikkelforfatteren bor i Colorado, USA.

Carls julegave
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Katie og Quincy
“En venn elsker alltid” 
(Salomos ordspråk 17:17).

K atie elsket å synge. Hun elsket å 
danse. Men mest av alt elsket hun 

søndager! Det var da hun fikk treffe  
venninnen Quincy.

Katie hadde Downs syndrom. Noen 
ganger i kirken ble hun forvirret og 
visste ikke hva hun skulle gjøre. Men 
hun visste at Quincy ville være der for 
å hjelpe henne.

Quincy holdt Katie i hånden og gikk 
sammen med henne til Primær. Noen 
ganger følte Katie seg rastløs under sam-
lingsstunden, og Quincy ga henne en 
klem. Det hjalp alltid Katie å roe seg ned. 
Etter samlingsstunden hjalp Quincy Katie 
å finne klassen sin. Katie var glad i Quincy.

En dag fikk Katie vite at noe trist hadde 
skjedd i Quincys familie. Quincys eldre bror 
Cory hadde dødd! Katie visste at venninnen 
hennes måtte være så lei seg. Hun visste at 
Quincy var svært glad storebroren sin.

Mamma fortalte Katie at i kveld skulle 
folk møtes i kirkebygningen for å vise  
Quincys familie at de var elsket. I morgen 
ville Corys begravelse finne sted.

“Har du lyst til å bli med pappa og meg 
i kirken i kveld?” spurte mamma Katie.

Katie nikket. Hun ville fortelle Quincy at hun var 
glad i henne!

Mamma hjalp Katie å ta på seg fine klær. Så kjørte 
de til kirken.

Da de kom dit, så Katie mange folk. Hun kjente noen 
av dem fra kirken. Hun så biskopen sin. Hun så Primær- 
læreren sin. Men hun kunne ikke se venninnen sin.

“Mamma, hvor er Quincy?” spurte Katie.

Av Evan Valentine og Marissa Widdison
Basert på en sann historie
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Mamma visste det ikke.
“La oss spørre noen.” sa mamma.
Vanligvis likte ikke Katie å snakke når det var 

mange mennesker rundt henne. Men i kveld måtte 
hun finne Quincy. Katie følte seg modig. Hun marsjerte 
bort til biskopen.

“Quincy er lei seg. Jeg må finne Quincy!” sa hun.
Biskopen smilte og tok Katies hånd. “La oss gå og 

finne Quincy, da.”
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VENNER MED FUNKSJONSHEMNINGER
Noen funksjonshemninger gjør det vanskeligere for en kropp å fun-
gere. Andre funksjonshemninger gjør det vanskeligere for en hjerne 
å fungere. Noen har en funksjonshemning som påvirker både hjernen 
og kroppen. Uansett er alle barn et viktig og elsket Guds barn!

Hvis du møter noen med en funksjonshemning:

Ikke …
Stirr, pek eller hvisk om dem.
Overse dem.
Gjør narr av dem.
Gi dem stygge kallenavn.

Men …
Si hei og vær snill.
Still spørsmål på en høflig måte.
Forsvar dem hvis andre er slemme.
Husk at de er Guds barn, akkurat slik du er!

Sammen gikk biskopen, 
mamma og Katie rundt i 
kirkebygningen. Til slutt 
fant de henne! Quincy satt 
i et hjørne. Hun så veldig, 
veldig lei seg ut.

Katie gikk bort til venninnen og 
slo armene rundt henne. Hun tenkte 
på hvor mye Quincy savnet broren sin.

“Det går bra, Quincy. Jesus vil ta vare på 
Cory,” sa Katie. Hun strøk Quincy forsiktig over håret.

Quincy begynte å gråte. Katie klemte henne 
enda tettere.

“Det går bra,” sa Katie. 
“Jesus vil ta vare på Cory.”

Quincy gråt og gråt. Katie 
fortsatte bare å holde rundt 

venninnen sin. Etter en stund 
ble Quincy roligere. Hun snuf-

set fortsatt, men gråt ikke like 
mye. Hun kikket opp på Katie.

“Takk, Katie,” sa hun. “Du har rett. Jesus 
vil ta vare på broren min.”

Katie var glad for at hun kunne hjelpe venninnen 
sin å føle seg bedre. Hun elsket Quincy! ◼
Artikkelforfatterne bor i Utah, USA.
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Av Luaipou W., 10 år, Victoria, Australia

P å fredag ba læreren min meg 
om å lese et dikt jeg har skrevet, 

foran alle elever, lærere og foreldre 
på skoleforsamlingen. Jeg gledet meg virkelig, så jeg sa: 
“Ja!” Men det gjorde meg også veldig nervøs.

Mens jeg satt på scenen og ventet på å lese diktet mitt, 
begynte hjertet mitt å slå veldig fort. Jeg følte meg veldig 
nervøs for å dele noe jeg hadde skrevet, med mange 
mennesker.

Så kom det en tanke til meg. Jeg tenkte på hvor-
dan familien min og jeg leser Mormons bok sammen 
hver morgen før skolen. Tanken på å lese Skriftene 
sammen med familien min fikk meg til å tenke på 
vår himmelske Fader. Jeg tenkte på at han elsker 
meg. Jeg følte meg trøstet og ikke lenger alene. Hjertet 

mitt slo ikke like fort, og jeg følte meg ærbødig.
På side 12 i Barnas sangbok lyder teksten:

Ærbødighet er mer enn stillhet;
jeg må også tenke på Gud.
Stor kjærlighet har jeg til Herren, min skaper,
ærbødig jeg holder hans bud.
Min ærbødighet vises i gjerning og ord,
den vei jeg må følge, er klar.
Og er jeg ærbødig, så sikkert jeg vet
at Faderens nærhet jeg har.

Jeg er takknemlig for at jeg følte vår himmelske 
Faders kjærlighet da jeg var nervøs under forsamlingen. 
Og jeg er takknemlig fordi jeg vet at han elsker meg 
veldig høyt.

Jeg vet at i vanskelige situasjoner kan jeg velge å være 
ærbødig og tenke på Gud. ◼

Ærbødighet er kjærlighet
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“Min Frelsers kjærlighet, jeg deler ved å tjene”  
(Barnas sangbok, 42).

Familien min bodde i São Paulo, Brasil. På den andre 
siden av gaten vår var det en skog av mangrovetrær. 

Mangroveskoger har elver på kryss og tvers mellom 
trærne. Grunnen er svært gjørmete.

Mange bygget hus på denne gjørmete grunnen. De 
satte store stokker ned i gjørmen. Så bygget de huset 
sitt oppå dem. Men når det regnet, flommet elven over. 
Vannet kom inn i husene deres. Da hadde de ikke noe 
sted å sove om natten.

Når det skjedde, pleide far å invitere dem alle inn i vårt 
hjem. Noen ganger var det så mange som 15 personer! 
Han tok dem med inn i stuen og ga dem ulltepper. Mor 
ga dem noe å spise. Så sov de i huset vårt til neste dag.

Dette skjedde minst tre eller fire ganger. Jeg husker 
at jeg tenkte: “Det er ikke så mange som ville ta inn 
fremmede.” Far lot folk vi knapt kjente, sove i huset 
vårt! Men så tenkte jeg: “De har ikke noe annet sted 
å gjøre av seg.”

Mor og far gjorde alltid ting for å hjelpe andre. Men 
tjenestegjerningen deres besto av mer enn bare å hjelpe 
og gi. Den besto av å vise kjærlighet til vår neste, selv 
om vår neste var noen vi ikke kjente så godt.

Vi skulle rekke ut en hånd til mennesker i nød. 
Vi skulle hjelpe dem med alt vi kan. Vi skulle ikke 
begrense det vi gjør for å hjelpe noen. Vi kan gi ly 
og ressurser. Vi kan gi av vår tid. Vi kan dele vår  
kunnskap om vår himmelske Fader og Jesus Kristus, 
spesielt i julen. ◼

Reddet fra gjørmen
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Av eldste Adilson 
de Paula Parrella

i De sytti
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A P O S T L E R  V I T N E R  O M  K R I S T U S
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“Jesus Kristus lever og er verdens Frelser og Forløser.  
Han har gitt oss veien til sann lykke.”
Av eldste Quentin L. Cook
i De tolv apostlers quorum
“Vi følger Jesus Kristus”, Liahona, mai 2010, 86.
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“Jeg elsker vår himmelske 
Faders plan,” av Irreantum D. og 
“Jeg ønsker å dele med alle,” av 
Verlann T., Luzon, Filippinene

VÅR SIDE

Jeg var veldig glad for å kunne gå ned i dåpens 
vann og bli bekreftet som medlem av Jesu Kristi 
kirke. Den hellige ånd vil være min trofaste ledsager 
hvis jeg holder meg ren og adlyder budene. Jeg vet 
at Gud lever, at han elsker oss, at Kirken er sann og 
at Mormons bok er sann.
Juan O., 8 år, Cali, Colombia

Hver bursdag er spesiell, men siden jeg 
var liten har jeg forberedt meg til dåpen.  
Nå som jeg er døpt, er jeg veldig lykkelig.  

Jeg vet at min himmelske Fader er 
fornøyd med meg og elsker meg.

Danna M., 9 år, Chimaltenango, Guatemala

“Herrens misjonærer,” Emilio A., 9 år,  
Formosa, Argentina
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Brødre som 
lyser opp 
verden

L A  D I T T  L Y S  S K I N N E

Jayden: En julesang
Klassen min på skolen hadde 
et julespill om Kristi fødsel, og 
jeg spilte piano under hele pro-
grammet. Jeg lærte alle å synge 
“O Holy Night”.

3

1

2
Jayden: Underviser naboer
Jeg liker å undervise naboene 
mine når vi spiller, fordi jeg 
ønsker å tjene dem. I Matteus 
5:16 lærte Jesus oss å la vårt lys 
skinne. Når jeg gjør dette, blir 
jeg glad.

Hubert: Hjelper de sultne
I friminuttene på skolen ser jeg mennes-
ker som er sultne og ikke har noe å spise. 
Jeg deler maten min med dem og hjelper 
dem å føle seg bedre. Når jeg har delt, 
føler jeg meg glad.

Hei!  
Vi heter Hubert 

og Jayden.  
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Vi bor i et land som 
heter Ghana. Byen  

vår, Accra, ligger nær  
Atlanterhavet. Den har 
også et vakkert tempel!

Hubert: Spiller orgel
I kirken spiller jeg orgel 
når medlemmene syn-
ger. Når jeg gjør dette, 
blir jeg glad.

La oss lyse opp verden
I Skriftene står det at 
Jesus er verdens lys og 
liv. La oss derfor lyse 
opp verden!

Takk for at dere sender deres stjerner 
til Liahona!
I år har dere fylt himmelen med tusenvis 
av stjerner og historier om deres kjærlige 
tjeneste. Dere har virkelig latt deres 
lys skinne!

Hei!  
Vi heter Hubert 

og Jayden.  
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Jonas og hvalen
H I S T O R I E R  F R A  S K R I F T E N E

ILL
US

TR
ER

T 
AV

 A
PR

YL
 S

TO
TT

Det kom en stor 
storm. Sjømennene 
var redde for at 
skipet skulle synke! 

Gud ba Jonas om å reise på misjon. Han skulle dra til en by som 
heter Ninive og be folket om å omvende seg. Men Jonas ønsket ikke 
å reise dit. Han gikk ombord på et skip som skulle til en annen by.

Av Kim Webb Reid
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Gud sendte en hval for å redde Jonas. Han var i hvalens mage 
i tre dager. Jonas ba. Han bestemte seg for å omvende seg og 
adlyde Gud. Gud ba hvalen om å spytte Jonas ut på tørr grunn.

Jonas visste at Gud 
hadde sendt stormen 

fordi han hadde flyktet. 
Han ba sjøfolkene kaste 

ham overbord, slik at 
uværet skulle gi seg.
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Når jeg gjør noe 
galt, kan jeg 
omvende meg og 
prøve på nytt. Gud 
elsket Jonas, og 
Gud elsker meg! ◼

Fra Jonas 1–4.

Jonas dro til Ninive. Han underviste folket der. Og Ninives 
innbyggere lyttet! De begynte igjen å adlyde Gud.
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“Jeg forkynner dere en stor glede.”  
– Lukas 2:10
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V i underviser og vitner om at frelse finnes i Kristus. Han er 
vår Herre, vår Gud og vår Konge. Vi tilber Faderen i hans 

navn, slik alle de hellige profetene og alle hellige i alle tidsaldre 
har gjort.

Vi gleder oss i ham og hans sonoffer. Hans navn er over 
alle navn, og hvert kne skal bøyes for ham og hver tunge skal 
bekjenne at han er alles Herre, for uten ham ville det ikke være 
hverken udødelighet eller evig liv.

Men jeg skal nå tale om en annen, om den ene som kunn
skapen om Kristus og frelsesplanen har kommet gjennom i 
vår tid …

Jeg skal tale om Joseph Smith jr., gjenopprettelsens mektige 
profet, han som første gang hørte den himmelske røst i denne 
evangelieutdeling, han som medvirket til at Guds rike igjen ble 
opprettet blant menneskene …

Våren 1820 rev [Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus] 
i stykker mørkets slør som i lange tider hadde innhyllet jor
den … De kom ned fra sitt celestiale hjem til et skogholt i nær
heten av Palmyra i New York. De kalte den unge Joseph ved 
navn og fortalte ham deretter at … han skulle være et redskap i 
deres hender for å gjengi fylden av deres evige evangelium …

Alle mennesker burde spørre seg hvor de står med hensyn 
til Joseph Smith og hans guddommelige misjon. Spør de etter 
hans navn og søker den frelse som bare kan finnes i Kristi evan
gelium slik det ble åpenbart til hans profet i de siste dager … ? 

Det store spørsmålet som alle mennesker i vår tid må svare på – 
og det med fare for sin egen frelse – er: Ble Joseph Smith kalt 
av Gud? …

La det ikke være noen misforståelse. Vi er vitner om Kristus. 
Han er vår Frelser … Men vi er også vitner om Joseph Smith, 
som er grunnen til at vi kjenner Kristus, og som er den rett
messige forvalter som mottok myndighet til å binde på jorden 
og besegle i himmelen, slik at alle mennesker fra hans tid av 
kunne bli arvinger til frelse. ◼

Fra “Joseph Smith – The Mighty Prophet of the Restoration”, Ensign, 
mai 1976, 94–96. Bruk av store bokstaver standardisert.

Vi kjenner Kristus gjennom Joseph Smith
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Av eldste  
Bruce R. McConkie 
(1915–85)
i De tolv apostlers 
quorum

Det finnes én som kunnskapen om Kristus og frelse har  
kommet g jennom i vår tid.
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