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Denne erklæringen ble lest av president Gordon B. Hinckley som en del av hans budskap på 
Hjelpeforeningens hovedmøte 23. september 1995 i Salt Lake City, Utah.

en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettfer-
dighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov, til
å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde
Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn bor.
Ektemenn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt
ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse for-
pliktelsene.

FAMILIEN er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann
og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har
rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli
oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene
med fullstendig troskap. Lykke i familien oppnås med
størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu
Kristi læresetninger. Gode ekteskap og familier opprettes
og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn,
omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse,
arbeid og sunne aktiviteter. Etter guddommelig forordning
skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rett-
ferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets nødven-
digheter og beskyttelse for sin familie. En mor er først
og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I disse
hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre forpliktet til
å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Uførhet,
død eller andre forhold kan nødvendiggjøre individuell
tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når det
er behov for det.

VI ADVARER og sier at den som bryter sin kyskhetspakt,
mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å
oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar
overfor Gud. Videre advarer vi og sier at oppløsningen
av familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og
nasjoner de ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden
og i nyere tid.

VI BER INNTRENGENDE ansvarsbevisste borgere og
myndigheter overalt om å fremme tiltak for å bevare og
styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet.

VI, DET FØRSTE PRESIDENTSKAP og De tolv apost-
lers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer
høytidelig at ekteskap mellom mann og kvinne er inn-
stiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens plan
for hans barns evige fremtid.

ALLE MENNESKER – menn og kvinner – er skapt
i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter
av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig
natur og et guddommelig potensial. Kjønn er en grunnleg-
gende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og
evige identitet og hensikt.

I DEN FØRJORDISKE TILVÆRELSE kjente og tilba
Guds åndelige sønner og døtre ham som sin evige Fader og
aksepterte hans plan hvorved hans barn kunne få et fysisk
legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot full-
kommenhet og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige
potensial som arvinger til evig liv. Den guddommelige plan
for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet
på den andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter
som er tilgjengelige i hellige templer, gjør det mulig for
enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for
familier å bli evig forenet.

DEN FØRSTE BEFALING Gud ga til Adam og Eva,
gjaldt deres mulighet, som mann og hustru, til å bli
foreldre. Vi erklærer at Guds befaling til sine barn om å bli
mange og fylle jorden fortsatt står ved makt. Vi erklærer
videre at Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft
utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne
som er lovlig viet som ektemann og hustru.

VI ERKLÆRER at den måte hvorved jordisk liv blir
skapt, er guddommelig forordnet. Vi stadfester livets
hellighet og dets betydning i Guds evige plan.

MANN OG HUSTRU har et høytidelig ansvar for
å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn.
«Barn er en gave fra Herren» (Salme 127:3). Foreldre har

FAMILIEN
EN ERKLÆR ING TI L VERDEN

DET FØRSTE PRESIDENTSKAP OG DE TOLV APOSTLERS RÅD

I JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE
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V

INNLEDNING

Formålet med kurset

Kurset ”Ekteskap og familieforhold” er utarbeidet
for å hjelpe Kirkens medlemmer med å styrke sitt
ekteskap og sin familie og finne glede i familiefor-
holdet. Kurset er todelt. Del A: ”Hvordan styrke ekte-
skapet” er spesielt nyttig for ektepar og for medlem-
mer som forbereder ekteskap. Del B: ”Foreldrenes
ansvar for å styrke familien” er en hjelp for foreldre
og besteforeldre i arbeidet med å ”oppdra [barna]
med Herrens tukt og formaning” (Efes. 6:4).

Kurset er basert på læresetninger og prinsipper
som forkynnes i Skriften og av profeter og apostler i
de siste dager. Det legges særlig vekt på ”Familien—
En erklæring til verden”, som er tatt med på s. IV i
denne studieveiledningen.

Du finner en oversikt over kurset på s.VII–VIII. Slå
ofte opp i denne oversikten for å repetere de læreset-
ninger og prinsipper du har lært, og for å forberede
deg til kommende leksjoner.

Du kan følge kurset slik du har behov for

Du kan velge kursdeltakelse etter eget behov. Hvis
du for eksempel er gift, men ikke har barn, kan du
velge å følge de første åtte leksjonene, men ikke de
siste åtte. Hvis du er alenemor eller –far, kan du vur-
dere å følge leksjonene bare i del B. 

Deltakelse

Ved å velge å delta i dette kurset har du vist at du
har et ønske om å styrke din familie. For å få fullt
utbytte av kurset må du delta i klassediskusjoner,
bruke denne studieveiledningen og gå inn for å
anvende de læresetningene og prinsippene du lærer.

Vær med i klassediskusjonene

Når du og andre deltakere tar del i klassediskusjo-
nene, vil dere være i stand til å innby Den hellige
ånd til å påvirke, og dere vil kunne undervise og
oppbygge hverandre. Herren sa: ”Velg en lærer
iblandt eder, og la ikke alle tale på en gang; men la
én tale ad gangen og la alle lytte til det han sier, så
at når alle har talt, alle må være oppbygget av alle,
og enhver må ha det samme privilegium” (L&p
88:122).

Alle som deltar på kurset, kan lære av hverandre
uansett hvilken erfaring de har med ekteskap eller

barneoppdragelse. Dine erfaringer i klasseromssitua-
sjonen vil bli svært utbytterike når du forteller om
erfaringer med tilknytning til leksjonene og lytter
med respekt til andre som gjør det samme. Ved at
du bærer vitnesbyrd om sannheter som omhandles,
kan du styrke både ditt eget og andres vitnesbyrd.
Vær imidlertid varsom med å diskutere intime eller
hellige erfaringer som er upassende i en klassedisku-
sjon. Vær også oppmerksom på den begrensede
klassetiden, og vis hensyn overfor læreren og andre
deltakere.

Bruk av studieveiledningen

I uken etter hver leksjon bruker du studieveiled-
ningen til å repetere det du har lært. Den inneholder
”Idéer til anvendelse”, som er forslag til hvordan du
kan etterleve de læresetninger og prinsipper du har
lært. I tillegg er det tatt med en eller to artikler av
Kirkens generalautoriteter til hver leksjon. Hvis du
er gift, kan du ha stort utbytte av å lese og drøfte
artiklene med din ektefelle.

Noen av artiklene ble opprinnelig gitt som taler
ved generalkonferanser og i andre sammenhenger,
og noen ble skrevet for Kirkens tidsskrifter. Siden de
er hentet fra forskjellige publikasjoner, har det vært
nødvendig å foreta mindre endringer for å få format-
sammenheng i studieveiledningen. Eksempelvis er
noen innledende bemerkninger tatt ut av general-
konferansetaler, og noen ingresser og sitater er foran-
dret. Læresetningene er uforandret. 

Hvordan anvende de læresetninger og prinsipper du lærer

Det er ikke nok bare å lære evangeliet. For at
evangeliet skal være virksomt i ditt liv må du etterle-
ve det du lærer. President Harold B. Lee, Kirkens 11.
president, ga dette råd:

”Alle evangeliets prinsipper og ordinanser er på en
måte bare invitasjoner til å lære evangeliet ved å
praktisere dets læresetninger. Ingen kjenner tiende-
prinsippet før han betaler tiende. Ingen kjenner
Visdomsordets prinsipp før han etterlever
Visdomsordet. Barn, eller voksne for den saks skyld,
blir ikke omvendt til å betale tiende eller til
Visdomsordet, til å helligholde sabbatsdagen eller til
bønn ved å høre noen snakke om disse prinsippene.
Vi lærer evangeliet ved å etterleve det… 
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… Vi kan aldri virkelig vite noe om evangeliets
læresetninger før vi har erfart velsignelsene ved å
etterleve hvert av dets prinsipper.” (Stand Ye in Holy
Places [1974], s. 215.)

Andre kilder

Følgende hjelpemidler fra Kirken inneholder mer
informasjon om emner som behandles i dette kurset.
De kan fås fra Kirkens distribusjonssenter. Anskaff
gjerne disse publikasjonene og bruk dem hjemme.

• Veiledning for familie (31180 170). Heftet beskriver
familiens organisasjon, gir informasjon om hvor-
dan man kan undervise i evangeliet i hjemmet og
forklarer fremgangsmåter ved prestedømsordinan-
ser og velsignelser.

• Artikler om ekteskap og familie i Kirkens tidsskrifter.

• Idébok for familiens hjemmeaften (31106 170).
Denne boken er en hjelp for foreldre og barn til å
forberede leksjoner for familiens hjemmeaftener (s.
3–197, 211–264). Den inneholder forslag til hvor-
dan man kan få til en vellykket hjemmeaften (s.
199–210) og til hvordan man kan lære barn kon-
krete prinsipper og ansvarsoppgaver (s. 265–289).
Boken inneholder også idéer til familieaktiviteter
(s. 291–365).

• Undervisning, intet større kall (36123 170). Dette
hjelpemidlet inneholder prinsipper og praktiske
forslag til hvordan Kirkens medlemmer kan for-
bedre seg som lærere i evangeliet. Del D, ”Under-
visning i hjemmet” (s. 127–143) er spesielt nyttig
for foreldre.

• Veiledning i undervisningen (34595 170). Denne
veiledningen inneholder forslag til hvordan man
kan forbedre undervisning og læring innenfor
evangeliet.

• Til styrke for ungdom (34285 170). Denne brosjy-
ren forklarer Kirkens normer med hensyn til
stevnemøter, antrekk og fremtreden, fellesskaps-
fremmende arbeid, ærlighet, språkbruk, media,
mental og fysisk helse, musikk og dans, seksuell
renhet, adferd på søndager, omvendelse, verdig-
het og tjeneste.

• Veiledning for foreldre (31125 170). Denne håndbo-
ken inneholder forslag til hjelp for foreldre når det
gjelder å undervise sine barn om fysisk intimitet.

• Sammen om pengene—Veiledning i familieøkonomi
(33293 170). Denne brosjyren av eldste Marvin J.
Ashton i De tolv apostlers quorum inneholder
praktiske forslag om forvaltning av familiens
økonomi.
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OVERSIKT OVER KURSET EKTESKAP
OG FAMILIEFORHOLD

DEL A: HVORDAN STYRKE EKTESKAPET

LEKSJON 1: ”FAMILIEN STÅR SENTRALT I
SKAPERENS PLAN”
Profeter i de siste dager forkynner at ekteskapet og
familien er av evig betydning.

Evig ekteskap kan gi glede og store velsignelser i
dette liv og i all evighet.

Kurset Ekteskap og familieforhold er utarbeidet for å
hjelpe oss å finne glede i vårt familieforhold.

Vårt hjem kan være ”et stykke himmel” hvis vi byg-
ger ”på vår Forløsers klippe”.

LEKSJON 2: HVORDAN UTVIKLE ENHET I
EKTESKAPET

Herren har befalt mann og hustru å være ett.

Mann og hustru skal verdsette hverandre som like-
verdige partnere.

Mann og hustru skulle la sine individuelle egenska-
per og evner utfylle hverandre.

Mann og hustru må være lojale overfor hverandre.

LEKSJON 3: HVORDAN GI NÆRING TIL
KJÆRLIGHETEN OG VENNSKAPET I ET EKTESKAP

Mann og hustru trenger å gi næring til sin kjærlighet
til hverandre.

Uttrykk for hengivenhet og vennlighet holder liv i
kjærligheten og vennskapet i et ekteskap.

Passende intimitet innenfor ekteskapet er et uttrykk
for kjærlighet.

Et ektepar skulle strebe etter å få kjærlighet, Kristi
rene kjærlighet.

LEKSJON 4: HVORDAN TAKLE UTFORDRINGER I
EKTESKAPET

Alle ektepar vil få utfordringer.

Mann og hustru kan arbeide seg gjennom enhver
utfordring hvis de betrakter sitt ekteskap som et
paktsforhold.

Når det kommer utfordringer, kan vi velge å reagere
med tålmodighet og kjærlighet fremfor frustrasjon
og sinne. 

LEKSJON 5: VI KAN TAKLE UTFORDRINGER MED
POSITIV KOMMUNIKASJON

Alle ektepar vil ha noen meningsforskjeller.

Mann og hustru skulle lete etter beundringsverdige
egenskaper hos hverandre.

Positiv kommunikasjon bidrar til å forebygge og løse
vanskeligheter.

LEKSJON 6: TRO OG BØNN GIR STYRKE TIL
EKTESKAPET

Mann og hustru skulle samarbeide om å øke sin tro
på Jesus Kristus.

Mann og hustru blir velsignet ved å holde bønn
sammen.

LEKSJON 7: TILGIVELSENS HELBREDENDE KRAFT

En tilgivende holdning mellom mann og hustru gir
fred, tillit og trygghet.

Mann og hustru skulle be hverandre om tilgivelse for
sine feil og gjøre oppriktige forsøk på å forbedre seg.

Mann og hustru skulle søke å tilgi hverandre.

LEKSJON 8: FORVALTNING AV FAMILIENS
ØKONOMI

Riktig økonomisk styring er avgjørende for et lykke-
lig ekteskap.

Mann og hustru skulle samarbeide om å følge
grunnleggende prinsipper for forvaltning av penger.
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DEL B: FORELDRENES ANSVAR FOR Å STYRKE FAMILIEN

LEKSJON 9: ”BARN ER EN GAVE FRA HERREN”
Vår himmelske Fader betror sine åndebarn til jordis-
ke foreldre.

Foreldre skulle søke å dekke hvert barns individuel-
le behov.

Barn er berettiget til et kjærlig forhold til sine foreldre.

Overgrep mot barn er en krenkelse overfor Gud.

Barn bringer stor glede til foreldrenes liv.

LEKSJON 10: FEDRES OG MØDRES HELLIGE ROLLE
(DEL 1: FEDRENES ROLLE)
Far og mor skulle samarbeide om å gi hvert av sine
barn et troens skjold.

Far skal presidere i kjærlighet og rettferdighet.

Far skal sørge for at familien har livets nødvendighe-
ter og beskytte den.

LEKSJON 11: FEDRES OG MØDRES HELLIGE ROLLE
(DEL 2: MØDRENES ROLLE)
Mødre deltar i Guds verk.

En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg
for sine barn.

Fedre og mødre er forpliktet til å hjelpe hverandre
som likeverdige partnere.

LEKSJON 12: UNDERVIS BARNA VED EKSEMPEL OG
INSTRUKSJON

Foreldre har ansvar for å undervise sine barn.

Foreldre kan motta inspirasjon når det gjelder å
undervise sine barn.

Foreldre underviser ved eksempel og instruksjon.

LEKSJON 13: UNDERVIS BARNA I EVANGELIETS
PRINSIPPER (DEL 1) 
Foreldrenes undervisning kan hjelpe barna å holde
seg sterke i troen.

Foreldre skal undervise sine barn i evangeliets første
prinsipper og ordinanser.

Foreldre skulle ”lære sine barn å be og å vandre
rettskaffent for Herren”.

LEKSJON 14: UNDERVIS BARNA I EVANGELIETS
PRINSIPPER (DEL 2)
Foreldre viser sine barn kjærlighet når de undervi-
ser dem.

Foreldre må lære sine barn å vise medfølelse og å tjene.

Foreldre må lære sine barn å være ærlige og ha
respekt for andres eiendom.

Foreldre må lære sine barn om belønningene ved
ærlig arbeid.

Foreldre må undervise sine barn om moralsk renhet.

LEKSJON 15: HVORDAN VEILEDE BARNA NÅR DE
SKAL TA AVGJØRELSER

Barn trenger veiledning når de skal ta avgjørelser.

Foreldre kan hjelpe sine barn å bruke handlefriheten
rettferdig.

Foreldre skulle la barna lære av konsekvensene ved
ukloke avgjørelser.

Foreldre skulle vise ubetinget kjærlighet til barn som
går på avveier.

LEKSJON 16: FAMILIEBØNN, FAMILIE-
SKRIFTSTUDIUM OG FAMILIENS HJEMMEAFTEN

Familiebønn, skriftstudium og familiens hjemmeaf-
ten må ha høy prioritet hos alle siste-dagers-hellige
familier.

Familien høster store velsignelser ved å be sammen.

Familie-skriftstudium hjelper familien å komme nær-
mere Gud.

Familiens hjemmeaften gir familien styrke mot ver-
dens påvirkninger.
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1”FAMILIEN STÅR SENTRALT
I SKAPERENS PLAN”
FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter. 

• Les ”Familien—En erklæring til verden” (s. IV).
Finn ut hvordan du bedre kan følge dette pro-
fetiske rådet.

• Få tak i ”Familien—En erklæring til verden” i pla-
katutførelse (35602 170 eller 35538 170) fra
Kirkens distribusjonssenter. Gi den en fremtre-
dende plass i hjemmet. 

LESEOPPDRAG

Studer artikkelen som følger her. Hvis du er gift, kan du lese og drøfte artikkelen med din ektefelle.

FOR TID OG ALL EVIGHET

Eldste Boyd K. Packer
i De tolv apostlers quorum

Den store planen for lykke

Kjære brødre og søstre, Skriften og apostlenes og
profetenes læresetninger omtaler oss i det førjordiske
liv som sønner og døtre av Gud, Guds åndebarn. 1

Kjønn eksisterte tidligere, og oppsto ikke ved fødse-
len i dødeligheten.2

I det store råd i himmelen3 ble Guds plan frem-
lagt:4 Frelsesplanen,5 forløsningsplanen,6 den store
plan for lykke.7 Planen sørger for en prøvestand. Alle
må velge mellom godt og ondt.8 Hans plan sørger for
en Forløser, en forsoning, oppstandelsen, og hvis vi
er lydige, at vi kommer tilbake til Guds nærhet.

Satan gjorde opprør og innførte sin egen plan.9 De
som fulgte ham, ble nektet retten til et jordisk lege-
me.10 Når vi befinner oss her, bekrefter det at vi bifalt
vår Faders plan.11

Lucifers eneste hensikt er å gå imot den store plan
for lykke, å forderve de reneste, vakreste og beste
opplevelser i livet: forelskelse, kjærlighet, ekteskap
og det å bli foreldre.12 Hjertesorg og skyldfølelse13 føl-
ger i hans fotspor. Kun omvendelse kan rette opp
den skade han volder.

Guds plan krever ekteskap og familie

Lykkens plan krever en rettferdig forening av det
mannlige og det kvinnelige, mann og kvinne, mann
og hustru.14 Læresetningene lærer oss hvordan vi
skal reagere på de sterke naturlige impulser som alt-
for ofte dominerer vår oppførsel.

Det ble skapt et legeme i Guds bilde for Adam,15

og han ble ført inn i haven.16 Til å begynne med var

Adam alene. Han hadde prestedømmet,17 men alene
kunne han ikke oppfylle sin skapelses mål.18

Det ville han heller ikke sammen med en annen
mann. Hverken alene eller sammen med andre
menn kunne Adam gå fremover. Det hadde heller
ikke Eva kunnet gjøre sammen med en annen
kvinne. Slik var det da, og slik er det også i dag.

Eva, en medhjelper, ble skapt. Ekteskapet ble inn-
stiftet,19 for Adam ble befalt å holde seg til sin hustru
(ikke bare en kvinne) og ”ingen annen”.20

Man kan si at Eva ble nødt til å gjøre et valg.21

Hun fortjener ros for sitt valg. Deretter ”falt Adam
for at mennesket skulle bli til”.22

Eldste Orson F. Whitney skrev at fallet hadde ”to
retninger—nedover, men likevel fremover. Det brag-
te mennesket inn i verden og satte dets fot på frem-
gangens vei.”23

Gud velsignet Adam og Eva ”og sa til dem: Vær
fruktbare og bli mange”.24 Og slik ble familien
opprettet.

Gud tillegger menn og kvinner like stor betydning

Det er ikke noe i åpenbaringene som antyder at
menn foretrekkes fremfor kvinner i Guds øyne, eller
at han setter større pris på sønner enn døtre.

Alle dyder som regnes opp i Skriften—kjærlighet,
glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofast-
het, saktmodighet og avholdenhet—deles av både
menn og kvinner,25 og den høyeste prestedømsordi-
nans i det jordiske liv gis kun til mann og kvinne
sammen.26

Etter fallet fikk naturlovene langtrekkende suvere-
nitet over dem som ble født inn i det jordiske liv.
Livet kan kun forstås i lys av planen for lykke, for
der eksisterer det president J. Reuben Clark jr. kalte
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”naturens spillopper”,27 som forårsaker forskjellige
slags abnormiteter, ufullkommenheter og deformite-
ter. Uansett hvor urettferdige de virker på mennes-
kets tenkemåte, tjener de på en eller annen måte
Herrens hensikter når han prøver menneskene.

Det å følge ethvert verdig instinkt, reagere på
enhver rettferdig trang, fullbyrde ethvert opphøy-
ende menneskelig forhold, det sørges for og aner-
kjennes i Jesu Kristi evangeliums læresetninger og
beskyttes ved bud åpenbart til hans kirke.

Menns og kvinners rolle

Hvis ikke Adam og Eva fra naturens side hadde
vært forskjellige fra hverandre, kunne de ikke ha
oppfylt Guds bud om å bli mange og oppfylle jor-
den.28 Forskjellene som utfyller hverandre, er selve
nøkkelen til planen for lykke.

Enkelte roller passer best for den mannlige natur
og andre for den kvinnelige natur. Både Skriften og
naturens mønstre setter mannen som beskytteren og
forsørgeren.29

De prestedømmets ansvarsoppgaver som har å
gjøre med Kirkens ledelse, funksjonerer nødvendig-
vis utenfor hjemmet. Ved guddommelig påbud er de
blitt betrodd menn. Slik har det vært fra begyn-
nelsen av, for Herren åpenbarte at ”dette prestedøm-
mets orden var bestemt å gå fra far til sønn. . .
Denne orden blev innstiftet i Adams dager.”30

En mann som har prestedømmet, har intet for-
trinn fremfor en kvinne når det gjelder å kvalifisere
seg til opphøyelse. I kraft av selve sin natur er
kvinnen også medskaper med Gud og den primære
oppdrager av barna. Dyder og egenskaper som full-
kommenhet og opphøyelse avhenger av, kommer
naturlig for en kvinne og foredles ved ekteskap og
moderskap.

Prestedømmet overdras kun til verdige menn for
at de skal rette seg etter vår Faders plan for lykke.
Når naturlovene og Guds åpenbarte ord virker sam-
men, virker det ganske enkelt best på den måten.

Prestedømmet bærer med seg et ærefryktinngy-
tende ansvar. ”Ingen makt eller innflytelse kan eller
bør utøves i kraft av prestedømmet, men kun ved
forståelse, ved langmodighet, ved mildhet og
ydmykhet og ved oppriktig kjærlighet; ved godhet
og ren kunnskap”.31

Skulle en mann ”utøve . . . kontroll eller tvang
. . . i noen som helst grad av urettferdighet”,32 bryter
han ”den ed og pakt som tilhører prestedømmet”.33

Da ”trekker himlene sig tilbake, Herrens Ånd bedrø-
ves”.34 Omvender han seg ikke, vil han miste sine
velsignelser.

Forskjellene mellom mannens og kvinnens natur
er anført i opphøyede celestiale erklæringer, men de

kommer best til uttrykk i familielivets mest praktis-
ke, ordinære, jordnære erfaringer.

Nylig hørte jeg en taler på et nadverdsmøte klage
og si at han ikke kunne forstå hvorfor hans barne-
barn alltid snakket om å dra til bestemor, aldri til
bestefar. Jeg løste dette store mysteriet for ham:
Bestefedre baker ikke kaker!

Naturlover og åndelige lover er evige

Naturlover og åndelige lover som styrer livet, ble
innstiftet allerede før verdens grunnvoll ble lagt.35

De er evige, og det samme er følgene av enten å
følge dem eller ikke følge dem. De er ikke basert på
sosiale eller politiske hensyn. De kan ikke forandres.
Intet press, ingen protest, ingen lovgivning kan for-
andre dem.

For mange år siden førte jeg tilsyn med Seminar
for indianere. Ved et besøk på en skole i
Albuquerque fortalte rektor meg om en hendelse
som fant sted i en førsteklasse.

I en skoletime kom en kattunge inn i rommet og
distraherte barna. Den ble bragt frem i rommet så
alle kunne se den.

En av de små spurte: ”Er det en guttekatt eller en
jentekatt?”

Læreren, som ikke var forberedt på denne disku-
sjonen, sa: ”Det spiller ingen rolle, det er jo bare en
kattunge.”

Men barna sto på sitt, og en liten gutt sa: ”Jeg vet
hvordan vi kan finne ut om det er en guttekatt eller
en jentekatt.”

Læreren, som var trengt opp i et hjørne, sa:
”Greit, du kan fortelle oss hvordan vi finner ut om
det er en guttekatt eller en jentekatt.”

Gutten svarte: ”Vi kan stemme over det!”

Enkelte ting kan ikke forandres. Kirkens lære kan
ikke forandres av oss.

”Prinsipper som er blitt åpenbart,” sa president
Wilford Woodruff, ”til frelse og opphøyelse for men-
neskenes barn, . . . er prinsipper man ikke kan avskaf-
fe. Dette er prinsipper som ingen sammenslutning av
menn [eller kvinner] kan tilintetgjøre. Dette er prinsip-
per som aldri kan dø. . . De ligger utenfor menneskets
rekkevidde å tukle med eller tilintetgjøre. . . Alle ver-
dens krefter til sammen har ikke makt til å tilintetgjø-
re disse prinsipper. . . Ikke en eneste prikk eller tøddel
av disse prinsipper vil noen gang bli tilintetgjort.”36

Under Den annen verdenskrig ble menn sendt
bort for å slåss. I denne krisesituasjonen ble hustruer
og mødre over hele verden trukket inn i arbeidsstyr-
ken som aldri før. Krigens mest ødeleggende virk-
ning var på familien. Den har holdt seg til denne
generasjon.
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”Familien står sentralt i Skaperens plan”

Bli mange og fyll jorden

Ved oktoberkonferansen 1942 ga Det første presi-
dentskap et budskap til ”de hellige i ethvert land og
himmelstrøk”, der de sa: ”I kraft av den myndighet
som er overdratt til oss som Kirkens første president-
skap, advarer vi vårt folk.”

Og de sa: ”Blant sine første befalinger til Adam og
Eva sa Herren: ’Bli mange og fyll jorden.’ Han har
gjentatt denne befaling i vår egen tid. Han har igjen
åpenbart i denne, den siste evangelieutdeling, det
prinsipp at ekteskapspakten er evig. . .

Herren har sagt til oss at det er enhver mann og
hustrus plikt å rette seg etter det bud Adam fikk om
å bli mange og fylle jorden, slik at de hærskarer av
utvalgte ånder som venter på sitt kjødelige taberna-
kel, kan komme hit og gå fremover under Guds store
plan for å bli fullkomne sjeler, for uten disse kjødeli-
ge tabernakler kan de ikke gå fremover til den frem-
tid som Gud har planlagt for dem. Derfor skulle
enhver ektemann og hustru bli far og mor i Israel til
barn som fødes under den hellige, evige pakt.

Ved å bringe disse utvalgte ånder til jorden kom-
mer hver enkelt far og mor nærmere sitt åndelige
mål og Herren selv fordi de har benyttet seg av
anledningen Han tilbød dem, en svært hellig forplik-
telse. Fremtiden til hver og en av disse åndene i de
kommende evigheter, de velsignelser eller den straff
som måtte vente dem i det hinsidige, er i stor grad
avhengig av den omsorg, den undervisning og den
opplæring foreldrene gir dem.

Ingen far eller mor kan unnslippe denne forplik-
telse og dette ansvar, og Herren vil holde oss strengt
ansvarlige for å gjøre dette riktig. Ingen jordisk per-
son kan påta seg noen edlere plikt.”

Å være mor er et hellig kall

Om mødre har Det første presidentskap sagt:
”Moderskapet blir således et hellig kall, en hellig
forpliktelse til å gjennomføre Herrens planer, en
innvielse av hengivenhet til å fostre og oppdra, gi
næring på legeme, sinn og ånd til dem som holdt
sin første prøvestand og kom til denne jord og sin
annen prøvestand ’for å se om de vil gjøre alt hva
Herren, deres Gud, befaler dem’ (Abraham 3:25).
Det tilfaller moderskapet å lede dem til å holde sin
annen prøvestand, og ’de som holder sin annen
prøvestand, skal forøkes i herlighet evinnelig og all-
tid’ (Abraham 3:26).

Denne moderskapets guddommelige tjeneste kan
kun utføres av mødre. Den kan ikke overdras til
andre. Barnepleiersker kan ikke gjøre det, offentlige
barnehaver kan ikke gjøre det, leiet hjelp kan ikke
gjøre det—kun mor, hjulpet så godt som det lar seg
gjøre av fars, brødres og søsters kjærlige hender, kan
gi det fulle mål som trenges av årvåken omsorg.”

Det første presidentskap har gitt dette råd: ”Den
mor som overlater omsorgen for sitt barn til andre,
for at hun skal kunne utføre annet arbeid, enten
hun gjør det for gull, for berømmelse eller for å yte
samfunnstjeneste, skulle huske på at ’en gutt som er
overlatt til sig selv, gjør sin mor skam’. (Ordspråkene
29:15.) I vår egen tid har Herren sagt at hvis ikke
foreldrene lærer sine barn Kirkens læresetninger,
’skal synden være på foreldrenes hoder’ (L&p 68:25).

Moderskapet er nær guddommelighet. Det er den
høyeste, helligste tjeneste mennesker kan påta seg.
Det setter henne som hedrer dets hellige kall og tje-
neste, nest etter englene.”37

Det er mer, ikke mindre, behov for dette budskap
og denne advarsel fra Det første presidentskap i dag
enn da det ble gitt. Og ingen røst fra noen organisa-
sjon i Kirken på noe administrasjonsplan er sidestil-
let med Det første presidentskaps røst.38

Enhver sjel som av naturen eller på grunn av
omstendighetene ikke får den velsignelse å gifte seg
og bli far eller mor, eller som uten skyld må være
alene om å oppdra barn og arbeide for å forsørge
dem, vil ikke i evighetene bli nektet noen velsig-
nelse—forutsatt at vedkommende holder budene.39

Som president Lorenzo Snow lovet: ”Det er både
sant og visst.” 40

Lignelsen om skatten og nøklene

Jeg vil avslutte med en lignelse.

En mann fikk en gang to nøkler i arv. Han fikk
vite at den første nøkkelen ville åpne et hvelv som
han for enhver pris måtte beskytte. Den andre nøk-
kelen var til en safe inne i hvelvet som inneholdt en
skatt av uendelig verdi. Han skulle åpne denne safen
og fritt bruke de dyrebare tingene som ble lagret der.
Han ble varslet om at mange ville søke å frarøve
ham hans arv. Han ble lovet at hvis han brukte skat-
ten på en verdig måte, skulle den forøke seg og aldri
reduseres, aldri i evighet. Han ville bli prøvet. Hvis
han brukte den til beste for andre, ville hans egne
velsignelser og hans glede bli større.

Mannen gikk alene til hvelvet. Den første nøkke-
len åpnet døren. Han forsøkte å komme inn til skat-
ten med den andre nøkkelen, men det gikk ikke, for
det var to låser på safen. Hans nøkkel alene kunne
ikke åpne den. Uansett hva han prøvde på, kunne
han ikke få den opp. Han ble forvirret. Han hadde
fått nøklene. Han visste at skatten rettmessig var
hans. Han hadde fulgt instruksjonene, men han
kunne ikke få opp safen.

Da tiden var inne, kom en kvinne inn i hvelvet.
Hun hadde også en nøkkel. Den var tydelig annerle-
des enn den han hadde. Hennes nøkkel passet i den
andre låsen. Det gjorde ham ydmyk å høre at han
ikke kunne få sin rettmessige arv uten henne.
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De inngikk en pakt om at de sammen skulle åpne
skatten, og etter avtalen skulle han passe på hvelvet
og beskytte det, mens hun passet på skatten. Hun
var ikke opptatt av at han, som hvelvets vokter,
hadde to nøkler, for hele hans hensikt var å sørge for
hennes sikkerhet mens hun passet på det som var
mest dyrebart for dem begge. Sammen åpnet de
safen og fikk del i sin arv. De frydet seg, for som
lovet var, forøkte den seg.

Med stor glede fant de ut at de kunne levere skat-
ten videre til sine barn. Hver enkelt kunne få et
fullt mål, og den holdt seg like stor til den siste
generasjon.

Kanskje var det noen få av deres etterkommere
som ikke ville finne en ledsager som hadde den
utfyllende nøkkelen, eller som var verdig og villig til
å holde paktene som var knyttet til skatten. Men
likevel ville de ikke bli nektet selv den minste velsig-
nelse hvis de holdt budene.

Siden enkelte fristet dem til å misbruke skatten,
var de nøye med å lære sine barn om nøkler og
pakter.

I sin tid kom det blant deres etterkommere noen
som ble bedratt, misunnelige eller egoistiske fordi en
fikk to nøkler og en annen bare én. ”Hvorfor,” tenk-
te de egoistiske, ”kan ikke skatten være bare min, så
jeg alene kan bruke den som jeg vil?”

Enkelte forsøkte å file om nøkkelen de hadde fått,
så den lignet den andre nøkkelen. Kanskje, tenkte
de, ville den da passe i begge låsene. Og slik gikk det
til at safen ble stengt for dem. De omfilte nøklene
var ubrukelige, og deres arv gikk tapt.

De som mottok skatten med takknemlighet og
rettet seg etter lovene som gjaldt for den, opplevde
glede uten ende gjennom tid og all evighet.

Jeg bærer vitnesbyrd om vår Faders plan for lykke
og vitner i hans navn som utførte forsoningen, om
at den kan oppfylles.

Fra en tale av eldste Packer ved Kirkens generalkonferanse i okto-
ber 1993 (se Lys over Norge, jan. 1994: ”For tid og all evighet”, s.
20–23).

NOTER
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• Les følgende skriftsteder om enhet:
1. Korinterbrev 1:9–10, Filipperne 1:27, Mosiah
18:21, L&p 38:27. Tenk grundig over hvordan
disse skriftstedene kan passe på forholdet mellom
mann og hustru.

• Snakk med din ektefelle om hvilke krav som stil-
les til deres tid, inkludert sosiale og yrkesmessige
forpliktelser og oppgaver i samfunnet og Kirken.
Ta dere tid til å forstå hverandres behov, og pass
på at andre forpliktelser ikke påvirker deres loja-
litet overfor hverandre. 

LESEOPPDRAG

Studer artikkelen som følger her. Hvis du er gift, kan du lese og drøfte artikkelen med din ektefelle.

SÅ VI KAN BLI ETT

Eldste Henry B. Eyring
i De tolv apostlers quorum

”Hvis I ikke er ett, er I ikke mine”

Verdens Frelser, Jesus Kristus, sa om dem som ville
være en del av hans kirke: ”Vær ett, og hvis I ikke er
ett, er I ikke mine” (L&p 38:27). Og da mannen og
kvinnen ble skapt, ble ikke enhet i ekteskapet gitt
som et håp, det var en befaling! ”Derfor skal man-
nen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru,
og de skal være ett kjød”(1. Mosebok 2:24). Vår him-
melske Fader ønsker at vi skal være forenet i våre
hjerter. Denne forening i kjærlighet er ikke bare et
ideal. Det er en nødvendighet.

Kravet om at vi skal være ett, gjelder ikke bare for
dette liv. Det skal vare uendelig. Det første ekteskap
ble forrettet av Gud i Edens have da Adam og Eva
var udødelige. Fra begynnelsen av plantet han i
menn og kvinner et ønske om å bli knyttet sammen
som mann og hustru for evig for å bo sammen i
familier som en fullkommen, rettferdig enhet. Han
plantet et ønske i sine barn om å leve i fred med alle
omkring dem.

Men med fallet ble det klart at det ikke ville bli
lett å leve i enhet. Tragedien inntraff tidlig. Kain slo
sin bror Abel i hjel. Adam og Evas barn hadde blitt
underlagt Satans fristelser. Med dyktighet, hat og list
streber han mot sitt mål. Det er det motsatte av vår
himmelske Faders og Frelserens hensikt. De ønsker å
gi oss fullkommen enhet og evig lykke. Satan, deres
og vår fiende, har kjent frelsesplanen fra før ska-
pelsen. Han vet at disse hellige, lykkelige familiefor-

hold bare kan bestå i et evig liv. Satan ønsker å skille
oss fra våre kjære og gjøre oss ulykkelige. Og det er
han som sår splidens frø i menneskehjertene i håp
om at vi skal splittes og skilles.

Vi har alle følt både samhørighet og adskillelse.
Noen ganger har vi i familier og kanskje i andre
omgivelser fått et glimt av et liv hvor en person set-
ter en annens interesser over sine egne, i kjærlighet
og med offer. Og vi vet alle noe om hvor leit og
ensomt det er å være adskilt og alene. Vi trenger ikke
å bli fortalt hva vi bør velge. Vi vet det. Men vi
trenger et håp om at vi kan oppleve enhet i dette liv
og kvalifisere oss til å beholde den for evig i den
kommende verden. Og vi trenger å vite hvordan
denne store velsignelsen kan finne sted, slik at vi vet
hva vi må gjøre.

Frelseren gjør enhet mulig

Verdens Frelser talte om denne enhet og hvordan
vår natur vil bli forandret for å gjøre det mulig. Han
underviste tydelig om det i den bønnen han holdt
under sitt siste møte med sine apostler før sin død.
Denne himmelsk vakre bønnen er nedskrevet i
Johannes evangelium. Det var like før han skulle
gjennomføre det fryktelige offer for oss alle, det som
ville gjøre evig liv mulig. Han skulle til å forlate
apostlene som han hadde ordinert, og som han
elsket, og som han skulle overlate nøklene til for å
lede hans kirke. Så ba han til sin Fader, en fullkom-
men Sønn til sin fullkomne far. I hans ord ser vi
hvordan familier kan bli ett, slik også alle vår him-
melske Faders barn som følger Frelseren og hans tje-
nere, vil bli:
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”Likesom du har utsendt meg til verden, har også
jeg utsendt dem til verden. 

Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal
være helliget i sannhet. 

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som
ved deres ord kommer til tro på meg, 

at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og
jeg i deg—at også de må være ett i oss, for at verden
skal tro at du har utsendt meg” (Johannes 17:18–21).

Med disse få ordene gjorde han det klart hvordan
Jesu Kristi evangelium kan gjøre hjerter til ett. De
som ville tro sannheten, forkynte han, kunne aksep-
tere ordinansene og paktene som tilbys av hans
bemyndigede tjenere. Gjennom lydighet til disse
ordinansene og paktene ville så deres natur bli for-
andret. Frelserens forsoning gjør det på den måten
mulig for oss å bli helliggjort. Vi kan deretter leve i
enhet, slik vi må gjøre for å ha fred i dette liv og bo
sammen med Faderen og hans Sønn i evighet.

Apostlenes og profetenes tjenestegjerning var på
den tiden, som den også er i dag, å lede Adam og
Evas barn til enhet i troen på Jesus Kristus. Den
endelige hensikt med det de forkynte, og med det vi
forkynner, er å forene familier—ektemenn, hustruer,
barn, barnebarn, forfedre og til slutt hele Adam og
Evas familie som vil velge det.

Ånden leder til enhet med andre

Dere husker at Frelseren ba: ”Og jeg helliger meg
for dem”—altså apostlene—”for at også de skal være
helliget i sannhet” (Johannes 17:19).Den hellige ånd
helliggjør oss. Vi kan ha den som vår ledsager fordi
Herren gjenga Det melkisedekske prestedømme
gjennom profeten Joseph Smith. Dette prestedøm-
mets nøkler finnes på jorden i dag. Ved dets kraft
kan vi inngå pakter som gjør at vi alltid kan ha Den
hellige ånd.

Der hvor menneskene har denne Ånd med seg,
kan vi vente å finne harmoni. Ånden planter vitnes-
byrdet om sannheten i vårt hjerte, noe som forener
dem som har dette vitnesbyrdet. Guds ånd skaper
aldri splid (se 3. Nephi 11:29). Den skaper aldri de
følelser av adskillelse mellom mennesker som fører
til strid (se Joseph F. Smith: Læresetninger i evangeliet,
s. 115.) Den fører til personlig fred og samhørighet
med andre. Den forener sjeler. En forenet familie, en
forenet kirke og en verden i fred avhenger av forente
sjeler.

Hvordan holde de løfter som gis i
nadverdsbønnen

Selv et barn kan forstå hva det må gjøre for å ha
Den hellige ånd som ledsager. Nadverdsbønnen for-

teller oss det. Vi hører det hver uke når vi er tilstede
på nadverdsmøtet. I disse hellige stundene fornyer vi
de paktene vi sluttet i dåpen. Og Herren minner oss
på det løftet vi mottok da vi ble bekreftet som med-
lemmer av Kirken—det løftet at vi skulle kunne
motta Den hellige ånd. Her er ordene i nadverds-
bønnen: ”De er villige til å påta seg din Sønns navn,
og alltid minnes ham og holde hans bud som han
har gitt dem, så at hans Ånd alltid må være hos
dem” (L&p 20:77).

Vi kan ha hans Ånd ved å holde denne pakten.
Først lover vi å påta oss hans navn. Det betyr at vi
må betrakte oss som hans. Vi vil sette ham først i
livet. Vi vil ønske det han ønsker, istedenfor det vi
ønsker eller det verden lærer oss å ønske. Så lenge
som vi elsker det som er av verden, høyest, vil vi
ikke ha noen fred. Å fremholde som et ideal for en
familie eller en nasjon at de vil få et behagelig liv
ved hjelp av materielle goder, vil til sist splitte dem
(se Harold B. Lee: Stand Ye in Holy Places [1974], s.
97). Det ideal at når vi gjør mot hverandre det
Herren vil vi skal gjøre, noe som følger naturlig av å
påta oss hans navn, kan heve oss til et åndelig nivå
som er et anstrøk av himmelen på jorden.

For det annet lover vi alltid å minnes ham. Det
gjør vi hver gang vi ber i hans navn. Spesielt når vi
ber om hans tilgivelse, noe vi må gjøre ofte, minnes
vi ham. I den stunden minnes vi hans offer som gjør
omvendelse og tilgivelse mulig. Når vi ber inderlig,
minnes vi at han er vår talsmann hos Faderen. Når
vi føler at vi er tilgitt og freden kommer, minnes vi
hans tålmodighet og uendelige kjærlighet. Når vi
minnes dette, fylles vårt hjerte med kjærlighet.

Vi holder også vårt løfte om å minnes ham hver
gang vi ber sammen som familier og når vi leser i
Skriften. I en familiebønn rundt et frokostbord kan
et barn be om at et annet barn må bli velsignet slik
at det må gå bra med en prøve den dagen eller med
noe annet som skal gjøres. Når velsignelsene kom-
mer, vil barnet som ble velsignet, minnes den kjær-
lighet som kom til uttrykk om morgenen, og godhe-
ten til talsmannen i hvis navn bønnen ble oppsendt.
Hjerter vil forenes i kjærlighet.

Vi holder vår pakt om å minnes ham hver gang vi
samler våre familier for å lese i Skriften. Den vitner
om den Herre Jesus Kristus, for det er profeters bud-
skap og har alltid vært det. Selv om barn ikke husker
ordene, vil de huske den sanne opphavsmannen,
som er Jesus Kristus.

Adlyd alle budene

For det tredje lover vi, når vi tar nadverden, å
holde hans bud, alle sammen. Da president J.
Reuben Clark jr. i en generalkonferansetale ba inn-
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stendig om enhet, … som han så ofte gjorde …
advarte han oss mot å være selektive med hensyn til
hva vi vil adlyde. Han ordla seg slik: ”Herren har
ikke gitt oss noe som er unyttig eller unødvendig.
Han har fylt Skriften med ting vi skulle gjøre for at
vi skal kunne oppnå frelse.”

President Clark fortsatte: ”Når vi tar nadverden,
lover vi å adlyde og holde hans bud. Det finnes
ingen unntak. Det er ingen begrensninger, ingen for-
skjeller.” (I Conference Report, april 1955, s. 10–11.)
President Clark forkynte at på samme måte som vi
omvender oss fra all synd, ikke bare en enkelt synd,
lover vi å holde alle budene. Hvor vanskelig det enn
lyder, så er det egentlig ganske enkelt. Vi underkaster
oss rett og slett Frelserens myndighet og lover å være
lydige mot hva han enn befaler (se Mosiah 3:19).
Det er når vi underkaster oss Jesu Kristi myndighet,
at vi vil kunne bli forenet som familier, som en kirke
og som vår himmelske Faders barn. 

Herren meddeler denne myndighet gjennom sin
profet til ydmyke tjenere. En slik tro gjør vårt kall
som hjemmelærer eller besøkende lærerinne til en
tjeneste for Herren. Vi går for ham, på hans befaling.
En vanlig mann med en tenåring som juniorledsager
går inn i hjem og venter at himmelens krefter vil
hjelpe dem å se til at familier er forenet, og at det
ikke finnes noen uoverensstemmelser, løgn, bakta-
lelse eller ond tale. Troen på at Herren kaller tjenere,
vil hjelpe oss å overse deres begrensninger når de
irettesetter oss. Vi vil se deres gode hensikt tydeligere
enn vi ser deres menneskelige begrensning. Det er
mindre sannsynlig at vi vil føle oss krenket, og mer
sannsynlig at vi er takknemlige overfor Mesteren
som kalte dem.

Nestekjærlighet er en betingelse for enhet

Det er noen bud som, når de blir brutt, ødelegger
enheten. Noen dreier seg om hva vi sier, og noen
om hvordan vi reagerer på det andre sier. Vi må ikke
tale ondt om noen. Vi må se det gode hos hveran-
dre og tale godt om hverandre ved enhver anled-
ning (se David O. McKay, i Conference Report, okt.
1967, s. 4–11).

På samme tid må vi ta til motmæle mot mennes-
ker som taler foraktelig om hellige ting, for en sikker
virkning av dette er at Ånden krenkes, og derved
skapes splid og forvirring. President Kimball viste
hvordan vi kan ta til motmæle uten å skape splid, da
han lå på en båre og ba en sykepleier, som i et øye-
blikks frustrasjon misbrukte Herrens navn: ”’Nei,
vær så snill! Det er min Herres navn du spotter.’ Det
ble dødsens stille, så hørtes en dempet hvisking: ’Jeg
beklager.’” (The Teachings of Spencer W. Kimball, red.
Edward L. Kimball [1982], s. 198.) En inspirert, kjær-
lig irettesettelse kan være en oppfordring til enhet.

Hvis vi unnlater å irettesette når Den hellige ånd til-
skynder til det, fører det til trette.

Hvis vi skal ha enhet, finnes det bud vi må holde
som angår våre følelser. Vi må tilgi og ikke bære nag
mot mennesker som har krenket oss. Frelseren var et
forbilde for oss på korset: ”Far, forlat dem, for de vet
ikke hva de gjør” (Lukas 23:34). Vi vet ikke hva som
driver dem som krenker oss. Heller ikke kjenner vi
alle kilder til vårt eget sinne og våre sårede følelser.
Apostelen Paulus fortalte oss hvordan vi skulle elske
andre i en verden med ufullkomne mennesker, også
oss selv, da han sa: ”Kjærligheten er tålmodig, er vel-
villig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten
skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke
noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter,
gjemmer ikke på det onde” (1. Kor. 13:4–5). Og han
advarte sterkt mot å reagere på andres feil og glem-
me våre egne da han skrev: ”For nå ser vi som i et
speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå
kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt
ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent” (1. Kor. 13:12).

Hold deg ren og vokt deg for hovmot

Nadverdsbønnen kan hver uke minne oss på
hvordan enhetens gave kommer ved lydighet mot
lovene og ordinansene i Jesu Kristi evangelium. Når
vi holder våre pakter om å påta oss hans navn, alltid
minnes ham og holde alle hans bud, vil vi få hans
Ånd som ledsager. Det vil formilde vårt hjerte og for-
ene oss. Men det er to advarsler som må følge dette
løftet.

Den hellige ånd blir for det første bare hos oss
hvis vi holder oss rene og fri for kjærlighet til det
som hører verden til. Velger vi å bli urene, drives
Den hellige ånd bort. Ånden blir bare værende hos
dem som velger Herren fremfor verden. ”Vær rene”
(se 3. Nephi 20:41, L&p 38:42) og elsk Gud av hele
ditt ”hjerte, av all din makt, hu og styrke” (se L&p
59:5) er ikke forslag, men bud. Og de er nødvendige
for å kunne ha Ånden som ledsager, og uten den kan
vi ikke være ett.

Den andre advarselen er at vi skal vokte oss for
stolthet, eller hovmot. En enhet som Ånden bringer
en familie eller et folk, vil gi stor kraft. Sammen med
denne kraften kommer verdens anerkjennelse. Enten
denne anerkjennelsen medfører ros eller misunnelse,
kan den lede oss til stolthet. Det vil krenke Ånden.
Det finnes en beskyttelse mot stolthet, denne sikre
kilde til manglende enhet. Det er å se de rike gaver
som Gud øser ut over oss, ikke bare for å vise oss sin
gunst, men som en anledning for oss til å komme
sammen med menneskene rundt oss i større tjenes-
te. En mann og hustru lærer å være ett ved å bruke
sine likheter til å forstå hverandre og sine ulikheter
til å utfylle hverandre i tjeneste for hverandre og for
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menneskene rundt dem. På samme måte kan vi for-
ene oss med dem som ikke aksepterer vår lære, men
som deler vårt ønske om å velsigne vår himmelske
Faders barn.

Vi kan bli fredsstiftere, verdige til å kalles salige og
Guds barn (se Matteus 5:9).

Gud vår Fader lever. Hans elskede Sønn, Jesus
Kristus, er denne kirkes overhode, og han tilbyr fre-
dens banner til alle som vil ta imot det.

Fra en tale av eldste Eyring ved Kirkens generalkonferanse i april
1998 (se Lys over Norge, juli 1998, s. 67–69).



HVORDAN GI NÆRING TIL KJÆRLIGHETEN
OG VENNSKAPET I ET EKTESKAP

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter. 
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• Studer Moroni 7:45–48. Skriv ned de kjærlige
egenskapene som er nevnt i disse versene. Bestem
deg for å forbedre disse egenskapene hos deg selv.
Tenk over hvordan disse egenskapene kan hjelpe
ektemenn og hustruer når det gjelder å styrke
kjærligheten og vennskapet seg i mellom. 

• Sett opp en plan sammen med din ektefelle om å
tilbringe tid alene sammen hver uke. Det kan være
nødvendig å fastsette disse tidene ved å skrive
påminnelser om det i en kalender eller almanakk.

LESEOPPDRAG

Studer artikkelen som følger her. Hvis du er gift, kan du lese og drøfte artikkelen med din ektefelle.

ENHET I EKTESKAPET

President Spencer W. Kimball
Kirkens 12. president

Et hederlig, lykkelig, godt ekteskap er sikkert
ethvert normalt menneskes fremste målsetning. Å
inngå ekteskap er trolig den viktigste av alle avgjø-
relser, og den har svært langtrekkende konsekvenser,
for den angår ikke bare den umiddelbare lykke, men
også evig glede. Den har ikke bare virkning for de
to det gjelder, men også deres familier og særlig
deres barn og deres etterkommere gjennom mange
generasjoner.

Når man skal velge partner for livet og evigheten,
skulle man visselig planlegge omhyggelig, tenke
igjennom, be og faste for å være sikker på at denne
av alle avgjørelser ikke må bli feil. I et sant ekteskap
må både sinn og hjerter være forenet. Følelsene må
ikke helt og holdent få styre ens beslutninger, men
sinn og hjerte, styrket ved faste og bønn og alvorlig
overveielse, vil gi maksimal sjanse for at ekteskapet
vil bli lykkelig. Det innebærer offer, krever stor usel-
viskhet og at man deler på alt.

Mange fjernsynsfilmer og oppdiktede historier
ender med ekteskap: ”De levde lykkelig alle sine
dager.” Vi har innsett at en seremoni alene ikke er
noen garanti for lykke og et godt ekteskap. Lykken
kommer ikke ved å trykke på en knapp, som ved å
skru på lyset. Lykke er en sjelens tilstand og kommer
innenfra. En må gjøre seg fortjent til den. Den kan
ikke kjøpes for penger, den kan ikke tas for intet.

Noen tenker på lykke i betydningen å ha det
behagelig, luksuriøst og konstant spennende, men et
sant ekteskap er basert på en lykke som er noe langt

mer enn det, en lykke som kommer ved å gi, tjene,
dele, ofre og være uselvisk.

To mennesker med forskjellig bakgrunn oppdager
snart etter vielsen at den reelle hverdagen møter
dem. Livet er ikke lenger drømmer og fantasier, vi
må komme ned fra skyene og plante bena godt på
jorden. Vi må påta oss ansvar og akseptere at vi har
nye plikter. Noen personlige friheter må oppgis, og vi
må gjøre mange tilpasninger, uselviske tilpasninger.

Man oppdager ganske snart etter vielsen at ekte-
fellen har svakheter som ikke ble avdekket eller opp-
daget før. De dydene som alltid ble foredlet i forlo-
velsestiden, blir ganske mye mindre, og de svakhe-
tene som syntes så små og ubetydelige i forlovelsesti-
den, antar nå betydelige proporsjoner. Tiden er kom-
met for et forståelsesfullt hjerte, for selvbedømmelse
og for sunn fornuft, overveielse og planlegging. Åre-
lange vaner kommer til syne, ektefellen kan være
knipen eller sløsete, lat eller flittig, gudfryktig eller
blasfemisk, han kan være snill og samarbeidsvillig
eller irritabel og gretten, forlangende eller imøte-
kommende, egoistisk eller selvutslettende. Problemer
i forholdet til svigerforeldrene kommer mer i fokus,
og ektefellens forhold til dem intensiveres.

Man er ofte uvillig til å slå seg til ro og påta seg de
tunge ansvarsoppgavene som umiddelbart er der.
Økonomien gir ikke uten videre rom for å leve flott,
og unge synes ofte å være altfor ivrige etter å ”ha det
som alle andre”. Det hersker ofte uvilje mot å foreta
nødvendige økonomiske tilpasninger. Unge hustruer
forlanger ofte at de skal ha all den luksus de omgav
seg med i sine velstående foreldres hus. Noen er
svært villige til å hjelpe til med å tjene til luksuslivet
ved å fortsette å arbeide etter at de er gift. Derfor for-
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later de hjemmet og sine plikter for å fortsette sin
streben innenfor yrke eller forretningsvirksomhet, og
skaffer seg en økonomi som det blir svært vanskelig
å fravike for å føre et normalt familieliv. Ved at
begge ektefellene jobber, oppstår det et konkurranse-
forhold i familien fremfor samarbeid. To slitne arbei-
dere kommer hjem med anspente nerver, egen stolt-
het, mindre avhengig av den andre, og så kommer
misforståelsene. Små gnisninger blir til store.

Selv om ekteskap er vanskelig og uharmoniske og
frustrerte ekteskap vanlig, er virkelig, varig lykke
mulig, og ekteskapet kan være mer gledesfylt enn
menneskesinnet kan fatte. Det er innen rekkevidde
for alle ektepar, for ethvert menneske. Begrepet
”sjelsfrender” er en illusjon, og så lenge alle unge
menn og kvinner med iver og bønn vil søke å finne
en partner som de kan ha et veltilpasset og godt liv
sammen med, vil nesten alle gode menn og kvinner
oppnå lykke og et godt ekteskap dersom begge er vil-
lige til å betale prisen.

Det finnes en formel som aldri slår feil, som vil
garantere ethvert ektepar et lykkelig og evig ekte-
skap, men som det er med alle formler, må ikke de
viktigste ingrediensene utelates, reduseres eller
begrenses. Valget man gjør før man innleder et fast
følge og den påfølgende fortsatte oppmerksomheten
mot hverandre etter at man har inngått ekteskap, er
av like stor betydning, men det viktigste er ekteska-
pet i seg selv, og om det skal lykkes beror på de to
personene—ikke på den ene, men på dem begge. 

I et ekteskap som er innledet og basert på fornuf-
tige normer som allerede nevnt, finnes det ikke
maktkombinasjoner som kan ødelegge det, men det
kan ødelegges av den makt som den ene eller begge
ektefellene har i seg selv, og de må i det store og hele
påta seg ansvaret. Andre mennesker og organer kan
øve innflytelse på godt og ondt. Økonomiske, sosia-
le, politiske og andre situasjoner kan synes å ha noe
å si, men ekteskapet avhenger først og sist av de to
ektefellene som alltid kan gjøre sitt ekteskap godt og
lykkelig hvis de er innstilt på det og er uselviske og
rettferdige.

Formelen er enkel og ingrediensene få, selv om
det er mange utdypninger av hver av dem.

Først og fremst må det være en riktig tilnærming
til ekteskap der man overveier valg av en ektefelle
som kommer så nær som mulig opp mot det full-
komne på alle de områder som har betydning for
dem begge. Og dernest må de to partene komme til
alteret i templet med en forståelse av at de må arbei-
de hardt mot dette gode samlivet.

For det annet må det råde stor uselviskhet, man
må glemme seg selv og innrette hele familielivet og
alt som henhører til det, på familiens beste og legge
bånd på seg selv.

For det tredje må man fortsette å vise hverandre
oppmerksomhet og gi uttrykk for hengivenhet,
vennlighet og omtanke for å holde kjærligheten
levende og i stadig vekst.

For det fjerde må man fullstendig etterleve Herrens
bud slik de er definert i Jesu Kristi evangelium.

Med disse ingrediensene i riktig blandingsforhold
og kontinuerlig funksjon er det ganske umulig å bli
ulykkelig, at misforståelser fortsetter og at det kom-
mer til brudd. Skilsmisseadvokater ville måtte finne
seg nye områder, og skilsmissedomstolene ville bli
stengt.

To som kommer til ekteskapets alter, må være klar
over at for å oppnå det lykkelige ekteskapet de håper
på, må de vite at ekteskap ikke er en juridisk altom-
fattende garanti, men at det innebærer offer og
deling og til og med noe mindre personlig frihet.
Det innebærer langvarig, hard økonomisering. Det
innebærer barn og den økonomiske belastning de
medfører, tjeneste, omsorg og bekymringer, men det
vil også innebære de dypeste og fineste følelser man
kan ha. 

Før de gifter seg er de begge nokså frie til å
komme og gå som de ønsker, til å organisere og
planlegge livet slik det synes best og ta alle avgjø-
relser med seg selv som utgangspunkt. Før de avleg-
ger sine løfter skulle kjærestepar forstå at de begge
bokstavelig og fullt ut må akseptere at den nye lille
familien alltid må være overordnet den enkelte ekte-
felles gode. Begge parter må eliminere ”jeg” og
”mitt” til fordel for ”vi” og ”vårt”. Ved enhver avgjø-
relse må det tas i betraktning at to eller flere vil være
berørt av den. Når en hustru nå står overfor større
avgjørelser, vil hun være opptatt av hvilken betyd-
ning den vil få for foreldrene, barna, hjemmet og
deres åndelige liv. Ektemannens yrkesvalg, hans sosi-
ale liv og venner, alle hans interesser må nå vurderes
i lys av at han bare er en del av en familie og at
familien som helhet må tas i betraktning. 

Et ekteskap vil kanskje ikke alltid forløpe jevnt og
problemfritt, men det kan herske stor fred. Et ekte-
par kan oppleve fattigdom, sykdom, skuffelser,
nederlag og også dødsfall innen familien, men ikke
en gang dette vil frata dem freden. Ekteskapet kan
være godt så lenge egoismen ikke får innpass.
Vanskeligheter og problemer vil knytte foreldrene
sammen i ubrytelig forening hvis det råder fullsten-
dig uselviskhet. Under depresjonstiden i 1930-årene
var det markant nedgang i antall skilsmisser.
Fattigdom, nederlag, skuffelser—sveiset foreldre sam-
men. Motgang kan sammensveise forhold som vel-
stand kan ødelegge.

Ekteskap som er grunnlagt på selviskhet, vil nes-
ten med sikkerhet mislykkes. Den som gifter seg for
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å oppnå velstand, eller den som gifter seg for presti-
sje eller sosial status skyld, vil med sikkerhet bli
skuffet. Den som gifter seg for å tilfredsstille sin for-
fengelighet og stolthet eller som gifter seg på trass
eller for å såre en annen person, lurer ingen andre
enn seg selv. Men den som gifter seg for å gjøre lyk-
kelig så vel som å bli lykkelig, for å yte tjeneste så
vel som å motta det, og som tenker på begges inter-
esser og familiens interesser etter hvert som barna
kommer, vil ha gode muligheter til å få et lykkelig
ekteskap.

Kjærlighet er som en blomst, og i likhet med
kroppen trenger den stadig næring. Det jordiske
legemet ville snart bli uttæret og dø hvis det ikke
fikk hyppig næringstilførsel. Den sarte blomsten
ville visne og dø uten næring og vann. Heller ikke
kjærligheten kan forventes å vare evig hvis den ikke
stadig tilføres doser av kjærlighet, tilkjennegivelser
av aktelse og beundring, uttrykk for takknemlighet
og uselvisk omtanke. 

Fullstendig uselviskhet vil med sikkerhet oppfylle
en annen faktor i et godt ekteskap. Hvis man alltid
søker den annens interesse, ve og vel og lykke, vil
den kjærligheten som fantes i forlovelsestiden og
ble befestet i ekteskapet, vokse kraftig. Mange ekte-
par lar ekteskapet forfalle og kjærligheten bli kald
som gammelt brød, forslitte vitser eller kald saus.
Den viktigste næringen for kjærligheten er hensyn,
vennlighet, omtenksomhet, omtanke, uttrykk for
kjærlighet, takknemlige omfavnelser, beundring,
stolthet, kameratskap, tillit, tro, partnerfellesskap,
likeverd og gjensidig utfyllelse.

For å være virkelig lykkelig i ekteskapet må man
trofast fortsette med å overholde Herrens bud.
Ingen, hverken enslig eller gift, har noen gang vært
fullstendig lykkelig hvis han eller hun ikke har vært
rettferdig. Man kan oppleve øyeblikkets forbigå-
ende tilfredsstillelse og kamuflerte situasjoner, men
varig, fullkommen lykke kan bare oppnås gjennom
renhet og verdighet. En som har et mønster for reli-
giøs livsførsel med dyp religiøs overbevisning, kan
aldri bli lykkelig med å være inaktiv.
Samvittigheten vil fortsette å plage vedkommende
såfremt den ikke har blitt ufølsom, for da vil ekte-
skapet allerede være i fare. Dårlig samvittighet kan
gjøre livet svært uutholdelig. Inaktivitet er ødeleg-
gende for et ekteskap, spesielt hvis partene er inak-
tive i forskjellig grad.

Religiøse forskjeller er den vanskeligste og blant
de mest uløselige av alle forskjeller.

Ekteskapet er forordnet av Gud. Det er ikke bare
en samfunnsskikk. Uten et riktig og godt ekteskap vil
vi aldri bli opphøyet. Les din Herres ord om at det er
riktig og på sin plass å bli viet. 

Siden det medfører riktighet, vil den ettertenk-
somme og intelligente siste-dagers-hellige planlegge
sitt liv omhyggelig for å være sikker på at det ikke
blir lagt hindringer i veien. Ved å begå én alvorlig
feil kan man legge en hindring i veien som kanskje
aldri kan fjernes, og som kan blokkere veien til evig
liv og guddommelighet —vår endelige bestemmelse.
Hvis to mennesker elsker Herren høyere enn sitt liv
og dernest elsker hverandre mer enn sitt liv og arbei-
der i fullstendig harmoni med evangeliet som sin
grunnvoll, vil de med sikkerhet oppnå denne store
lykken. Når mann og hustru reiser ofte til det hellige
tempel sammen, kneler sammen i bønn i hjemmet
sammen med sine barn, går hånd i hånd til sine
møter i kirken, lever fullstendig kyske både mentalt
og fysisk så deres tanker, ønsker og kjærlighet er
konsentrert om én person, sin ledsager, og begge
arbeider for å bygge opp Guds rike, da vil lykken
være på sitt høyeste.

Noen ganger vil det forekomme at man har et
avhengighetsforhold til andre, til tross for at Herren
har sagt at ”du skal elske din hustru av hele ditt
hjerte, og holde deg til henne og ingen annen” (L&p
42:22).

Dette betyr like helt og fullt at ”du skal elske din
mann av hele ditt hjerte, og holde deg til ham og
ingen annen”. Folk fortsetter ofte sitt avhengighets-
forhold til mor og far og venner. Noen ganger vil
ikke mødre gi slipp på det taket de har hatt på sine
barn, og ektemenn så vel som hustruer går hjem til
sine mødre og fedre for å få råd og for å betro seg til
dem, mens de skulle holde seg til sin hustru i de fles-
te ting, og all intimitet skulle holdes strengt fortrolig
og ikke betros til andre.

Ektepar gjør klokt i straks å finne en bolig for seg
selv, adskilt og borte fra svigerforeldrene på begge
sider. Boligen kan være svært beskjeden og enkel,
men den er like fullt et eget hjem. Deres liv som
gifte skulle bli uavhengig av hennes familie og hans
familie. Dere elsker dem høyere enn noen gang, dere
verdsetter deres råd, dere er glad for å omgås dem,
men dere lever deres eget liv, styres av egne avgjø-
relser, av deres egne ydmyke overveielser etter at
dere har mottatt råd fra dem som skulle gi dem. Å
holde seg til betyr ikke bare å bo i samme hus, det
betyr å vokse sammen med, å holde sammen:

”Derfor er det ifølge min lov at … de to skal være
ett kjød, og alt dette forat jorden måtte tilsvare
målet for dens skapelse;

og at den kunne oppfylles med menneskets tall,
ifølge dets skapelse før verden ble til” (L&p
49:16–17).
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Brødre og søstre, la meg si at dette er Herrens ord.
Det er meget, meget alvorlig, og ingen skulle argu-
mentere med Herren. Han skapte jorden, han skapte
menneskene. Han kjenner forholdene. Han fastsatte
programmet, og vi er hverken intelligente nok eller
gløgge nok til å argumentere ham ut av disse viktige
tingene. Han vet hva som er riktig og sant.

Vi ber dere tenke over dette. Vær sikker på at ditt
ekteskap er riktig. Vær sikker på at ditt liv er riktig.
Vær sikker på at din del av ekteskapet blir ført videre
på riktig måte.

Fra Lys over Norge, juni 1978, s. 1–5.
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• I leseoppdraget nedenfor beskriver eldste Lynn G.
Robbins en ”oppskrift på katastrofe”. Les hans
beskrivelse. Utarbeid så en oppskrift på harmoni i
hjemmet. Bestem hvilke ”ingredienser” du vil ta
med i en slik oppskrift.

• Bestem deg for at du vil reagere på utfordringer
med tålmodighet og kjærlighet fremfor sinne.
Bestem deg for noe du kan gjøre som ofte vil

minne deg på denne forpliktelsen. Du kan f.eks.
putte en mynt eller annen liten gjenstand i skoen
din eller ha en lapp til deg selv i lommen.

• Hvis Idébok for familiens hjemmeaften (31106 170)
kan skaffes, leser du ”Å løse konflikter i ekteska-
pet”, s. 271–72. Hvis du er gift, leser du og drøfter
dette stoffet med din ektefelle.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser og drøfter du artikkelen med din ektefelle.

HANDLEFRIHET OG VREDE

Eldste Lynn G. Robbins
i De sytti

Satan oppegger til vrede i familier

”Jeg bor i en familie, den beste som jeg vet.” Dette
er håpet til alle barn uttrykt i teksten til en av våre
salmer (”I all evighet”, Salmer, nr. 186, uthevelse
tilføyet).

I erklæringen til verden leser vi at ”familien står
sentralt i Skaperens plan” og at ”mann og hustru
har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg
for hverandre” og ”en hellig plikt til å oppdra sine
barn i kjærlighet og rettferdighet”. (”Familien—en
erklæring til verden”, se også Lys over Norge, jan.
1996, s. 101.)

Familien er Satans primære mål. Han fører krig
mot familien. En av hans onde planer er den raffi-
nerte og listige måten han opptrer på ved å snike seg
bak fiendens linjer og komme seg helt inn i vårt
hjem og liv.

Han skader og ødelegger ofte familier i deres
egne hjem. Hans strategi er å oppegge til vrede
mellom familiemedlemmer. Satan er ”uenighetens
far, og han oppegger menneskenes hjerter til å tret-
te i vrede med hverandre” (3. Nephi 11:29, uthe-
velse tilføyet). Han setter sinne på middels varme,
rører inn noen utvalgte ord og får det til å koke
opp, fortsetter å røre til det blir tykt. Det hele
avkjøles, følelsene får kjølne i flere dager. Serveres
kaldt, og det blir masse rester.

Vi kan velge å ikke bli sint

En listig del av hans strategi er å holde vrede og
handlefrihet adskilt og få oss til å tro at vi er offer
for en følelse som vi ikke kan kontrollere. Vi hører:
”Jeg mistet fatningen.” Å miste fatningen er et
interessant valg av ord som har blitt et meget brukt
fast uttrykk. Å ”miste noe” er underforstått ”jeg
mente det ikke”, ”det skjedde ved et uhell”, ”det var
ufrivillig”, ”uten ansvar”, kanskje skjødesløst, men
”uten ansvar”.

”Han gjorde meg rasende.” Dette er også et
uttrykk vi hører, som også antyder at man mangler
kontroll eller handlefrihet. Dette er en myte og må
imøtegås. Ingen gjør oss rasende. Andre gjør oss ikke
sinte. Det er ingen maktbruk her. Å bli sint er et
bevisst valg, en avgjørelse, derfor kan vi velge å ikke
bli sint. Vi velger.

Til dem som sier: ”Men jeg kan ikke noe for det,”
svarer forfatteren William Wilbanks: ”Tøys.”

”Aggresjon, . . . å undertrykke sinne, snakke om
det, skrike og hyle,” er alt sammen tillærte strategier
i forbindelse med vrede. Vi velger det som har vist
seg å virke for oss tidligere. Har dere lagt merke til
hvor sjelden vi mister kontrollen når vi er frustrert
over sjefen vår, men hvor ofte vi gjør det når venner
eller familie irriterer oss?” (”The New Obscenity”,
Reader’s Digest, des. 1988, s. 24, uthevelse tilføyet.)

I sitt annet studieår prøvespilte Wilbanks for bas-
ketball-laget på den videregående skolen og lyktes.
Den første treningsdagen fikk treneren ham til å
spille én mot én mens laget så på. Når han bommet
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på et lett skudd, ble han sint og trampet med foten
og hylte. Treneren gikk bort til ham og sa: ”Et sånt
utbrudd en gang til, og du får aldri spille på mitt
lag” (s. 23). De neste tre årene mistet han aldri mer
kontrollen over seg selv. Da han mange år senere
reflekterte over denne hendelsen, gikk det opp for
ham at treneren den dagen hadde lært ham et prin-
sipp som kan forandre livet: sinne kan kontrolleres.

Herrens læresetninger

I Joseph Smiths oversettelse av Efeserbrevet 4:26
antyder Paulus at vi ikke kan bli sinte uten å begå en
synd. Her er Herren meget klar.

”Den som har uenighetens ånd er ikke av meg,
men av djevelen som er uenighetens far, og han
oppegger menneskenes hjerter til å trette i vrede
med hverandre.

Se, det er ikke min lære å oppegge menneskenes
hjerter til vrede mot hverandre, men det er min lære
at slike ting skal avskaffes” (3. Nephi 11:29–30).

Denne lære eller befaling fra Herren forutsetter
handlefrihet og er en appell til det bevisste sinn om
å ta en avgjørelse. Herren forventer at vi skal velge å
ikke bli sinte.

Det kan heller ikke rettferdiggjøres at man blir
sint. I Matteus 5, vers 22, sier Herren: ”Men jeg sier
dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal
være skyldig for domstolen” (uthevelse tilføyet).
Interessant nok finnes ikke uttrykket ”uten grunn” i
Joseph Smiths inspirerte oversettelse (se Matteus
5:24), og heller ikke i den versjon som står i 3.
Nephi 12:22. Når Herren fjerner uttrykket ”uten
grunn”, blir vi stående uten unnskyldning. ”Men det
er min lære at slike ting skal avskaffes” (3. Nephi
11:30). Vi kan ”avskaffe” vrede, for Han har under-
vist om og befalt oss det.

Vrede er å gi etter for Satans påvirkning

Vrede er å gi etter for Satans påvirkning ved å gi
slipp på vår selvbeherskelse. Det er synden vi tenker
som fører til fiendtlige følelser eller fiendtlig oppfør-
sel. Den er årsaken til sinne mot andre bilister på
motorveien, utbrudd på sportsarenaen og vold i
hjemmet.

Når ikke vrede holdes under kontroll, kan den
raskt forårsake en eksplosjon av grusomme ord og
andre former for følelsesmessig overgrep som kan
sette spor i et ømt hjerte. ”Det som går ut av mun-
nen,” sa Frelseren, ”det gjør mennesket urent”
(Matteus 15:11).

David O. McKay har sagt: ”La mann og hustru
aldri tale høyrøstet til hverandre ’hvis ikke huset står
i lys lue’” (Stepping Stones to an Abundant Life, red.
Llewelyn R. McKay, [1971], s. 294).

Fysisk overgrep er vrede som har kommet fullsten-
dig ut av kontroll. Det kan aldri rettferdiggjøres og
er alltid urettferdig.

Vrede er et usivilisert forsøk på å få en annen til å
føle seg skyldig eller et grusomt forsøk på å rette på
dem. Med urette kalles det ofte disiplin, men det får
nesten alltid den motsatte virkning. Derfor Skriftens
advarsel: ”Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær
ikke bitre mot dem,” og ”fedre: Gjør ikke barna
deres bitre, slik at de mister motet” (Kolosserbrevet
3:19, 21).

”Jeg skal aldri mer bli sint”

Valg og ansvarsbevissthet er uadskillelige prinsip-
per. Fordi vrede er noe vi velger, er det en sterk
advarsel i erklæringen om at ”den som . . . mishand-
ler sin ektefelle eller sine barn, . . . en dag vil stå til
ansvar overfor Gud”.

Å forstå forbindelsen mellom handlefrihet og
vrede er første skritt til å fjerne den fra vårt liv. Vi
kan velge å ikke bli sinte. Og vi kan foreta dette val-
get i dag, akkurat nå. ”Jeg skal aldri mer bli sint.”
Tenk over denne beslutningen.

Kapittel 121 i Lære og pakter er en av våre beste
kilder til å lære riktige prinsipper for lederskap. Det
viktigste vi kan anvende kapittel 121 på, er kanskje
ektefeller og foreldre. Vi skal lede vår familie ved for-
ståelse, ved langmodighet, ved mildhet og ydmykhet
og ved oppriktig kjærlighet (se L&p 121:41–42).

Må alle barns drøm om å ha den beste familien
som de vet her på jorden, bli oppfylt. 

Fra en tale av eldste Robbins ved Kirkens generalkonferanse i april
1998 (se Lys over Norge, juli 1998, s. 81–82).
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5VI KAN TAKLE UTFORDRINGER MED
POSITIV KOMMUNIKASJON

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter. 

• I leseoppdraget nedenfor sier eldste Joe J.
Christensen: ”Det er svært få som noen gang har
forandret seg til det bedre som et resultat av kon-
stant kritikk og mas. Hvis vi ikke er forsiktige, vil
noe av det vi ønsker skal være konstruktiv kritikk,
faktisk bli destruktiv. Av og til er det bedre å la
enkelte ting forbli usagt” (se s. 19). Legg nøye

merke til hva du tenker og sier om andre i uken
som kommer. Gå inn for å være vennlig og
oppløftende i alt du sier.

• Se etter beundringsverdige egenskaper hos din
ektefelle. Lag en liste over disse egenskapene og
fortell din ektefelle om dem.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

EKTESKAP OG DEN STORE PLAN FOR LYKKE

Eldste Joe J. Christensen
i De sytti

Barbara og jeg er blitt velsignet med seks barn.
For noen år siden, da vi hadde tatt dem alle med på
besøk til deres besteforeldre, sa min far: ”Joe, jeg
tror du og Barbara har begynt på noe dere ikke kan
stoppe.”

I denne påsketiden erklærer vi for hele verden at
Jesus er Kristus, og at gjennom hans hellige preste-
dømme og dets beseglende makt vil ekteskap eller
familier aldri trenge å stoppe—aldri bli bragt til
opphør.

Idag vil jeg gjerne tale til dere alle om ekteskap.
Her følger åtte praktiske forslag som forhåpentligvis
kan være av verdi når det gjelder å styrke våre ekte-
skap, både nå og i fremtiden.

Husk hvilken betydning ekteskap har

1. Husk på den sentrale betydningen av ditt ekte-
skap. Lytt til disse ordene fra eldste Bruce R.
McConkie om betydningen av ekteskap i vår him-
melske Faders ”store plan for lykke” (se Alma 42:8):

”Helt fra vi fødes inn i jordelivet til vi gifter oss i
templet, er alt vi har i evangeliets system ment å
skulle forberede og kvalifisere oss til å inngå i den
hellige ektestand, hvilket gjør oss til ektemenn og
hustruer i dette liv og i den kommende verden. . .

Det er ikke noe i denne verden som er så viktig
som opprettelsen og fullkommengjørelsen av fami-

lieenheter” (”Salvation Is a Family Affair”,
Improvement Era, juni 1970, s. 43–44).

Be om at ditt ekteskap må lykkes

2. Be om at ditt ekteskap må lykkes. For en del år
siden, da det var vanlig at besøkende generalauto-
riteter intervjuet alle misjonærer når de besøkte
misjonsmarken, satt eldste Spencer W. Kimball, som
da var medlem av De tolvs quorum, og samtalte
med en eldste som snart skulle avslutte sin misjon.

”Hva er dine planer når du blir avløst, eldste?”

”Å, jeg har tenkt å fortsette på college.” Og med et
smil tilføyde han: ”Og så håper jeg å forelske meg og
bli gift.”

Eldste Kimball ga da dette kloke råd: ”Vel, be ikke
bare om å få gifte deg med den du blir glad i. Be iste-
den om å bli glad i den du gifter deg med.”

Vi skulle be om å bli mer kjærlige, høflige, ydmy-
ke, tålmodige, tilgivende, og spesielt mindre selviske.

For å bli klar over våre personlige problemer eller
svakheter som hindrer oss i å bli bedre ekteskapspart-
nere, skulle vi gå til Herren i bønn og høste fordelene
av dette mektige løftet i Mormons bok: ”. . .hvis
menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres
svakhet. . . for hvis de ydmyker seg for meg og har
tro på meg, da vil jeg la det svake bli styrket for dem”
(Ether 12:27).

Og så behovet for å be. Mange kirkeledere og ekte-
skapsrådgivere viser til at de ikke har sett et eneste
ekteskap i alvorlige vanskeligheter hvor paret fortsatt
ber sammen daglig. Når problemer oppstår og ekte-
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skapet er i fare, kan det å be sammen som et par
være det viktigste av alle botemidler.

Lytt til din ektefelle

3. Lytt. Ta deg tid til å lytte til din ektefelle, faktisk
planlegg det regelmessig. Sitt ned sammen og vurder i
hvilken grad du holder mål som ekteskapspartner.

Bror Brent Barlow stilte et spørsmål til en gruppe
prestedømsbærere: ”Hvor mange av dere ville gjerne
motta en åpenbaring?” Alle hender kom i været.
Han foreslo så at alle gikk hjem og spurte sin hustru
hvordan de kunne bli bedre ektemenn. Så tilføyde
han: ”Jeg fulgte mitt eget råd og hadde en meget
informativ samtale med [min hustru] Susan i over en
time den ettermiddagen!” (”To Build a Better
Marriage”, Ensign, sept. 1992, s. 7.) En slik samtale
kunne bli en åpenbaring for noen og hver av oss.

Har noen av dere brødre noen gang hørt deres
hustru si noe i retning av det jeg hørte nylig: ”Joe,
hører du på meg?” Hun var ikke den eneste som
lurte på om jeg hørte etter. For en tid siden tok jeg
meg en liten lur, og det lille barnebarnet mitt,
Allison, kom og løftet opp et av øyelokkene mine og
sa: ”Bestefar, er du der inne?” Vi burde være ”der
inne” og være tilgjengelige for vår ektefelle.

Unngå ustanselige nålestikk

4. Unngå ”ustanselige nålestikk”. Vær ikke for kri-
tisk overfor den andres feil. Anerkjenn at ingen av
oss er fullkomne. Vi har alle en lang vei å gå for å bli
så Kristus-lik som våre ledere har henstilt til oss å bli.

”Ustanselige nålestikk”, som president Kimball
kalte det, kan ta luften ut av ethvert ekteskap
(”Marriage and Divorce”, 1976 Devotional Speeches of
the Year, [1977], s. 148). Generelt sett er vi alle smer-
telig klar over våre svakheter, og vi trenger ikke å bli
konstant påminnet om dem. Det er svært få som
noen gang har forandret seg til det bedre som et
resultat av konstant kritikk og mas. Hvis vi ikke er
forsiktige, vil noe av det vi ønsker skal være konstruk-
tiv kritikk, faktisk bli destruktiv.

Av og til er det bedre å la enkelte ting forbli usagt.
Som nygift leste søster Lola Walters i et tidsskrift at
for å styrke et ekteskap, burde mann og hustru regel-
messig ha åpenhjertige samtaler hvor de skulle få
frem enhver oppførsel eller vane som irriterte dem.
Hun skrev:

”Vi skulle nevne fem ting som irriterte oss, og jeg
begynte. . . Jeg fortalte ham at jeg ikke likte måten
han spiste grapefrukt på. Han skrellet den og spiste
den som en appelsin! Ingen andre jeg kjente spiste
grapefrukt på den måten. Kunne en jente forventes å
tilbringe hele livet, og kanskje evigheten, med å se på
ektemannen sin spise grapefrukt som en appelsin?. . .

Etter at jeg var ferdig [med mine fem], var det
hans tur til å fortelle om de tingene han mislikte ved
meg. . . Han sa: ’Vel, for å være ærlig, kan jeg ikke
komme på noe jeg ikke liker ved deg, kjære.’

Gisp.

Jeg snudde raskt ryggen til, for jeg visste ikke
hvordan jeg skulle forklare tårene som fylte øynene
og nå strømmet nedover kinnene.”

Søster Walters konkluderte: ”Hver gang jeg hører
om gifte par som ikke kommer overens, lurer jeg all-
tid på om de lider under det jeg nå kaller grapefrukt-
syndromet.” (I Lys over Norge, sep. 1999, s. 24.)

Ja, noen ganger er det bedre å la enkelte ting
være usagt.

Hold forelskelsen i live

5. Hold forelskelsen i live. Sett av tid til å gjøre
ting sammen—bare dere to. Selv om det er svært vik-
tig å tilbringe tid sammen med barna som en fami-
lie, trenger dere tid sammen regelmessig hver uke.
Hvis dere avsetter tid til det, lar dere barna vite at
dere setter ekteskapet deres så høyt at dere trenger å
pleie det. Dette krever forpliktelse og planlegging.

Det trenger ikke å være kostbart. Tiden dere er
sammen, er det viktigste.

En gang min svigerfar var på vei ut av huset etter
lunsj for å ta fatt på arbeidet igjen, sa min sviger-
mor: ”Albert, kom deg inn hit igjen og fortell meg at
du elsker meg!” Han smilte og svarte spøkefullt:
”Elsie, da vi giftet oss, sa jeg at jeg elsket deg, og hvis
det forandrer seg noen gang, skal jeg gi deg beskjed.”
Det skal mye til å overdrive bruken av uttrykket ”jeg
elsker deg”. Bruk det daglig.

Vær rask til å be om unnskyldning.

6.  Vær rask til å be om unnskyldning. Uansett
hvor tungt det er å si det, så vær rask med å si ”unn-
skyld, vær snill å tilgi meg”, selv når du vet at det
ikke er du alene som har feilet. Sann kjærlighet
utvikles av dem som er villige til raskt å innrømme
feiltrinn og forsømmelser.

Når uoverensstemmelser oppstår, er det viktig å
snakke sammen og løse dem, men det hender det er
best å ta en liten pause. Det er viktig å bite seg i
tungen, telle til ti eller kanskje til hundre. Og av og
til kan faktisk det å sove på saken gjøre deg bedre
skikket til å ta fatt i problemet neste morgen, siden
du da er mer uthvilt og rolig og dermed har en bedre
sjanse til å finne en løsning.

Det hender vi hører noe i likhet med dette: ”Vi
har vært gift i femti år, og vi har aldri vært uenige.”
Hvis det faktisk er tilfelle, da er enten den ene ekte-
fellen fullstendig dominert av den andre, eller så er
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Vi kan takle utfordringer med positiv kommunikasjon

vedkommende ”fremmed for sannheten”, slik noen
har sagt det. Hos alle intelligente par vil det være
meningsforskjeller. Vår utfordring er å forsikre oss
om at vi vet hvordan vi finner en løsning på dem.
Det er en del av prosessen med å gjøre et godt ekte-
skap bedre.

Lev innenfor rammen av det dere har

7. Lær å leve innenfor rammen av det dere har.
Noen av de vanskeligste utfordringer innenfor ekte-
skapet oppstår på det økonomiske plan. ”Den ameri-
kanske advokatforening . . . anslo at 89 prosent av
alle skilsmisser kunne spores tilbake til krangel og
beskyldninger når det gjaldt penger.” (Se Marvin J.
Ashton: Sammen om pengene.) Vær villig til å utsette
eller la være å foreta enkelte innkjøp for å holde
dere innenfor deres budsjett. Betal tienden først, og
unngå gjeld så sant det er mulig. Husk at å bruke 50
dollar mindre enn dere mottar i måneden, er ensbe-
tydende med lykke, mens å bruke 50 dollar mer blir
elendighet. Tiden kan være inne til å ta frem saksen
og kredittkortene og utføre det eldste Holland kalte
litt ”plast-operasjon” (”Things We Have Learned
Together”, Ensign, juni 1986, s. 30).

Del på ansvarsoppgavene i hjemmet og familien

8. Vær en sann partner når det gjelder ansvars-
oppgaver i hjemmet og familien. Vær ikke lik den
ektemannen som sitter på baken i hjemmet og ven-
ter å bli oppvartet, idet han føler at å tjene til livets
opphold er hans tunge plikt, og at hans hustru alene
er ansvarlig for huset og oppdragelsen av barna.
Oppgaven med å ta seg av hjemmet og familien er
mer enn en persons ansvar.

Husk at dere er sammen i dette partnerskapet.
Barbara og jeg har oppdaget at vi kan re opp sengen

vår hver morgen på mindre enn et minutt, og da er
det gjort for resten av dagen. Hun sier at hun lar
meg gjøre det for å hjelpe meg å føle velvære hele
dagen. Det er nok noe i det.

Finn tid til å studere Skriften sammen, og følg
dette fornuftige rådet fra president Kimball: ”Når en
mann og en hustru ofte drar sammen til det hellige
tempel, kneler ned sammen i sitt hjem i bønn med
sin familie, går hånd i hånd til sine religiøse møter,
holder seg selv kyske, både mentalt og fysisk. . . og
begge arbeider sammen for å bygge opp Guds rike,
da er lykken på sitt høyeste nivå” (Marriage and
Divorce [1976], s. 24).

Kort sagt:

• Husk på den sentrale betydningen av ditt ekteskap.

• Be om at det må lykkes.

• Lytt.

• Unngå ”ustanselige nålestikk”.

• Hold forelskelsen i live.

• Vær rask til å be om unnskyldning.

• Lær å leve innenfor rammen av det dere har.

• Vær en sann partner når det gjelder ansvarsoppga-
ver i hjemmet og familien.

Jeg vitner om at Jesus er Kristus, at graven var tom
den tredje dagen, og ”likesom alle dør i Adam, slik
skal også alle bli gjort levende i Kristus” (1. Kor.
15:22). Derfor kan vi tillitsfullt og i takknemlighet for
den beseglende makt innenfor Jesu Kristi gjengitte
evangelium si med dikterens ord: ”Jeg vil bare elske
deg høyere etter døden” (Elizabeth Barrett Browning:
Sonnets from the Portuguese, nr. 43, linje 14).

Fra en tale av eldste Christensen ved Kirkens generalkonferanse i
april 1995 (se Lys over Norge, juli 1995, s. 64–66).
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• Bestem deg for en ting du kan gjøre for å styrke
din tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

• Fastsett et tidspunkt hver dag til å be sammen
med din ektefelle.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

FINN GLEDE I LIVET

Eldste Richard G. Scott
i De tolv apostlers quorum

Mangfoldet i det uforanderlige

Nylig sto jeg på nordkysten av en vakker
Stillehavs-øy og så utover havet ved daggry. Jeg ble
fascinert over hvor regelmessig de gigantiske bølgene
hele tiden beveget seg fremover og brøt mot stran-
den. Det minnet meg om det uforanderlige i Herrens
plan, med sin fast etablerte evige lov og tryggheten i
varig rettferdighet og hvor kjærlig barmhjertigheten
er når man har gjort seg fortjent til den ved lydig-
het. Jeg merket meg at alle bølgene toppet seg på
forskjellige steder i horisonten for å finne sin egen
vei til stranden. Noen strømmet over klipper og
etterlot seg bekker av skummende, hvitt vann.
Andre brast mot stranden i egne mønstre. De gled
oppover den fuktige sanden med lekende, skum-
mende kanter, og deretter boblet og virvlet de når de
trakk seg tilbake.

Jeg tenkte på det uendelige mangfold av mulighe-
ter Herren har gitt oss. Vi har så mye frihet, så
mange anledninger til å utvikle vår egen personlig-
het og våre talenter, våre personlige minner, våre
personlige bidrag. Siden jeg ikke ville få flere anled-
ninger til å se på det majestetiske havet, forsøkte jeg
å forestille meg hvilket strålende panorama den strå-
lende solen senere ville skape. Mens jeg så på denne
storslagne scenen i ærbødighet, ble det en åpning i
skyene, og de glitrende strålene fra den oppgående
solen brøt gjennom den overskyede himmelen og
forvandlet alt med sitt lys, sine farger, sitt liv. Det
var som om Herren ville gi en ekstra velsignelse, et
symbol på lyset i hans læresetninger som gir glans

og håp til alle det berører. Takknemlige tårer over
denne vidunderlige verden vi lever i, trengte seg
frem, for den usedvanlige skjønnheten vår himmel-
ske Fader så rikelig gir alle som er villige til å se.
Livet er i sannhet vakkert.

Sett pris på livets skjønnhet

Tar du deg tid hver dag til å oppdage hvor vakkert
ditt liv kan være? Hvor lenge er det siden du har sett
på solnedgangen? De svinnende strålene som kysser
skyene, trærne, høydene og lavlandet god natt—
noen ganger rolig, andre ganger med overdådige
eksplosjoner av farge og form?

Har du undret deg over en skyfri natt når Herren
avslører undrene på sin himmel, de blinkende stjer-
nene, måneskinnet, for å tenne vår fantasi med sin
storhet og herlighet?

Hvor fengslende det er å se et frø sådd i fruktbar
jord, spire, samle styrke og sende ut et lite, tilsynela-
tende ubetydelig skudd. Tålmodig begynner det å
vokse og utvikle sin egen karakter, ledet av den
genetiske kode Herren har gitt for å lede dets utvik-
ling. Med omsorg vil det i sannhet bli det det er
ment å skulle bli, en lilje, kronet med ynde og
skjønnhet, en duftende mynte, en fersken, en avoka-
do eller en vakker blomst, med særegen ynde, kulør
og duft.

Når så du sist en liten rosenknopp dannes? Hver
dag utvikler den ny og imponerende karakter, mer
løfte om skjønnhet helt til den blir en majestetisk rose.

Du er en av de edleste av Guds skapninger. Det er
hans hensikt at ditt liv skal bli strålende vakkert,
uansett dine omstendigheter. Når du er takknemlig
og lydig, kan du bli alt Gud har ment du skulle bli.
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Glede over livet er betinget av tillit til Gud

Bedrøvelse, skuffelse og store utfordringer er hen-
delser i livet, ikke livet selv. Jeg bagatelliserer ikke
hvor hardt noe av dette er. De kan strekke seg over
lengre tid, men de skulle ikke få anledning til å
dominere og kontrollere alt annet som du gjør.
Herren inspirerte Lehi til å uttale den grunnleggende
sannhet: ”mennesket er til for å kunne nyte glede.”1

For mennesker er det et betinget utsagn: ”de kan
nyte glede”. Det er ikke betinget for Herren. Det er
hans hensikt at hver enkelt av oss skal finne glede.
Det vil ikke være betinget for deg når du etterlever
budene, har tro på Mesteren og gjør det som er nød-
vendig for å nyte glede her på jorden.

Din glede i livet er avhengig av din tillit til vår
himmelske Fader og hans Sønn, din overbevisning
om at deres plan for lykke virkelig kan gi deg glede.
Når du grunner på deres læresetninger, vil du kunne
nyte denne jordens skjønnhet og berike ditt forhold
til andre. Det vil lede deg til de trøstende, styrkende
erfaringer som tilflyter deg ved bønn til vår Fader i
himmelen og svarene han gir tilbake.

Perspektiv og tålmodighet

En småsten som holdes nær opp til øyet, virker
som en gigantisk hindring. Kastet ned på bakken ser
man den i riktig perspektiv. På samme måte må pro-
blemer eller prøvelser i livet sees i perspektiv av
Skriftens lære. Ellers kan de lett oppta hele synsfel-
tet, tappe oss for energi og berøve oss gleden og
skjønnheten som Herren vil at vi skal få her på jor-
den. Enkelte mennesker er som stener som kastes i
et hav av problemer. De druknes av dem. Vær som
en kork. Når du er nedtynget av et problem, må du
kjempe deg fri så du kan flyte opp og tjene igjen
med glede.

Du er her på jorden i en guddommelig hensikt.
Det er ikke for å bli underholdt hele tiden eller for
stadig å være på jakt etter fornøyelser. Du er her for
å bli prøvet, for å vise deg verdig til å få de øvrige
velsignelser Gud har til deg.2 Her kreves tålmodighe-
tens styrkende virkning.3 Noen velsignelser vil vi få
her i livet, mens andre kommer på den andre siden
av sløret.

Herren er opptatt av din personlige vekst og
utvikling. Den fremgangen går raskere når du villig
tillater ham å lede deg gjennom alle vekst-erfaringer
du får, enten du selv til å begynne med liker det eller
ikke. Når du setter din lit til Herren, når du er villig
til å la ditt hjerte og ditt sinn konsentrere seg om
Hans vilje, når du ber om å bli ledet av Ånden til å
gjøre hans vilje, blir du forsikret om den største
lykke langs veien og den mest givende oppnåelse fra

dette jordelivet. Hvis du setter spørsmålstegn ved alt
du blir bedt om å gjøre, eller setter deg i mot alle
ubehagelige utfordringer, gjør du det vanskeligere for
Herren å velsigne deg.4

Din handlefrihet, retten til å velge, er ikke gitt for
at du skal kunne få alt du ønsker. Denne Guds gave
er gitt så du skal kunne velge det din Fader i himme-
len ønsker for deg. På den måten kan Han lede deg
til å bli alt han vil at du skal bli.5 Den veien fører til
strålende glede og lykke.

Lev med glede tross motgang

Lær av inspirerende personer som har sluttet fred
med sine utfordringer og lever med glede midt i
motgangen. En elskelig kvinne med en dødelig syk-
dom i rask utvikling fant stadig glede ved livet. Hun
forsto planen for lykke, hadde mottatt tempelordi-
nansene og gjorde sitt beste for å gjøre seg kvalifisert
til de lovede velsignelser. I hennes personlige dagbok
kan vi lese:

”Det er en vakker høstdag. Jeg hentet posten og
satte meg i husken. Jeg var så lykkelig og tilfreds i
den varme solen og den gode duften fra naturen og
trærne omkring meg. Jeg bare satt og gledet meg
over at jeg ennå lever på denne vakre jorden. . .
Herren er så god mot meg. Hvor jeg takker ham for
at jeg ennå er her og føler meg så bra. Jeg er såååååå
glad at jeg bare har lyst til å rope og danse gjennom
dette vakre huset mens solen strømmer inn gjennom
de store vinduene. Jeg elsker å leve. . .”

En tapper mor som modig kjempet mot en svek-
kende sykdom, brukte utallige timer på det møysom-
melige arbeidet med å gjøre ferdig et stort, utfor-
drende kunstbroderi. Det var en gave til et ektepar
som hadde sine prøvelser. For ekteparet er det en
uvurderlig skatt, en konstant påminnelse om de
dyrebare frukter av besluttsom innsats i motgang, et
varig budskap om håp flettet inn i ren kjærlighet og
villig offer.

Gled deg over det du har

Barn lærer oss hvordan vi kan finne glede selv
under de mest utfordrende omstendigheter. Barn
har ikke ennå lært å bli nedtrykt ved å fokusere på
noe de ikke har. De finner glede i det de har. Jeg
husker en liten gutt som lekte ved en elvebredd.
Han hadde bundet endene på et fiskesnøre til to
tomme brusbokser. Han kastet den ene boksen over
en gren og fylte den med vann. Han trakk i den
andre boksen, og slapp den så. Vekten av den første
boksen trakk den andre opp idet den falt. Han lo og
danset av glede.
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Enkle, foryngende erfaringer omgir oss. De kan
være sikkerhetsventiler som holder spenningen nede
og ånden oppe. Tenk ikke så mye på det du ikke har,
eller som du har mistet. Herren lovet de lydige at
han ville gi dem del i alt han har. Du kan kanskje
mangle noe her, men i det neste liv vil du, hvis du
viser deg verdig ved å være tapper, bli velsignet med
en fylde.

Let frem de velsignelsene du har fått som kompen-
sasjon når Herren i sin visdom berøver deg noe du
har veldig lyst på. For dem som ikke kan se eller som
hører dårlig, skjerper han de andre sansene. De syke
gir han tålmodighet, forståelse og økt takknemlighet
over andres godhet. Når man mister en av sine kjære,
gjør han kjærlighetsbåndene sterkere, gjør minnene
rikere og tenner håpet om et fremtidig gjensyn. Du
vil oppdage kompenserende velsignelser når du villig
godtar Herrens vilje og utøver tro på ham.6

Til Almas hjemsøkte folk sa Herren:

”Jeg vil også lette byrdene, … så I ikke engang
skal føle dem , . . . og dette vil jeg gjøre for at I skal
stå som vitner for meg heretter, og for at I skal vite
med sikkerhet at jeg, den Herre Gud, ser til mitt folk
i deres lidelser.

Og . . . byrdene . . . ble gjort lette, ja, Herren styr-
ket dem, så de kunne bære sine byrder med letthet,
og de underkastet seg Herrens vilje med glede og
tålmodighet.”7

Ved å være kreativ vil du glede deg mer over livet

Forsøk å være kreativ på grunn av den glede det
medfører. Etter at deres gode ektemenn var blitt kalt
hjem, lærte søster Camilla Kimball, søster Amelia
McConkie og søster Helen Richards seg å male. De
etterlater seg ikke bare en arv i form av kunst, men
de vil aldri mer se på en solnedgang, et ansikt eller
et tre på samme måte som før. De oppfatter nå vage
nyanser av farge og form og fryder seg over overflo-
den av skjønnhet omkring seg.

Velg noe sånt som musikk, dans, skulptur eller
poesi. Er du kreativ, vil det hjelpe deg å glede deg
over livet. Det utvikler en takknemlighetens ånd.
Det utvikler skjulte talenter, skjerper din evne til å
resonnere, til å handle og til å finne hensikt med
livet. Det jager bort ensomhet og hjertesorg. Det gir
fornyelse, en gnist av entusiasme og appetitt på livet.

Tjeneste—en vei til lykke

Villig tjeneste for andre er en nøkkel til varig
lykke. President Spencer W. Kimball sa: ”Gud legger
merke til oss, og han våker over oss. Men det er van-
ligvis gjennom en annen jordisk person han dekker
våre behov. Derfor er det uomgjengelig nødvendig at
vi tjener hverandre.” 8

Jeg vet om en kvinne som var virkelig lykkelig.
Hver morgen ba hun sin himmelske Fader lede
henne til noen hun kunne hjelpe. Denne oppriktige
bønnen ble besvart om og om igjen. Manges byrder
ble lettet og deres liv opplivet. Hun ble hele tiden
velsignet for å være et redskap ledet av Herren.

Vanskeligheter kan vendes til vekst

Jeg vet at enhver vanskelighet vi møter i livet, selv
de som kommer av vår egen skjødesløshet eller
endog overtredelse, kan Herren gjøre til en erfaring
vi kan vokse av, som en stige som fører oppover.9 Jeg
anbefaler absolutt ikke overtredelse som en vei til
vekst. Den er smertefull, vanskelig og så fullstendig
unødvendig. Det er langt bedre og så mye lettere å
gå fremover med et rettferdig levesett. Men ved
behørig omvendelse, tro på den Herre Jesus Kristus
og lydighet mot hans bud, kan selv skuffelsen som
overtredelse fører med seg, omgjøres til en vei tilba-
ke til lykke.

Sett opp en liste over ting du kan gjøre for å
oppnå lykke, f.eks.:

• Studere Skriften for å forstå Herrens plan for lykke.

• Be med tro på Jesus Kristus.

• Elske og tjene andre.

• Motta tempelordinansene. Reise tilbake for å vel-
signe andre.

• Lytte til profeten og følge hans råd.

• Være takknemlig for det du har.

• Smile mer.

Din liste vil føre til tilfredshet og glede om du føl-
ger den.

Utfordringer er midlertidige, men lykken er evig

En kjent brasiliansk sang gjentar en løgn som
mange tror på: ”Bedrøvelsen tar aldri slutt, men det
gjør lykken.” Jeg vitner om at med tro på Frelseren
og lydighet mot hans læresetninger, vil lykken aldri
ta slutt, men bedrøvelsen gjør det.

Uansett hvor vanskelig noe er som du eller en du
har kjær, står overfor, skulle det ikke ta overhånd
over livet ditt og oppta all din interesse.
Utfordringer er vekst, midlertidige scener å spille ut
på bakgrunn av et behagelig liv. Bli ikke så opphengt
i en enkelt hendelse at du ikke kan tenke på noe
annet eller dra omsorg for deg selv eller for dem som
er avhengige av deg. Husk at stort sett på samme
måte som et legeme leges, tar helbredelsen etter
enkelte åndelige og følelsesmessige utfordringer tid.

Herren har sagt: ”Vær tålmodig i trengsler, for du
skal få mange, men hold ut, for se, jeg er med deg
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Tro og bønn gir styrke til ekteskapet

helt til dine dagers ende.”10 Når du er tålmodig, vil
du lære å forstå hva ordene ”jeg er med deg” betyr.
Guds kjærlighet gir fred og glede. 

Din tro på Jesus Kristus gir livet varig mening.
Husk at du er på en reise til opphøyelse. Noen gang-
er får du erfaringer som gir mer lykke enn andre,
men alt har en hensikt hos Herren.11

Som et vitne for Frelseren formaner jeg deg til å
tilgi enhver du føler har såret deg. Har du begått en
overtredelse, så omvend deg fra den så Mesteren kan
helbrede deg.

Takk din Fader i himmelen og hans elskede Sønn
for planen for lykke og evangeliets prinsipper som
den er grunnlagt på. Vær takknemlig for ordinan-
sene og paktene de har gitt oss. Jeg bærer høytidelig
vitnesbyrd om at de har kraft til å krone ditt liv med
fred og glede, til å gi det hensikt og mening. Du vil
lære at bedrøvelse og skuffelse er noe midlertidig.
Lykken er uendelig evig på grunn av Jesus Kristus.
Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om at han lever, at
han elsker deg og at han vil hjelpe deg.

Fra en tale av eldste Scott ved Kirkens generalkonferanse i april
1996 (se Lys over Norge, juli 1996, s. 25–27).

NOTER

1. 2. Nephi 2:25.
2. Se Abraham 3:25.
3. Se Mosiah 3:19.
4. Se 1. Nephi 3:7.
4. Se L&p 58:26–32.
6. Se Orson F. Whitney sit. i Spencer W. Kimball: Faith Precedes

the Miracle (1972), s. 98.

7. Mosiah 24:14–15.
8. The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball

(1982), s. 252.
9. Se Jesaja 40:31.

10. L&p 24:8.
11. Se Joseph F. Smith: Læresetninger i evangeliet, s. 154.
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• Studer eksempler på tilgivelse i følgende skriftsted-
er: Lukas 23:33–34, Ap.gj. 7:58–60, 1. Nephi
7:8–21.

• Bestem deg for å bli flinkere til å tilgi og mer ver-
dig til å bli tilgitt av andre.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

”AV EDER FORDRES DET AT I SKAL TILGI”
President Gordon B. Hinckley
Førsterådgiver i Det første presidentskap

En tilgivende ånd og en kjærlig og barmhjertig
holdning overfor dem som måtte ha gjort urett mot
oss, er noe av det aller vesentligste i Jesu Kristi evan-
gelium. Alle trenger vi denne ånd. Hele verden treng-
er den. Herren underviste om den. Han var et eksem-
pel på den på en måte som ingen andre har vært.

Mens han led på korset på Golgata og de neder-
drektige og hatefulle anklagerne sto foran ham, de
som hadde ført ham til denne fryktelige korsfes-
telsen, ropte han ut: ”Far, forlat dem, for de vet ikke
hva de gjør” (Lukas 23:34).

Det blir ikke forlangt av noen av oss å tilgi så
generøst, men det er et guddommelig påbud til oss
alle at vi skal vise tilgivelse og barmhjertighet.
Herren har gitt følgende ord i en åpenbaring: ”Mine
disipler i fordums dager søkte å finne skyld hos hver-
andre og tilgav ikke hverandre av hjertet, og på
grunn av dette onde ble de tuktet og hårdt refset.

Derfor sier jeg eder at I skal tilgi hverandre; for
den som ikke tilgir sin bror hans overtredelser, står
fordømt for Herren; for på ham hviler en større synd.

Jeg, Herren, vil tilgi den jeg vil tilgi; men av eder
fordres det at I skal tilgi alle mennesker.

Og I bør si i eders hjerter: La Gud dømme mellom
meg og deg, og lønne deg etter dine gjerninger”
(L&p 64:8–11).

I hvor stor grad trenger vi ikke å anvende dette
gudgitte prinsipp og dets ledsagende prinsipp,
omvendelse! Vi ser behovet i folks hjem, hvor små

tuer av misforståelse blir forstørret til berg av krang-
el. Vi ser det blant naboer, hvor ubetydelige uover-
ensstemmelser fører til uendelig bitterhet. Vi ser det
blant forretningsforbindelser som krangler og nekter
å inngå et kompromiss og tilgi. Hvis man var villig
til å sette seg ned sammen og snakke rolig med hver-
andre, kunne saken i de fleste tilfeller avgjøres til
fordel for alle. I stedet bruker man tid på å gi næring
til uviljen og planlegge gjengjeldelse.

Det første året Kirken var organisert, da profeten
Joseph Smith gjentatte ganger ble arrestert og stilt
for retten på grunn av falske anklager fra folk som
søkte å skade ham, sa Herren til ham i en åpenba-
ring: ”Den som skal dra deg frem for dommeren,
skal ved loven bli fordømt” (L&p 24:17). Jeg har sett
dette i vår tid blant noen som hevngjerrig har ved-
blitt å gi næring til sin motvilje. Selv blant enkelte
som vinner frem med sitt syn, synes det å være lite
fred i sinnet. Til tross for at de har vunnet økono-
misk, har de mistet noe som er mer dyrebart.

Unngå bitterhet

Den franske forfatteren Guy de Maupassant fortel-
ler historien om en bonde som het Hauchecome. Han
kom til landsbyen på markedsdagen. Mens han gikk
over byens torv, fikk han øye på en hyssingstump
som lå på brostenene. Han plukket den opp og puttet
den i lommen. Han ble iakttatt av landsbyens salma-
ker, som han tidligere hadde hatt en krangel med.

Senere på dagen ble det meldt at en lommebok
var blitt borte. Hauchecome ble arrestert på grunn-
lag av salmakerens beskyldning. Han ble ført frem
for borgermesteren, hvor han protesterte og bedyret
sin uskyld. Han viste frem hyssingstumpen han
hadde plukket opp. Men han ble ikke trodd, og man
lo av ham.
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Neste dag ble lommeboken funnet og Hauchecome
ble frikjent. Men han var krenket over den ydmy-
kende behandlingen han hadde fått på grunnlag av
en falsk anklage. Han ble bitter og ville ikke la saken
ligge. Han var uvillig til å tilgi og glemme og tenkte
og snakket ikke om stort annet. Han forsømte gården.
Overalt hvor han var, måtte han fortelle alle han
møtte om uretten han hadde lidd. Dag og natt gru-
blet han over den. Han var besatt av denne foruret-
telsen, ble fryktelig syk og døde. I sin dødskamp
mumlet han om og om igjen: ”En hyssingstump, en
hyssingstump.” (The Works of Guy de Maupassant
[n.d.], s. 34–38).

Ved å bytte ut personer og omstendigheter kunne
denne historien gjentas mange ganger i vår egen tid.
Så vanskelig det er for oss alle å tilgi dem som har
krenket oss. Vi er alle tilbøyelige til å ruge over den
urett som er gjort mot oss. Det blir som en tærende
og ødeleggende kreft. Finnes det en dyd vi i større
grad trenger å anvende i våre dager enn det å tilgi og
glemme? Noen vil betrakte det som et tegn på svak-
het. Er det det? Jeg tør påstå at det kreves verken
styrke eller intelligens for å ruge i sinne over urett
man har vært utsatt for, for å gå gjennom livet med
en hevngjerrig holdning, for å sløse bort sine evner
på å planlegge gjengjeldelse. Man finner ikke fred
ved å gi næring til motvilje. Det fører ikke til lykke å
leve for den dagen man kan få hevn.

Paulus taler om ”den svake og fattige barnelær-
dom” (se Galaterbrevet 4:9). Finnes det noe mer
svakt og fattig enn å slite seg ut på et uendelig krets-
løp av bitre tanker og planer med hensyn til dem
som måtte ha krenket oss?

Joseph F. Smith presiderte over Kirken på en tid
da det hersket stor bitterhet mot de siste-dagers-hel-
lige. Han var skyteskive for usle anklager, for en
strøm av kritikk fra redaktører selv på sitt eget hjem-
sted. Han ble latterliggjort og gjort til gjenstand for
avisenes karikaturtegninger. Hør hva han sa om dem
som gjorde narr av ham: ”La dem være i fred; la dem
gå. Gi dem den talefrihet de ønsker. La dem fortelle
sin egen historie og skrive sin egen dom.”
(Læresetninger i evangeliet, s. 287.) Med imøtekom-
menhet og vilje til å tilgi og glemme tok han fatt på
det store og positive arbeid å lede Kirken frem til ny
vekst og bemerkelsesverdige resultater. Da han døde,
var det mange av dem som hadde latterliggjort ham,
som skrev meget rosende om ham.

Jeg minnes at jeg satt lenge og hørte på et par
som satt på den andre siden av skrivebordet mitt.
Det hersket bitterhet mellom dem. Jeg vet at på et
tidligere tidspunkt var deres kjærlighet dyp og opp-

riktig. Men de hadde begge lagt seg til den vane å
snakke om hverandres feil. De var ikke villige til å
tilgi den slags feil vi alle gjør, og var uvillige til å
glemme dem og vise overbærenhet. De hadde kriti-
sert hverandre helt til den kjærlighet de en gang
følte, hadde blitt kvalt. Den hadde blitt til aske ved
begjæring om såkalt ”uten skyld”-skilsmisse. Nå fin-
nes det bare ensomhet og gjensidige beskyldninger.
Jeg føler meg overbevist om at hvis det bare hadde
vært en liten grad av omvendelse og tilgivelse til
stede, så ville de fremdeles ha vært sammen og gle-
det seg over det fellesskapet som hadde vært en så
stor velsignelse noen år tidligere.

Fred gjennom tilgivelse

Hvis det skulle være noen som i sitt hjerte nærer
en giftig, fiendskapelig holdning til en annen, så ber
jeg dere innstendig om å be Herren om styrke til å
tilgi. Dette uttrykte ønsket vil være selve substansen
i deres omvendelse. Det er kanskje ikke lett, og det
går kanskje ikke fort. Men hvis dere vil søke den
med oppriktighet og fremelsker den, vil den komme.
Og selv om den dere har tilgitt, fortsetter å plage og
true dere, vil dere vite at dere har gjort det dere
kunne for å få til en forsoning. Dere vil oppleve en
fred i hjertet som ellers ikke ville vært mulig. Denne
fred vil være Hans fred som sa:

”For dersom dere tilgir menneskene deres overtre-
delser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere.

Men om dere ikke tilgir menneskene deres over-
tredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere
har forbrutt” (Matteus 6:14–15). 

Den fortapte sønn

Jeg vet ikke om en vakrere historie i noe litteratur
enn den som står i det femtende kapittel i Lukas.
Det er historien om en angrende sønn og en tilgi-
vende far. Det er historien om en sønn som ødslet
bort sin arv på et ryggesløst liv, motsatte seg sin fars
råd og kastet vrak på dem som var glad i ham. Da
han hadde brukt opp alt, var han sulten og venne-
løs, og ”da han kom til seg selv” (Lukas 15:17),
vendte han tilbake til sin far, som da han så ham
langt borte, ”løp ham i møte, falt ham om halsen og
kysset ham” (Lukas 15:20).

Jeg ber dere lese denne historien. Alle foreldre
burde lese den om og om igjen. Den er stor nok til å
omfatte alle familier, og stor nok til å omfatte hele
menneskeheten, for er vi ikke alle fortapte sønner og
døtre som trenger å omvende oss og få del i vår him-
melske Faders tilgivelse og barmhjertighet, og der-
nest følge hans eksempel?
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Hans elskede Sønn, vår Forløser, tilbyr oss sin til-
givelse og barmhjertighet, men når han gjør dette,
krever han omvendelse. En ekte og storsinnet tilgi-
velsens ånd vil være uttrykk for den omvendelse
som kreves. Herren sa—og jeg siterer fra en åpenba-
ring gitt til profeten Joseph:

”Derfor befaler jeg deg—omvend deg, ellers slår
jeg deg med min munns ris, og ved min vrede og
ved min harme, og dine lidelser blir svære, hvor
svære vet du ikke, hvor gruelige vet du ikke, ja, hvor
tunge å bære vet du ikke.

For se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, forat de
ikke skulle lide hvis de ville omvende seg.

Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide, ja,
som jeg led.

Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av
alle, til å skjelve av smerte og blø fra hver pore, til å
lide både legemlig og åndelig…

Lær av meg og lytt til mine ord, gå frem i min
Ånds ydmykhet, og du skal ha fred i meg” (L&p
19:15–18, 23).

Slik lyder budet, og slik er løftet fra Ham som i
sitt strålende eksempel på bønn tryglet: ”Fader vår,
… forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyld-
nere” (Matteus 6:9, 12).

”Forbind sårene”

Er ikke Abraham Lincolns ord vakre som han
uttalte på bakgrunn av en fryktelig borgerkrigs trage-
die: ”La oss uten ondskap mot noen, i nestekjærlig-
het til alle, forbinde sårene” (i John Bartlett: Familiar
Quotations [1968], s. 640).

Mine brødre og søstre, la oss forbinde sårene—de
mange sår som er forårsaket av skarpe ord, av for-
urettelse som man har næret ved stahet, av planer
om ”å ta igjen” overfor folk som måtte ha gjort oss
urett. Vi har alle litt av denne hevngjerrige ånd i oss.
Heldigvis har vi alle makt til å heve oss over den
såfremt vi vil ”ikle [oss] kjærlighetens bånd, lik en
kappe, som er fullkommenhetens og fredens bånd”
(L&p 88:125).

”Å feile er menneskelig, å tilgi er guddommelig”
(Alexander Pope: An Essay on Criticism, 2:1711). Man
finner ikke fred ved å gruble over smerten i gamle
sår. Fred finnes kun ved omvendelse og tilgivelse.
Dette er Kristi gode fred, han som sa: ”Salige er de
som stifter fred, for de skal kalles Guds barn”
(Matteus 5:9).

Fra Lys over Norge, juni 1991, s. 3–6.



FORVALTNING AV FAMILIENS
ØKONOMI

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter.
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• Sett opp en liste over ting du nylig har kjøpt.
Skriv bokstaven T ved siden av de tingene du
trengte. Skriv bokstaven Ø ved siden av de tin-
gene du ønsket deg, men ikke trengte. Bruk denne
listen til å vurdere forbruksvanene dine. Hvis du
bruker for mye penger på unødvendige ting, bør

du vurdere hvordan du kan bruke pengene dine
mer fornuftig.

• Sett opp et budsjett sammen med din ektefelle for
en kommende tidsperiode—kanskje en eller to
uker. Bruk eksemplet på s. 31 som veiledning.
Samarbeid om å holde dere innenfor budsjettet
dere har satt opp.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

DET KONSTANTE I FORANDRINGENE

President N. Eldon Tanner
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Det jeg har lyst til å si til dere i dag, er grunnlagt
på mine iakttagelser om de faste og grunnleggende
prinsipper, som hvis de blir fulgt, vil gi trygghet og
økonomisk sinnsro i enhver økonomisk situasjon.

”Søk da først Guds rike”

For det første vil jeg bygge et fundament og eta-
blere et perspektiv for anvendelse av disse økono-
miske prinsippene.

En dag sa et av mine barnebarn til meg: ”Jeg har
lagt merke til deg og andre menn som har gjort det
godt i livet, og jeg har bestemt meg for at jeg ønsker
å gjøre det bra i mitt liv. Jeg vil snakke med så mange
vellykkede mennesker som mulig for å finne ut hva
som gjorde dem vellykkede. Så, når du ser tilbake,
bestefar, hva tror du er det viktigste for å lykkes?”

Jeg fortalte ham at Herren ga den beste oppskrif-
ten på suksess som jeg kjenner til: ”Søk da først
Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt
dette i tillegg!” (Matteus 6:33).

Enkelte vil si at noen blir rike uten å søke Guds
rike først. Det er sant. Men Herren lover oss ikke
bare materiell rikdom hvis vi søker hans rike først.
Jeg vet av egen erfaring at det ikke er slik. Henrik
Ibsen sier det slik: ”Penger kan være det omslut-
tende skall om mangt, men ikke selve kornet. De

gir deg føde, men ikke appetitt, medisin, men ikke
helse, bekjentskaper, men ikke venner, tjenere, men
ikke trofasthet, gledesdager, men ikke fred eller
lykke.” (I The Forbes Scrapbook of Thoughts on the
Business of Life [1968], s. 88.) 

Materielle velsignelser er en del av evangeliet hvis
de skaffes på riktig måte og i riktig hensikt. Jeg min-
nes noe som president Hugh B. Brown erfarte. Som
ung soldat under første verdenskrig besøkte han en
eldre venn på sykehuset. Denne vennen var en
mangemillionær på omkring 80 år som lå for
døden. Hverken hans fraskilte kone eller noen av
hans fem barn brød seg så mye om ham at de kom
til sykehuset for å se til ham. President Brown tenk-
te på alt hans venn ”hadde mistet som ikke kunne
kjøpes for penger, og merket seg hans tragiske situa-
sjon og dype lidelse”, og han spurte sin venn om
hva han ville forandret i sitt liv hvis han skulle leve
det om igjen.

Den gamle herren, som døde noen dager senere,
sa: ’Når jeg tenker tilbake på livet, var det viktigste
og mest verdifulle jeg kunne ha hatt, men som jeg
mistet i min streben etter å samle meg mine millio-
ner, den enkle tro min mor hadde på Gud og sjelens
udødelighet.

… Du spurte meg hva som er av størst verdi i
livet. Jeg kan ikke svare deg på noen bedre måte enn
med dikterens ord.’” Han ba president Brown om å
hente en liten bok i vesken hans, og fra den leste
han et dikt med tittelen ”Jeg er en fremmed”.
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Jeg er fremmed for den tro min mor lærte meg,

jeg er fremmed for den Gud som hørte min mor
når hun gråt,

jeg er fremmed for den trøst som vuggevisen ga
meg,

for de evige armer som holdt min far da han døde.

Da den store verden kom og kalte, forlot jeg alt
for den,

i min blindhet merket jeg ikke at jeg slapp
Hans hånd,

i min ørhet sanset jeg ikke at berømmelsens boble
er hul,

at rikdommens gull kun er glitter, slik jeg med
tiden har forstått.

Jeg har brukt et liv på å søke ting jeg vraket når
jeg fant dem,

jeg har kjempet og vunnet i mang en vinningssak,

men jeg ville gitt alt, berømmelse og lykke og
fornøyelser som det innebar,

om jeg bare hadde den tro som gjorde min mor til
det hun var. 

Det var vitnesbyrdet til en mann på dødsleiet, en
som var født i Kirken, men som hadde drevet langt
bort fra den. Det var de hjerteskjærende ordene til en
ensom mann som kunne få alt som kunne kjøpes for
penger, men som hadde mistet det mest betydnings-
fulle i livet for å samle seg verdens gods.” (Continuing
the Quest [1961], s. 32–35, uthevelse tilføyd.)

I Mormons bok gir profeten Jakob oss et viktig råd
angående dette:

”Men søk Guds rike før I søker etter rikdom.

Og når I har fått et håp i Kristus, skal I få rikdom-
mer hvis I søker dem for å gjøre godt—å kle den
nakne, bespise den sultne, frigi den fangne og bringe
den syke og lidende hjelp” (Jakobs bok 2:18–19,
uthevelse tilføyd).

Fundamentet og perspektivet er dette: Vi må først
søke riket, arbeide og planlegge og bruke våre midler
klokt, planlegge for fremtiden og bruke den velstand
vi er velsignet med, til å hjelpe til med å bygge opp
riket. Når vi lar oss lede av dette evige perspektivet og
bygger på denne sikre grunnvollen, kan vi trygt
arbeide med våre daglige gjøremål og vårt livsverk,
som må være omhyggelig planlagt og utført med flid.

Det er innenfor denne rammen jeg vil forklare
fem prinsipper for økonomisk trygghet.

Betal en ærlig tiende 

Konstant regel nr. 1: Betal en ærlig tiende. Jeg undres
ofte på om vi er klar over at det å betale vår tiende

ikke er ensbetydende med å gi gaver til Herren og
Kirken. Å betale tiende er å innfri en gjeld til Herren.
Herren er kilden til alle våre velsignelser, også til
selve livet.

Å betale tiende er et bud, et bud med et løfte. Hvis
vi er lydige mot dette budet, blir vi lovet at ”det skal
gå oss godt i landet”. Det er mer enn bare materielle
goder—det kan innebære god helse og et vitalt sinn.
Det innebærer solidaritet i familien og åndelig frem-
gang. Jeg håper at de av dere som ikke nå betaler full
tiende, vil søke tro og styrke til å gjøre det. Når dere
oppfyller denne forpliktelsen overfor deres Skaper,
vil dere finne stor, stor lykke, slik den bare kjennes
av dem som trofast oppfyller dette budet.

Vær nøysom

Konstant regel nr. 2: Bruk mindre enn du tjener. Jeg
har oppdaget at det ikke finnes noen mulighet for å
tjene mer enn du kan bruke. Jeg er overbevist om at
det ikke er beløpet man tjener, som gir sjelefred, men
det å ha kontroll med pengene. Penger kan være en
lydig tjener, men en hard herre. De som innretter sin
levestandard slik at de får litt overskudd, har kontroll
over sine omstendigheter. De som bruker litt mer
enn de tjener, blir kontrollert av omstendighetene.
De er i trelldom. President Heber J. Grant sa en gang:
”Hvis det er noe som gir et menneske fred og til-
fredshet, og også familien, er det det å sette tæring
etter næring. Og hvis det er noe som nettopp gnager
og fører til motløshet og oppgitthet, er det det å ha
gjeld og forpliktelser man ikke kan betjene” (Gospel
Standards, red. G. Homer Durham [1941], s. 111).

Oppskriften på å bruke mindre enn vi tjener, er
enkel—den kalles disiplin. Enten vi lærer det tidlig
eller sent i livet, må vi alle før eller senere lære å
styre oss selv, våre lyster og våre ønsker av økono-
misk art. Velsignet er den som lærer å bruke mindre
enn han tjener og legger noe til side til magre tider.

Skill mellom behov og ønsker

Konstant regel nr. 3: Lær å skille mellom behov og
ønsker. Forbruker-ønsker er skapt av mennesker. Vårt
konkurransepregede samfunn produserer ubegrenset
med forbruksgjenstander og tjenester for å stimulere
vårt begjær etter mer bekvemmelighet og luksus. Jeg
kritiserer ikke systemet eller tilgjengeligheten av
hverken forbruksgjenstandene eller tjenestene. Jeg er
bare opptatt av at vårt folk må bruke sunn dømme-
kraft med hensyn til det de kjøper. Vi må lære at
offer er en vesentlig del av vår evige disiplin.

I dette og mange andre land har mange foreldre
og barn som er født etter Den annen verdenskrig,
bare opplevet gode tider. Mange har blitt vant til å få
alt de ønsker seg, umiddelbart. Det har vært gode
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jobbmuligheter for alle som kan arbeide. Det som i
går var luksus, blir i dag av de fleste ansett som nød-
vendigheter. 

Dette er typisk for unge par som er innstilt på å
møblere hjemmet og skaffe seg luksusgjenstander
med det samme de begynner ekteskapet som deres
foreldre først har kunnet skaffe seg etter mange års
strev og offer. Fordi de vil ha alt for mye altfor raskt,
vil de kanskje gå inn på lettvinte kredittordninger og
derved utsette seg for gjeld. Det vil hindre dem i å få
de midler til rådighet som er nødvendig for å gjøre
som Kirken foreslår når det gjelder matvarelager og
andre trygghetsordninger.

Overforbruk og dårlig økonomisk styring innebæ-
rer en stor belastning på ekteskapet. De fleste ekte-
skapsproblemer later til å skyldes økonomi—enten
en inntekt som er utilstrekkelig til å forsørge famili-
en, eller dårlig forvaltning av den inntekten man har.

En ung far kom til biskopen for å be om økono-
misk veiledning. Han fortalte en altfor vanlig historie:
”Biskop, jeg har en god ingeniørutdannelse og har
god lønn. Det synes som om jeg gjennom hele utdan-
nelsen ble opplært i hvordan jeg skulle tjene penger,
men ingen lærte meg hvordan jeg skal styre dem.”

Selv om vi mener det er ønskelig at enhver stu-
dent tar timer i forbrukerøkonomi, hviler den pri-
mære undervisningen på foreldrene. Foreldre kan
ikke overlate denne avgjørende opplæringen til til-
feldighetene eller fullstendig overføre ansvaret til
våre offentlige skoler og universiteter.

En viktig del av denne opplæringen skulle være å
forklare gjeld. For de fleste av oss finnes det to typer
gjeld—forbruksgjeld og investerings- eller forret-
ningsgjeld. Forbruksgjeld vil si å kjøpe det vi bruker
eller konsumerer i vårt daglige liv, på kreditt—for
eksempel å kjøpe klær, husholdningsapparater,
møbler etc. på avbetaling. Forbruksgjeld tar sikkerhet
i vår fremtidige inntekt. Det kan være meget farlig.
Hvis vi blir oppsagt på arbeidet, arbeidsudyktig eller
plutselig står overfor en alvorlig krise, får vi vanske-
ligheter med å oppfylle våre forpliktelser.
Avbetalingskjøp er den dyreste måten å kjøpe noe
på. I tillegg til det varen koster, kommer høye renter
og gebyrer.

Jeg kan forstå at unge familier noen ganger finner
det nødvendig å kjøpe på kreditt. Men vi advarer
dere mot å kjøpe mer enn det som virkelig er nød-
vendig, og råder dere til å nedbetale gjelden så fort
som mulig. Når dere har lite penger, skulle dere
unngå ekstrabelastningen med tilleggsrenter.

Investeringsgjeld skulle være fullsikret så den ikke
truer familiens sikkerhet. Invester ikke i spekulative
foretak. Spekulasjon kan virke berusende. Mange for-
muer har fullstendig gått tapt på grunn av ukontrol-
lert appetitt på stadig mer og mer. La oss lære av tid-

ligere triste erfaringer og unngå å gjøre vår tid, våre
krefter og vår allmenntilstand til slave av en umette-
lig appetitt på å skaffe oss stadig flere materielle ting.

President Spencer W. Kimball har gitt følgende
tankevekkende råd:

Herren har velsignet oss som et folk med en vel-
stand som savner sidestykke i tidligere tider. De res-
surser som er gitt i vår makt, er gode og nødvendige
for vårt arbeid her på jorden. Men jeg er redd mange
av oss har fått i overmål av buskap, hjorder, eien-
dom, rikdom og lader og har begynt å dyrke dem
som falske guder, og de har makt over oss. Har vi
mer av disse godene enn vår tro kan tåle? Mange
bruker det meste av sin tid på å arbeide i sitt eget
selvbildes tjeneste for å skaffe seg penger, aksjer,
obligasjoner, investeringsporteføljer, eiendom, kre-
dittkort, møbler, biler og lignende for å sikre seg kjø-
delig trygghet gjennom et forhåpentligvis langt og
lykkelig liv. Glemt er det faktum at vi er pålagt å
bruke disse mange ressursene innenfor våre familier
og quorumer for å bygge opp Guds rike.” (”De falske
guder vi dyrker”, Lys over Norge, aug. 1977, s. 3.) 

Når det gjelder vitnesbyrd, så la meg tilføye dette
til president Kimballs uttalelse. Jeg kjenner ikke til
noe tilfelle der lykken og sjelefreden har økt i takt
med anskaffelse av eiendeler utover familiens mode-
rate behov og ønsker.

Budsjetter klokt

Konstant regel nr. 4: Sett opp et budsjett og følg det.
En venn av meg har en datter som reiste utenlands
som utvekslingsstudent fra BYU et semester. Hun
skrev stadig hjem og ba om mer penger. Han var
såpass bekymret at han ringte en utenlandssamtale
og spurte henne ut om hva hun trengte ekstra peng-
er til. I samtalens løp forklarte datteren: ”Men far,
jeg kan fortelle deg hva jeg har brukt hver eneste øre
til som du har sendt meg.”

Han svarte: ”Du skjønner visst ikke poenget. Jeg
er interessert i et budsjett—en forbruksplan—ikke i
en dagsoversikt over hva pengene er brukt til.”

Foreldre skulle kanskje være mer lik faren til den
collegegutten som telegraferte hjem: ”Ingen penger,
ingen moro, din sønn.” Hans far telegraferte tilbake:
”Så leit, for galt, din far.” 

Jeg har oppdaget gjennom intervjuer med mange
unge i årenes løp at altfor mange ikke har et
gjennomførbart budsjett, og at de ikke har disipli-
nert seg selv til å følge det. Mange tror at et bud-
sjett vil frata dem friheten. Tvert imot, folk som har
lykkes, har forstått at et budsjett gjør økonomisk
frihet mulig. 

Budsjettering og økonomisk styring trenger ikke å
være så veldig komplisert eller tidkrevende. Det
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finns en historie om en emigrant og far som oppbe-
varte ubetalte regninger i en skoeske, utestående for-
dringer på et spidd og sin kontantbeholdning i kas-
saapparatet. 

”Jeg begriper ikke hvordan du kan drive forret-
ningen på denne måten,” sa sønnen. ”Hvordan vet
du hva du har i fortjeneste?”

”Min sønn,” svarte forretningsmannen, ”da jeg
gikk i land fra båten, hadde jeg ikke annet enn de
buksene jeg gikk og sto i. I dag er din søster tegnelæ-
rer, din bror lege og du regnskapsfører. Jeg har bil,
hus og en god forretning. Alt er betalt. Så hvis du
legger sammen alt det og trekker fra buksene, finner
du fortjenesten.”

Kloke økonomiske rådgivere sier at ethvert bud-
sjett har fire forskjellige elementer. Først setter man
av til grunnleggende driftsbehov som mat, klær
etc., dernest til behov i hjemmet. For det tredje til
krisebehov, sykeforsikring og livsforsikring, og for
det fjerde til kloke investeringer og et matvarelager
for fremtiden.

La meg få si litt om to av disse elementene.
Ingenting synes å være mer sikkert enn det uvente-
de. Med stigende medisinske kostnader er sykeforsik-
ring den eneste måten familier flest kan sikre seg
med tanke på kostnader forbundet med ulykke, syk-
dom eller fødselsomkostninger, og da særlig for tidli-
ge fødsler. Livsforsikring gir fortsatt inntekt når for-

sørgeren dør tidlig. Enhver familie skulle sørge for å
ha en god syke- og livsforsikring.

Når disse grunnleggende behovene er dekket,
skulle vi ved klok forvaltning spare regelmessig for å
legge opp midler som vi kan investere. Det er min
erfaring at få mennesker har lykkes med investering-
er hvis de ikke først har utviklet vanen med å spare
regelmessig. Dette krever disiplin og god dømme-
kraft. Det er mange måter å investere på. Mitt eneste
råd er å velge investeringsrådgivere med omhu. Vær
sikker på at de fortjener din tillit ved at de kan vise
til gode resultater. 

Vær ærlig

Konstant regel nr. 5: Vær ærlig i alle økonomiske
saker. Ærlighetens ideal vil aldri bli foreldet. Det gri-
per inn i alt vi gjør. Som ledere og medlemmer i
Kirken skulle vi være selve innbegrepet av integritet.

Brødre og søstre, jeg har med disse fem prinsip-
pene forsøkt å vise hva som kan karakteriseres som
det sanne mønster når det gjelder økonomi- og
ressursforvaltning.

Jeg håper at vi alle kan dra fordel av å bruke dem.
Jeg vitner om at de er sanne, at Kirken er sann og at
det verk vi er engasjert i, er sant.

Fra en tale av president Tanner på generalkonferansens velferds-
møte i oktober 1979 (se Lys over Norge, mai 1982, s. 12–15).
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Budsjett fra til 
Dato Dato 

PLANLAGT

PLANLAGT

FAKTISK

FAKTISK

INNTEKT

Netto utbetalt

Annen inntekt

Sum inntekt

UTGIFTER

Tiende

Andre beløp til Kirken

Langtidssparing

Krisefond

Mat

Pantelån eller leie

Faste utgifter til det offentlige

Reiseutgifter

Nedbetaling av gjeld

Forsikringer

Medisinske utgifter

Klær

Annet

Annet

Annet

Sum utgifter
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”BARN ER EN GAVE
FRA HERREN”

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter.
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• Bestem deg for å tilbringe tid alene sammen med
hvert av dine barn eller med et barn i din utvid-
ede familie. Når du snakker med barnet, så forsøk
å lære noe nytt om hans eller hennes interesser,
behov og utfordringer.

• Ta deg tid til snakke med din ektefelle om barna.
Tenk over hvert av barnas sterke sider og utfor-
dringer. Finn ut hva du kan gjøre for å dekke
hvert barns behov.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

DYREBARE BARN, EN GAVE FRA GUD

President Thomas S. Monson
Førsterådgiver i Det første presidentskap

I Matteus’ evangelium leser vi at da Jesus og hans
disipler kom ned fra forklarelsens berg, stoppet de i
Galilea og dro deretter til Kapernaum. Disiplene
spurte Jesus: ”Hvem er den største i himlenes rike?

Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt
iblant dem, og sa:

Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere
og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i him-
lenes rike.

Den som gjør seg liten som dette barn, han er den
største i himlenes rike.

Og den som tar imot ett slikt lite barn for mitt
navns skyld, tar imot meg.

Men den som forfører én av disse små som tror
på meg, for ham var det bedre om en kvernstein
ble hengt om halsen på ham og han ble senket i
havets dyp.”1

Jeg synes det er betydningsfullt at Jesus elsket
disse små som nylig hadde forlatt foruttilværelsen
for å komme til jorden. Barn dengang og barn nå
velsigner vårt liv, vekker vår kjærlighet og inspirerer
til gode gjerninger.

Kan man undres over at poeten Wordsworth
omtaler vår fødsel slik: ”Drivende på skyer av herlig-
het kommer vi fra Gud, som er vårt hjem.”2

De fleste av disse små kommer til foreldre som
venter ivrig på at de skal komme, mødre og fedre

som fryder seg over å være delaktig i det mirakel
som vi kaller fødsel. Intet offer er for stort, ingen
smerte for hård, ingen ventetid for lang.

Det er ikke til å undres over at vi blir sjokkert når
en melding fra et telegrambyrå fra en by i Amerika
forteller at ”en nyfødt pike som var innpakket i en
papirpose og lagt i en søppeldunk, ligger på overvåk-
ningen på et sykehus. Det står bra til med barnet.
’Hun er et virkelig vakkert og sunt barn,’ opplyste en
talsmann for sykehuset onsdag. Politiet forteller at
barnet ble oppdaget etter at søppeltømmerne hadde
tømt dunken i søppelbilen og så noe røre seg i hau-
gen. Myndighetene leter etter moren.”

Det er vår høytidelige plikt, vårt dyrebare privile-
gium—ja, vår hellige anledning—å ønske velkom-
men til vårt hjem og våre hjerter de barn som vi er
begunstiget med.

Våre barn har tre klasserom å lære i som er ganske
forskjellige fra hverandre. Jeg sikter til klasserommet
på skolen, klasserommet i kirken og det klasserom-
met som kalles hjemmet.

Klasserommet på skolen

Kirken har alltid vært svært interessert i offentlig
undervisning og oppfordrer sine medlemmer til å
være med i skolens samarbeid med foreldre og
annet som er ment å skulle gjøre våre unges utdan-
nelse bedre.

Det finnes ikke noe viktigere aspekt ved offentlig
utdannelse enn læreren, som har muligheten til å
elske, undervise og inspirere ivrige gutter og piker og
unge menn og kvinner. President David O. McKay
sa: ”Undervisning er verdens edleste yrke. Hjemmets
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varighet og renhet og nasjonens sikkerhet og eksis-
tens er avhengig av en god utdannelse for våre unge.
Far og mor gir barnet muligheten til å leve. Læreren
gir barnet muligheten til å leve godt.”3 Jeg stoler på
at vi vil anerkjenne deres betydning og deres viktige
misjon ved å sørge for tilfredsstillende lokaler, de
beste bøker og lønn som viser vår takknemlighet
og tillit.

Vi tenker alle med hengivenhet tilbake på vår
ungdoms lærere. Min musikklærer i grunnskolen var
en frøken Sharp. Hun hadde evnen til å gi sine elever
kjærlighet til musikk og lærte oss å identifisere
musikkinstrumenter og lyden i dem. Jeg minnes godt
påvirkningen fra en frøken Ruth Crow, som under-
viste oss i helselære. Selv om det var depresjonstider,
sørget hun for at hver elev i sjette klasse fikk en over-
sikt over sin tannhelse. Hun undersøkte personlig
hver elevs tannhelse og sørget for, ved offentlige eller
private midler, at ingen av barna måtte gå uten til-
strekkelig tannpleie. Da frøken Burkhaus, som under-
viste i geografi, rullet ned verdenskartene og med
pekestokken pekte på hovedsteder og karakteristiske
trekk ved hvert land, hvert språk og hver kultur,
kunne jeg neppe forestille meg at jeg en gang skulle
besøke disse landene og menneskene.

Å, det er så viktig for våre barn at de har lærere
som oppløfter deres ånd, skjerper deres intellekt og
motiverer dem!

Klasserommet i Kirken

Klasserommet i kirken føyer livsviktige dimensjo-
ner til det enkelte barns og den enkelte ungdoms
utdannelse. I disse omgivelsene kan hver enkelt
lærer motivere dem som lytter til hennes leksjoner
og føler innflytelsen av hennes vitnesbyrd, til å søke
etter noe høyere. I Primær, Søndagsskolen og Unge
kvinner og i møtene for Det aronske prestedømme
kan godt forberedte lærere, kalt ved inspirasjon fra
Herren, røre ved hvert barn, hver ungdom og til-
skynde dem alle til å ”søke . . . visdoms ord fra de
beste bøker, søke lærdom ved studium og ved tro”.4

Et oppmuntrende ord her og en åndelig tanke der
kan påvirke et dyrebart liv og etterlate seg et uutslet-
telig preg i en udødelig sjel.

For mange år siden, under en bankett i tilknyt-
ning til en prisutdeling fra Kirkens tidsskrifter, satt vi
sammen med president og søster Harold B. Lee.
President Lee sa til vår tenåringsdatter Ann: ”Herren
har velsignet deg med et vakkert ansikt og en vakker
kropp. Hold innsiden like vakker som utsiden, så vil
du bli velsignet med sann lykke.” Denne dyktige
læreren ga Ann en inspirert veianvisning til vår him-
melske Faders celestiale rike.

En ydmyk og inspirert lærer i Kirkens klasserom
kan innpode kjærlighet til Skriften i sine elever.
Læreren kan bringe de fordums apostler og verdens
Frelser ikke bare inn i klasserommet, men også inn i
barnas hjerte, sinn og sjel.

Klasserommet som kalles hjemmet

Det aller viktigste av alle klasserom er kanskje
hjemmets klasserom. Det er i hjemmet vi former
våre holdninger, våre dypeste trosoppfatninger. Det
er i hjemmet håpet fostres eller ødelegges. Vårt hjem
er vårt livs laboratorium. Det vi gjør der, bestemmer
kursen for vårt liv når vi forlater hjemmet. Dr. Stuart
E. Rosenberg skrev i sin bok The Road to Confidence:
”Til tross for alle nye oppfinnelser og alle nymotens
påfunn og griller har ingen ennå oppfunnet, og
ingen kommer noen gang til å oppfinne, en tilfreds-
stillende erstatning for ens egen familie.”5

Et lykkelig hjem er ikke noe annet enn en tidli-
gere himmel. President George Albert Smith spurte:
”Ønsker vi at vårt hjem skal være lykkelig? Gjør vi
det, så la det alltid være et sted med bønn, takksi-
gelse og takknemlighet.”6

Det finnes situasjoner der barn kommer inn i jor-
delivet med en fysisk eller mental funksjonshem-
ning. Selv om vi prøver, er det ikke mulig å vite
hvorfor eller hvordan slikt skjer. Jeg tar hatten av for
de foreldre som uten å klage tar et slikt barn i sine
armer og inn i sitt liv og gir dette ekstra offer og
denne ekstra kjærlighet til et av vår himmelske
Faders barn.

Ved Aspen Grove familiepark så jeg en sommer en
mor som tålmodig matet en tenåringsdatter som var
blitt skadet ved fødselen og var fullstendig avhengig
av moren. Moren ga henne hver skje mat og hver
slurk vann, mens hun holdt datterens hode og hals
oppe. Jeg tenkte for meg selv: I 17 år har moren ydet
sin datter denne og andre tjenester, uten å tenke på sin
egen komfort, sine egne fornøyelser eller sin egen mat.
Må Gud velsigne slike mødre, slike fedre, slike barn.
Og det vil han gjøre.

Barns uskyld

Foreldre overalt er klar over at den mektigste
kombinasjon av følelser i verden ikke fremkalles ved
noen større kosmisk begivenhet, og heller ikke fin-
nes den i romaner eller historiebøker. Den fremkal-
les kun av en far eller mor som ser ned på et
sovende barn.

Når jeg gjør det, tenker jeg på hvor sanne Charles
M. Dickinsons ord er:
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”Barn er en gave fra Herren”

De er idoler for hjerter og hjem,
de er Guds engler her på vår jord
med solstråler i sine lokker.
Hans herlighet ennå der bor.
De kommer fra hjem og fra himmel
og har gjort meg mer vennlig og varm.
Jeg vet hvorfor Jesus sammenlignet
Guds rike så godt med et barn.7

I vår daglige omgang med barn oppdager vi at de
er ytterst årvåkne og ofte uttaler dype sannheter.
Charles Dickens, som skrev klassikeren En julefortel-
ling, illustrerte dette faktum da han beskrev den
beskjedne familien til Bob Cratchit, som samlet seg
til en ganske fattigslig julemiddag som de lenge
hadde sett frem til. Bob, faren, kom hjem med sin
svakelige sønn Tiny Tim på skuldrene. Tiny Tim
”hadde en liten krykke, og bena hans ble støttet opp
av jernskinner”. Bobs kone spurte ham: ”Og hvor-
dan har lille Tim oppført seg?”

”Godt som gull,” sa Bob, ”og bedre. Han blir lik-
som så tankefull. Han sitter så mye for seg selv og
tenker de underligste ting du noen gang har hørt. På
hjemveien sa han til meg at han håpet folk så ham i
kirken, fordi han var krøpling, og det kunne være
fint for dem på juledagen å huske hvem som fikk
lamme tiggere til å gå og blinde menn til å se.”8

Charles Dickens sa selv: ”Jeg elsker disse mennes-
kene, og det er ikke noe ubetydelig når de som så
nylig har kommet fra Gud, elsker oss.”

Barn uttrykker sin kjærlighet på originale og opp-
finnsomme måter. På min fødselsdag for en tid siden
ga en dyrebar liten pike meg et håndskrevet fødsels-
dagskort, og i konvolutten hadde hun lagt en liten
leke-hengelås som hun likte og tenkte jeg ville bli
glad for å få som gave.

”Av alt det fine i verden er ikke noe så vakkert
som et barn når det gir noe. Uansett hvilken liten
ting det gir. Et barn gir deg verden. Det åpner verden
for deg som om det var en bok du aldri har fått lest.
Men når en gave må finnes, er det alltid en absurd
liten ting, limt skjevt på, . . . en engel som ser ut
som en klovn. Et barn har så lite det kan gi, for det
vet aldri at det har gitt deg alt.”9

Slik var Jennys gave til meg.

Barn synes å være begavet med en varig tro på sin
himmelske Fader og hans evne til og ønske om å
besvare deres enkle bønner. Det er min personlige
erfaring at når et barn ber, da lytter Gud.

Jeg vil gjerne fortelle dere om noe som Barry
Bonnell og Dale Murphy, berømte profesjonelle
baseballspillere som tidligere spilte for Atlanta Braves
baseballklubb, opplevde. Begge er konvertitter til
Kirken. Dale Murphy ble døpt av Barry Bonnell.

”I 1978-sesongen skjedde det noe som Barry
beskriver som ’noe som forandret mitt liv’. Han
strevde svært og gjorde det dårlig. På grunn av sin
dårlige prestasjon var han ergerlig på seg selv og
følte seg elendig. Han hadde egentlig ikke lyst da
Dale Murphy ba ham bli med på sykehuset, men ble
med likevel. Der traff han Ricky Little, en trofast
Atlanta Braves-supporter, men en gutt som hadde
leukemi. Det var tydelig at Ricky ikke hadde lenge
igjen. Barry ønsket sterkt å finne noe å si til trøst,
men kom ikke på noe passende. Til slutt spurte han
om det var noe de kunne gjøre. Gutten nølte, og så
spurte han om de begge på neste kamp kunne slå et
så godt slag for ham at de rakk å løpe hele banen
rundt. Barry sa [senere]: ’Denne anmodningen var
enkel for Dale, som faktisk fikk til to slike slag den
kvelden, men jeg strevde og hadde ikke fått til et
slikt slag hele året. Da fikk jeg en varm følelse og sa
til Ricky at han kunne regne med det.’” Den kvelden
slo Barry sin eneste fulltreffer den sesongen.10 Et
barns bønn var blitt besvart, et barns ønske var blitt
oppfylt.

Behov for trygghet

Hvis bare alle barn hadde hatt kjærlige foreldre,
trygge hjem og venner som brydde seg om dem,
hvilken fantastisk verden ville de ikke da hatt. Ikke
alle barn er så rikelig velsignet. Enkelte barn ser sin
far brutalt slå deres mor, mens andre selv blir utsatt
for slike overgrep. Hvilken feighet, hvilken moralsk
fordervelse, hvilken skam!

Lokale sykehus overalt får inn slike små, forslåtte
og medtatte, ledsaget av opplagte løgner om at bar-
net ”løp på døren” eller ”falt ned trappen”. Løgnere,
bøller som mishandler barn, de skal en gang høste
hvirvelvinden av sine skitne handlinger. Det stille,
det skadede, det sårede barnet som er offer for over-
grep, av og til incest, må få hjelp.

En dommer skrev i et brev til meg: ”Seksuelle
overgrep mot barn er en av de mest lastefulle, øde-
leggende og demoraliserende forbrytelser i et sivili-
sert samfunn. Det skjer en uhyggelig økning i rap-
porterte fysiske, psykiske og seksuelle overgrep mot
barn. Våre rettssaler er i ferd med å oversvømmes av
slik avskyelig adferd.”

Kirken tolererer ikke slik avskyelig og skammelig
fremferd. Nei, en slik behandling av Guds dyrebare
barn fordømmer vi på det sterkeste. La barnet red-
des, pleies, elskes og helbredes. La overtrederen tilta-
les, stilles til ansvar for sine handlinger og få profe-
sjonell behandling for å bli kvitt denne onde og dje-
velske fremferd. Når du og jeg kjenner til slik frem-
ferd og ikke gjør noe for å få bukt med den, blir vi
delaktige i problemet. Vi blir medskyldige. Vi får en
del av straffen.
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Jeg tror ikke at jeg har talt for skarpt. Jeg elsker
disse små og vet at også Herren elsker dem. Vi kan
ikke finne noen mer gripende beretning om denne
kjærligheten enn da Jesus velsignet barna, slik det
beskrives i 3. Nephi. Her fortelles det om Jesus som
helbredet de syke, underviste folket og ba til sin
himmelske Fader for dem. Men la meg sitere de edle
ordene:

”[Jesus] tok deres små barn, en for en, og velsignet
dem, og ba til Faderen for dem.

Og da han hadde gjort dette, gråt han igjen:

Og han talte til forsamlingen og sa til dem: Se
eders små!

Og idet de så seg om, kastet de et blikk mot him-
melen, og de så himmelen åpen, og de så engler
stige ned fra himmelen, likesom omgitt av ild, . . .
og englene betjente dem.”11

Man kan spørre: Skjer det slikt også i dag? Jeg vil
gjerne fortelle dere en vakker beretning om en beste-
mor og en bestefar som var på misjon for mange år
siden, og hvordan deres lille barnebarn ble velsignet.
Misjonærbestefaren skrev:

”Min hustru, Deanna, og jeg er nå på misjon i
Jackson i Ohio. Noe av det vi var mest bekymret for
da vi mottok et misjonskall, var familien. Vi ville
ikke kunne være tilstede når de hadde problemer.

Like før vi reiste på misjon, måtte vårt barnebarn,
R.J., som var to og et halvt år, gjennomgå en opera-
sjon fordi han var skjeløyd på et øye. Hans mor ba
meg bli med dem, for R.J. og jeg er virkelig gode
kompiser. Operasjonen gikk fint, men R.J. gråt før og
etter operasjonen fordi ingen i familien fikk være
med inn i operasjonssalen, og han var redd.

Ca. et halvt år senere, mens vi ennå var på misjon,
måtte R.J. ha en operasjon på det andre øyet. Moren
ringte og uttrykte et ønske om at jeg skulle være med
dem også ved denne operasjonen. Selvfølgelig kunne
jeg ikke det på grunn av avstanden og misjonen.
Deanna og jeg fastet og ba om at Herren måtte trøste
vårt barnebarn under operasjonen.

Like etter operasjonen ringte vi og fikk vite at R.J.
hadde husket den forrige gangen, og han ville ikke
forlate sine foreldre. Men straks han kom inn i ope-
rasjonssalen, roet han seg. Han la seg ned på opera-
sjonsbordet, tok av seg brillene for dem og gjennom-
gikk operasjonen med stor ro. Vi ble svært takknem-
lige. Våre bønner var blitt besvart.

Et par dager senere ringte vi vår datter og spurte
hvordan R.J. hadde det. Han hadde det fint, og hun
fortalte oss følgende: Om ettermiddagen etter opera-
sjonen våknet R.J. og fortalte sin mor at bestefar var
der under operasjonen. Han sa: ’Bestefar var her og
ordnet alt.’ Herren fikk det til å se ut for den lille
gutten som om anestesilegen var hans bestefar, men
bestefar og bestemor var på misjon nesten 3000 kilo-
meter borte.”

Bestefar var kanskje ikke ved sengen din, R.J., men
du var i hans bønner og i hans tanker. Du ble holdt i
Herrens hånd og velsignet av vår alles Fader.

Mine kjære brødre og søstre, måtte barns latter
fryde vårt hjerte. Måtte barns tro berolige vår sjel.
Måtte barns kjærlighet motivere våre gjerninger.
”Barn er en gave fra Herren.”12 Måtte vår himmelske
Fader alltid velsigne disse gode sjeler, disse spesielle
venner av Mesteren.

Fra Liahona, juni 2000, s. 3–9.
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10FEDRES OG MØDRES
HELLIGE ROLLE
DEL 1: FEDRENES ROLLE

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter.

• Gjennomgå fars og mors rolle slik den er forklart
i avsnitt syv i ”Familien—En erklæring til verden”
(se s. IV). Tenk ydmykt over hvordan dette

rådet angår ditt hjem, og hva du vil gjøre for å
følge det.

• Skriv et brev til din far eller en av dine bestefedre.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

TIL FEDRENE I ISRAEL

President Ezra Taft Benson
Kirkens 13. president

Mine kjære brødre, jeg er takknemlig for å være
sammen med dere i denne fantastiske forsamlingen
av Guds prestedømme. Jeg ber om at Herrens ånd
må være med meg og med dere mens jeg taler til
dere om et overordentlig viktig emne. I kveld vil jeg
tale til de fedre som er forsamlet her og alle andre
steder i Kirken, om deres hellige kall.

Jeg håper at dere unge menn også vil lytte nøye,
siden dere nå forbereder dere til å bli de fremtidige
fedre i Kirken.

Et evig kall

Fedre, dere har et evig kall som dere aldri vil bli
løst fra. Så viktige kall i Kirken enn er, så er de av en
slik natur at de bare gjelder for en tidsperiode, og så
finner en passende avløsning sted. Men en fars kall
er evig, og dets betydning overgår tiden. Det er et
kall som gjelder både tid og evighet.

President Harold B. Lee sa som sant er, at ”det vik-
tigste av Herrens arbeid som dere [fedre] noensinne
vil utføre, er det arbeid dere gjør innenfor veggene i
deres eget hjem. Hjemmelærervirksomhet, arbeid i
biskopsrådet og andre oppgaver i Kirken er alle vikti-
ge, men det viktigste arbeidet har dere innenfor veg-
gene i deres eget hjem”. (Å styrke hjemmet [brosjyre
1973], s. 7). 

Hva er så en fars konkrete ansvar innenfor hans
hjems hellige vegger? La meg påpeke to grunnleg-
gende ansvarsoppgaver for enhver far i Israel.

Dekke materielle behov

For det første har du et hellig ansvar for å dekke
din families materielle behov.

Herren definerte klart oppgavene med hensyn til
å forsørge og oppdra barn til rettferdighet. I begyn-
nelsen ble Adam, ikke Eva, befalt å tjene sitt brød i
sitt ansikts sved.

Apostelen Paulus sa følgende til ektemenn og
fedre: ”Men den som ikke har omsorg for sine egne,
og særlig for husets folk, han har fornektet troen og
er verre enn en vantro” (1. Tim. 5:8).

Tidlig i den gjenopprettede kirkes historie påla
Herren menn spesielt forpliktelsen å sørge for sin
hustru og sine barn. I januar 1832 sa han: ”Sannelig
sier jeg eder at hver mann som er nødsaget til å
sørge for sin familie, la ham sørge for den, og han
skal ikke på noen måte miste sin krone” (L&p
75:28). Tre måneder senere sa Herren igjen:
”Kvinner har krav på underhold av sine menn inntil
disse blir tatt bort” (L&p 83:2). Dette er en hustrus
og mors guddommelige rett. Mens hun tar seg av og
oppfostrer sine barn hjemme, tjener hennes mann
til livets opphold for familien og gjør derved opp-
fostringen mulig.

I et hjem hvor det er en sunn og frisk ektemann,
forventes det at han skal være forsørger. Noen gang-
er hører vi om ektemenn som på grunn av økono-
miske omstendigheter har mistet sitt arbeid, og for-
venter at hustruen skal forlate hjemmet og gå ut i
arbeid, til tross for at mannen fortsatt er i stand til å
forsørge familien. I slike tilfeller oppfordrer vi man-
nen innstendig til å gjøre alt som står i hans makt
for å la hustruen få være hjemme og ta seg av barna,
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mens han fortsetter å forsørge familien så godt han
evner, selv om den jobben han klarer å sikre seg,
kanskje ikke er den helt ideelle og familien må
stramme inn på budsjettet.

Behov for utdannelse eller materielle ting rettfer-
diggjør heller ikke at man venter med å få barn for at
hustruen kan fortsette å arbeide som familieforsørger.

President Kimballs råd

Jeg minnes et råd fra vår kjære profet Spencer W.
Kimball til gifte studenter. Han sa: ”Jeg har fortalt
titusener av unge at når de gifter seg, skulle de ikke
vente med å få barn til de har gjort seg ferdige med
skolegang og har oppfylt sine ønsker når det gjelder
økonomien… De skulle leve normalt sammen og la
barna komme…

Jeg kjenner ikke til noe skriftsted,” fortsatte presi-
dent Kimball, ”som berettiger unge hustruer til å
holde sine barn tilbake og begynne å arbeide for at
deres ektemenn skal kunne gjøre seg ferdig med stu-
diene. Det finnes tusenvis av ektemenn som har klart
å gjøre seg ferdig med sin utdannelse og samtidig
hatt ansvar for en familie.” (”Marriage Is Honorable”,
i Speeches of the Year, 1973 [1974], s. 263.)

En mors oppgave i hjemmet

Mine brødre i prestedømmet, jeg vil igjen under-
streke hvor viktig det er at mødre er hjemme for å
oppdra, ha omsorg for og oppøve sine barn i rettfer-
dige prinsipper.

Når jeg reiser rundt i Kirken, føler jeg at den store
majoritet av siste-dagers-hellige mødre oppriktig
ønsker å følge dette rådet. Men vi vet at noen ganger
arbeider en mor utenfor hjemmet fordi hennes
mann har oppfordret henne til det, ja, til og med
insistert på det. Det er han som ønsker de luksus-
gjenstander som denne ekstra inntekten kan skaffe.
Ikke bare vil familien lide i slike tilfeller, brødre,
men deres egen åndelige vekst og fremgang vil hin-
dres. Jeg sier til dere alle at Herren har pålagt menn
ansvar for å forsørge familien sin på en slik måte at
hustruen kan fylle sin oppgave som mor i hjemmet. 

Familiens beredskap er viktigere i dag

Fedre, en annen vesentlig side ved det å sørge for
familiens materielle behov er de tiltak du skulle
iverksette for din familie med tanke på en krisesitua-
sjon. Familieberedskap er et gammelt velferdsprin-
sipp. Det er enda viktigere idag.

Jeg spør dere oppriktig: Har dere sørget for at
deres familie har et års forråd av mat, klær og, om
mulig, brensel? Åpenbaringen om å produsere og

lagre mat kan være like nødvendig idag som det var
for folket i Noahs dager å gå ombord i arken.

Lever dere også innenfor rammen av deres inn-
tekt, og sparer dere litt?

Er dere ærlig overfor Herren når det gjelder å beta-
le tiende? Etterlevelse av denne guddommelige loven
vil medføre både åndelige og materielle velsignelser.

Ja, brødre, som fedre i Israel har dere et stort
ansvar for å sørge for familiens materielle behov og
for å ha det nødvendige forråd for en krisesituasjon.

Vær familiens åndelige leder

For det annet har dere et hellig ansvar for åndelig
lederskap i familien.

I en brosjyre som ble utgitt for noen år siden av
De tolvs råd, sa vi følgende: ”Å være far er å være
leder, den aller viktigste form for leder. Slik har det
alltid vært, og slik vil det alltid være. Far, med hjelp
og råd og oppmuntring fra din evige ledsager, presi-
derer du i hjemmet.” Du som er far, vokt dine veier
[brosjyre, 1973], s. 4–5.)

Sammen med den presiderende posisjonen kom-
mer imidlertid viktige forpliktelser. Vi hører av og til
beretninger om menn, selv i Kirken, som tror at det
å være hjemmets overhode på en måte setter dem i
en overordnet stilling og tillater dem å diktere og
sette krav til sin familie.

Apostelen Paulus påpeker at ”mannen er kvinnens
hode, likesom også Kristus er menighetens hode”
(Efes. 5:23, uthevelse tilføyd). Det er dette mønster
vi skal følge når vi presiderer i hjemmet. Vi finner
ikke noe sted at Frelseren leder sin kirke med hård
og uvennlig hånd. Vi finner ikke noe sted at
Frelseren behandler sin kirke med manglende
respekt eller forsømmer den. Vi finner ingen steder
at Frelseren bruker makt eller tvang for å oppnå sin
vilje. Ingen steder ser vi at Frelseren gjør annet enn
det som bygger opp, oppløfter, trøster og opphøyer
Kirken. Brødre, jeg sier til dere i fullt alvor, Han er
eksemplet vi må følge når vi tar den åndelige ledelse
i familien.

Dette gjelder spesielt i forholdet til deres hustru.

Elsk din hustru

Her er igjen Paulus’ råd overordentlig vakkert og
treffende: ”Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom
også Kristus elsket menigheten” (Efes. 5:25).

I en åpenbaring i de siste dager taler Herren igjen
om denne forpliktelsen. Han sier: ”Du skal elske din
hustru av hele ditt hjerte, og holde deg til henne og
ingen annen” (L&p 42:22). Så vidt jeg vet, er det
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Fedres og mødres hellige rolle (Del 1: Fedrenes rolle)

bare én annen vi i Skriften er blitt befalt å elske av
hele vårt hjerte, og det er Gud selv. Tenk over hva
det betyr!

Dere kan vise slik kjærlighet til deres hustru på
mange måter. Først og fremst, intet annet enn Gud
selv kommer foran din hustru i prioritering—ikke
arbeid, ikke avkobling, ikke hobbyer. Din hustru er
din verdifulle, evige medhjelper—din ledsager.

Hva innebærer det å elske noen av hele sitt hjer-
te? Det vil si å elske med alle dine følelser og all din
hengivenhet. Når du elsker din hustru av hele ditt
hjerte, kan du selvfølgelig ikke ydmyke henne, kriti-
sere henne, finne feil ved henne eller begå overgrep
mot henne ved ord, dårlig oppførsel eller handling.

Hva betyr å ”holde seg til henne”? Det betyr å
holde seg nær henne, være lojal og trofast mot
henne, kommunisere med henne og gi uttrykk for
din kjærlighet til henne.

Kjærlighet innebærer å være følsom for hennes
følelser og behov. Hun ønsker å bli lagt merke til og
satt pris på. Hun ønsker å høre at du synes hun er
nydelig og tiltrekkende og viktig for deg. Kjærlighet
er å sette hennes ve og vel og selvaktelse høyt på din
prioriteringsliste.

Du skulle være takknemlig for at hun er mor til
dine barn og dronning i ditt hjem, takknemlig for at
hun har valgt å være husmor og mor—å føde, opp-
dra, elske og undervise dine barn—det edleste av
alle kall.

Ektemenn, anerkjenn deres hustrus intelligens og
evne til å gå sammen med deg som en virkelig part-
ner når det gjelder å legge planer for familien, fami-
lieaktiviteter og sette opp familiens budsjett. Vær
ikke gjerrig med din tid eller dine midler.

Gi henne anledning til å vokse intellektuelt,
følelsesmessig og sosialt så vel som åndelig.

Husk, brødre, kjærlighet kan pleies og næres ved
små tegn. Det er veldig hyggelig med blomster ved
spesielle anledninger, men det er også fint at du
viser vilje til å hjelpe til med oppvasken, skifte blei-
er, stå opp om natten med et gråtende barn og forla-
te fjernsynet eller avisen for å hjelpe til med midda-
gen. Dette er stillferdige måter å si ”jeg elsker deg”
på ved handling. Det gir stor uttelling for meget
liten innsats.

En slik form for kjærlig prestedømsledelse gjelder
dine barn såvel som din hustru.

En fars oppgave i hjemmet

Mødre har en viktig oppgave som hjemmets hjer-
te, men dette reduserer på ingen måte den like vik-

tige oppgaven fedre skulle ha som hjemmets over-
hode når det gjelder å oppdra, undervise og elske
sine barn.

Som patriark i ditt hjem har du et alvorlig ansvar
for å påta deg lederskap når det gjelder arbeidet med
deres barn. Du må hjelpe til med å skape et hjem
hvor Herrens ånd kan råde. Det er din oppgave å
rettlede i alt som angår familiens liv. Du skulle ta
aktivt del i å fastsette familieregler og disiplinering.

Deres hjem skulle være en fredens og gledens
havn for familien. Barn skulle i sannhet ikke være
redd sin egen far—spesielt ikke en far som har pres-
tedømmet. Det er en fars plikt å gjøre sitt hjem til
sted hvor det råder lykke og glede. Det kan han ikke
gjøre hvis det er småkrangel, trette, strid eller urett-
ferdighet. Den mektige virkning rettskafne fedre har
når det gjelder å sette et eksempel, disiplinere og
undervise, oppdra og elske, har avgjørende betyd-
ning for hans barns åndelige velferd.

Vær en åndelig leder

La meg i kjærlighet til fedrene i Israel få foreslå ti
konkrete måter hvorpå fedre kan være en åndelig
leder for sine barn:

1. Gi en fars velsignelse til dine barn. Døp og
bekreft dine barn. Ordiner dine sønner til preste-
dømmet. Det vil bli åndelige høydepunkter i dine
barns liv.

2. Ta personlig ledelse når det gjelder familiebønn,
daglig skriftstudium og ukentlige familiens hjemme-
aftener. Når du personlig engasjerer deg, vil barna se
hvor viktig dette virkelig er.

3. Vær, så sant det er mulig, til stede på Kirkens
møter sammen som familie. Det at familien dyrker
Gud sammen, er uhyre viktig for dine barns åndelige
velferd.

4. Ha far-datter-avtaler og dra på far-sønn-turer
med dine barn. Reis hele familien på turer og utfluk-
ter, fotballkamper og opptredener, skoletilstelninger
osv. Det har alt å si at far er der.

5. Skap tradisjoner med familieferier og utflukter
og turer. Det gir minner som barna aldri glemmer.

6. Snakk regelmessig på tomannshånd med dine
barn. La dem snakke om det de har lyst til å gjøre.
Lær dem evangeliets prinsipper. Lær dem sanne ver-
dier. Fortell dem at du er glad i dem. Den tiden du
tilbringer sammen med dem personlig, sier dem hva
far prioriterer.

7. Lær dine barn å arbeide, og lær dem verdien av
å arbeide mot et verdig mål. Ved å opprette misjo-
nærfond og utdannelsesfond for dine barn viser du
dem hva far anser som viktig.
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8. Oppmuntre til god musikk, kunst og litteratur i
hjemmet. Hjem som har en fin og vakker atmosfære,
vil for alltid være en velsignelse for dine barn. 

9. Reis, i den grad avstandene tillater det, regel-
messig til templet sammen med din hustru. Da vil
barna bedre forstå viktigheten av tempelekteskap,
tempelpakter og evig familie.

10. La dine barn se at du finner glede og tilfreds-
stillelse i å arbeide i Kirken. Det kan smitte over på
dem, slik at også de vil ønske å tjene i Kirken og at
de vil elske riket.

Ditt aller viktigste kall

Å, ektemenn og fedre i Israel, dere kan gjøre så
meget for deres families frelse og opphøyelse! Deres
ansvar har så stor betydning.

Husk ditt hellige kall som far i Israel—ditt viktigste
kall i tid og evighet—et kall du aldri vil bli avløst fra.

Måtte du alltid sørge for din families materielle
behov, og måtte du alltid, med din evige ledsager
ved din side, oppfylle ditt hellige ansvar når det gjel-
der å være en åndelig leder i ditt hjem.

Fra en tale av president Benson på generalkonferansens preste-
dømsmøte i oktober 1987 (se Lys over Norge, jan. 1988, s. 44–50).
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11FEDRES OG MØDRES
HELLIGE ROLLE
DEL 2: MØDRENES ROLLE

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter.

• I erklæringen om familien får vi vite at ”fedre og
mødre er forpliktet til å hjelpe hverandre som
likeverdige partnere” (se s. IV i denne boken).
Gjennomgå president Ezra Taft Bensons 10 forslag
for fedre på s. 41–42 i denne boken, og hans 10

forslag for mødre på s. 45–47 sammen med din
ektefelle. Drøft hvordan dere kan samarbeide og
støtte hverandre i disse ansvarsoppgavene.

• Skriv et brev til din mor eller til en av dine
bestemødre.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikler. Hvis du er gift, leser du og drøfter artiklene med din ektefelle.

”FORDI HUN ER MOR”
Eldste Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers quorum

Hyllest til mødre

Noen linjer tilskrevet Victor Hugo, lyder:

”Hun brøt brødet i to og ga bitene til barna, som
spiste ivrig. ’Hun har ikke beholdt noe selv,’ brum-
met sersjanten.

’Fordi hun ikke er sulten,’ sa en soldat.

’Nei,’ sa sersjanten, ’fordi hun er mor.’”

I et år da vi markerer den tro og tapperhet de viste
som foretok den krevende ferden gjennom Iowa,
Nebraska og Wyoming, vil jeg gjerne hylle dagens
motparter til disse pionermødrene som tok seg av, ba
for og altfor ofte begravet sine småbarn underveis.
Til de kvinner innen rekkevidden av min røst som
inderlig ønsker å bli mødre, men som ikke er det,
sier jeg gjennom deres og våre tårer om dette emnet
at Gud en gang i fremtiden vil gi håp ”som alle kan
trøste seg ved”.1 Som profeter gjentatte ganger har
sagt fra denne talerstol, ”skal ingen velsignelse bli
holdt tilbake” fra de trofaste, selv om disse velsig-
nelsene ikke kommer umiddelbart.2 I mellomtiden
gleder vi oss over at kallet om å oppfostre barn ikke
er begrenset til vårt eget kjøtt og blod.

Når jeg taler om mødre, overser jeg ikke fedres
avgjørende, presserende rolle, spesielt fordi fars fra-
vær i dagens hjem av enkelte betraktes som ”vår tids
sosiale hovedproblem”.3 Farens fravær kan faktisk
være et problem selv i et hjem hvor far bor—fordi

han spiser og sover nærmest ”fjernstyrt”, så å si. Men
det er et prestedømsbudskap for en annen anled-
ning. I dag vil jeg hylle de mødre som rugget barnets
vugge, og som gjennom den rettskaffenhet de der
har lært sine barn, befinner seg i selve sentrum av
det som er Herrens hensikt med oss på jorden.

Når jeg taler om dette, siterer jeg Paulus, som
skrev rosende om Timoteus’ ”oppriktige tro, . . .
som bodde først”, sa han, ”i din mormor Lois og i
din mor Eunike”.4 ”Helt fra barndommen av,” sa
Paulus, ”kjenner du De hellige skrifter.”5 Vi takker
for alle mødre og bestemødre som har lært bort slike
sannheter.

Unge mødres offer

Mens jeg taler om mødre generelt, vil jeg spesielt
rose og oppmuntre unge mødre. En mors arbeid er
hardt, altfor ofte upåaktet arbeid. Mens barna er
små, er ofte mann eller hustru—eller begge—fremde-
les under utdannelse eller i den tidligste og magreste
fase av livet da ektemannen utvikler sine evner som
forsørger. Økonomien varierer daglig mellom lite og
ingenting. Leiligheten er vanligvis utstyrt på en av
to praktiske måter—med brukte møbler fra Deseret
Industries eller ingenting. Hvis de har bil, går den på
slitte dekk og tom tank. Men med nattmåltider og
tannfrembrudd er rett og slett tretthet ofte den aller
største utfordringen for en ung mor. I disse årene går
mødre lenger med mindre søvn og gir mer til andre
med mindre personlig belønning enn noen annen
gruppe jeg vet om, enn på noe annet tidspunkt i
livet. Det er ikke å undres over at skyggene under
øynene deres noen ganger er svært fremtredende.
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Det ironiske er naturligvis at dette ofte er den søs-
teren vi ønsker å kalle—eller trenger å kalle—til tje-
neste i wardets og stavens hjelpeorganisasjoner. Det
er forståelig. Hvem ville ikke ønske seg den eksem-
plariske innflytelsen fra disse unge vordende Lois’er
og Eunike’r? La alle bruke visdom. Husk at familier
har første prioritet, spesielt i disse grunnleggende år.
Unge mødre vil likevel finne utmerkede måter å
tjene trofast på i Kirken, mens andre tjener og styr-
ker dem—og deres familier—på lignende måte.

Gjør det beste dere kan gjennom disse travle
årene, og uansett hva annet dere gjør, så vern om
den rollen som helt og holdent er deres, og himme-
len selv vil sende engler for å våke over dere og deres
små. Ektemenn—spesielt ektemenn—så vel som
ledere i Kirken og venner overalt, vær hjelpsomme,
fintfølende og kloke. Husk at ”alt har sin tid, og en
tid er det satt for alt det som skjer under
himmelen”.6

Mødre, vi er takknemlige for og setter pris på
deres ”tro i hvert steg”. Vær så snill å forstå at det er
verdt det da, nå og for alltid. Og hvis dere av en eller
annen grunn er alene om denne tapre innsatsen,
uten deres mann ved deres side, vil våre bønner for
dere være desto vektigere og vår besluttsomhet om å
gi en hjelpende hånd fastere.

Mødre utfører et arbeid for Gud

En ung mor skrev nylig til meg at hennes eng-
stelse helst kom fra tre kilder. Den første var at alltid
når hun hørte taler om siste-dagers-hellige mødre,
ble hun bekymret fordi hun følte at hun ikke holdt
mål eller på en eller annen måte ikke ville klare opp-
gaven. For det annet følte hun det som om verden
ventet at hun skulle lære sine barn å lese og skrive,
lære dem om innredning, latin, matematikk og
internett—alt før barnet kunne si noe så helt ordi-
nært som ”goo-goo”. For det tredje følte hun ofte at
folk av og til var nedlatende, nesten alltid uten å
mene det, for de rådene og til og med de kompli-
mentene hun fikk, syntes ikke å gjenspeile noe av
den mentale anstrengelse, den åndelige og følelses-
messige utfoldelse, de krav som legger beslag på en
døgnet rundt og som krever all energi—alt som noen
ganger må til når man prøver og ønsker å være en
slik mor som Gud håper hun vil være.

Men en ting, sa hun, holder henne gående. ”Tross
alt dette, og tross tårer som av og til strømmer, vet
jeg innerst inne at jeg utfører Guds verk. Jeg vet at som
mor er jeg i et evig partnerskap med ham. Jeg er
dypt grepet av at Gud tillegger det å være foreldre
sin høyeste hensikt og den største betydning, selv
om noen av hans barn får ham til å gråte.’

”Det er denne innsikten” sier hun, ”jeg prøver å
huske på de uunngåelig vanskelige dagene når alt
dette kan bli litt overveldende. Det er kanskje nett-
opp vår manglende evne og engstelse som får oss til
å strekke oss mot Ham og øke hans mulighet til å
nå tilbake til oss. Kanskje han nærer et lønnlig håp
om at vi vil være engstelige,” sa hun, ”og vil trygle
om hans hjelp. Da, tror jeg, han kan undervise disse
barna direkte, gjennom oss, uten at vi setter oss
imot det. Jeg liker denne tanken,” avslutter hun.
”Den gir meg håp. Hvis jeg kan leve rettferdig for
min Fader i himmelen, kan han kanskje uhindret
veilede våre barn. Kanskje det da helt bokstavelig
kan bli hans gjerning og hans herlighet.”7

Dine barn vil kalle deg velsignet

I lys av denne uttalelsen er det tydelig at noen av
disse store skyggene under øynene ikke bare kommer
av bleieskifting og kjøring av barn, men også av i
hvert fall noen søvnløse netter med sjelegransking,
da man inderlig søker evne til å oppdra disse barna
til å bli det Gud ønsker de skal bli. Jeg blir grepet av
en slik hengivenhet og besluttsomhet, og tillat meg i
Herrens navn å si til alle mødre at dere er fantastis-
ke. Dere klarer dere utmerket. Bare den kjensgjerning
at dere har fått et slikt ansvar, er et evig bevis på den
tillit deres Fader i himmelen har til dere. Han vet at
det at dere føder et barn, ikke straks gjør dere allvi-
tende. Hvis du og din mann selv vil strebe etter å
elske Gud og etterleve evangeliet, hvis dere vil bønn-
falle om Den hellige ånds veiledning og trøst som er
lovet de trofaste, hvis dere vil reise til templet både
for å gi og gjøre krav på løftene i de helligste pakter
en kvinne eller en mann kan inngå i denne verden,
hvis dere vil vise andre, inkludert deres barn, den
samme omsorgsfulle, barmhjertige og tilgivende
holdning dere ønsker himmelen vil vise dere, hvis
dere prøver alt dere kan å være de beste foreldre dere
kan være, vil dere ha gjort alt et menneske kan
gjøre, og alt som Gud forventer av dere.

Av og til vil et barns eller et barnebarns avgjørelse
gjøre dere sønderknust. Av og til vil ikke forhåpning-
er straks bli oppfylt. Enhver mor og far bekymrer seg
for dette. Selv den kjære og så vellykkede far, presi-
dent Joseph F. Smith, ba slik en gang: ”O, Gud, la
meg ikke miste mine egne.”8 Dette er alle foreldres
rop, og det er noe alle foreldre frykter. Men ingen
har mislykkes som fortsetter å prøve og fortsetter å
be. Dere har all rett til å motta oppmuntring og til å
vite at deres barn til slutt vil kalle deres navn velsig-
net, på samme måte som mødre før dere i tidligere
generasjoner hadde de samme håp og den samme
frykt som dere.
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Dere fører videre Evas storslagne tradisjon, hun
som er hele den menneskelige families mor, hun
som forsto at hun og Adam måtte falle for at ”men-
nesket skulle bli til”9 og ville føle glede. Dere fører
videre Saras og Rebekkas og Rakels storslagne tradi-
sjon. Uten dem kunne vi ikke hatt de enestående
patriarkalske løftene til Abraham, Isak og Jakob, som
er til velsignelse for oss alle. Dere fører videre den
storslagne tradisjonen til Lois og Eunike og de 2000
unge krigeres mødre. Dere fører videre Marias stor-
slagne tradisjon, hun som ble utvalgt og forutordi-
nert før verden ble til, til å unnfange, bære frem og
føde Guds egen Sønn. Vi takker dere alle, også våre
egne mødre, og forteller dere at det ikke er noe vikti-
gere i denne verden enn å delta så direkte i Guds
gjerning og herlighet som dere gjør ved å tilveie-
bringe dødelighet og jordeliv for hans døtre og søn-
ner, slik at udødelighet og evig liv kan oppnås i him-
melens celestiale rike.

Sett alltid din lit til Frelseren

Når dere har kommet til Herren i saktmodighet og
hjertets ydmykhet og, som en mor sa, ”banket på
himmelens porter for å be om, trygle om og kreve
veiledning og visdom og hjelp til å utføre denne
makeløse oppgaven”, vil porten åpnes på vidt gap
for å gi dere all evighets innflytelse og hjelp. Gjør
krav på verdens Frelsers løfter. Be om forsoningens
helbredende balsam for alt som bekymrer dere eller
deres barn. Dere skal vite at med tro vil alt bli bra til
tross for dere, eller riktigere, på grunn av dere.

Dere kan ikke på noen måte gjøre dette alene,
men dere har hjelp. Himmelens og jordens Herre er
der for å velsigne dere, han som besluttsomt leter
etter det tapte får, feier omhyggelig for å finne den
tapte mynt og venter for evig på at den fortapte
sønn skal komme tilbake. Dere arbeider for frelse, og
derfor vil dere bli foredlet, belønnet, gjort til noe
mer enn dere er og bedre enn dere noensinne har
vært, når dere prøver å gjøre en hederlig innsats,
uansett hvor svake dere enkelte ganger føler dere.

Husk, husk så lenge dere er mødre: ”I kunne ikke
ha kommet så langt hvis det ikke hadde vært ved
Kristi ord, med urokkelig tro på ham, med full tillit
til hans fortjeneste som er mektig til å frelse.”10

Stol på Ham. Stol fullt og fast på Ham. Stol på
Ham for evig. Og streb ”fremover med trofasthet i
Kristus med et fullkomment klart håp”.11 Dere utfø-
rer Guds verk. Dere gjør det fantastisk bra. Han vel-
signer dere, og han vil velsigne dere, til og med—
nei, spesielt —når deres dager og netter kan by på de
største utfordringer. Det Kristus sa til kvinnen som
anonymt, ydmykt, kanskje til og med nølende og
forlegent, banet seg vei gjennom mengden bare for
å røre ved kanten av Mesterens kappe, vil han si til
de kvinner som bekymrer seg eller undres eller grå-
ter over sitt ansvar som mødre: ”Vær frimodig, dat-
ter! Din tro har frelst deg.”12 Og den vil også frelse
deres barn.

Fra en tale av eldste Holland ved Kirkens generalkonferanse i april
1997 (se Lys over Norge, juli 1997, s. 34–36).

NOTER

1. ”Snart Israels Forløser”, Salmer, nr. 5. Se også 3. Nephi 22:1.
2. Se 2. Se Frelsende læresetninger, 2:70, Harold B. Lee, Ye Are the

Light of the World: Selected Sermons and Writings of President
Harold B. Lee (1974), s. 292, og Gordon B. Hinckley i Lys over
Norge, juli 1991, s. 68.

3. Tom Lowe: ”Fatherlessness: The Central Social Problem of Our
Time”, Claremont Institute Home Page Editorial, jan. 1996.

4. 2. Tim. 1:5.

5. 2. Tim. 3:15.
6. Pred. 3:1.
7. Privat korrespondanse.
8. Joseph F. Smith: Læresetninger i evangeliet, s. 386.
9. 2. Ne. 2:25.

10. 2. Ne. 31:19.
11. 2. Ne. 31:20.
12. Matt. 9:22.

TIL MØDRENE I SION

President Ezra Taft Benson
Kirkens 13. president

Mødre i Sion, deres gudgitte oppgave er så avgjø-
rende for deres egen opphøyelse og deres families
frelse og opphøyelse. Et barn trenger en mor mer
enn alt som kan kjøpes for penger. Den største av
alle gaver er å tilbringe tid sammen med dine barn.

I kjærlighet til Sions mødre vil jeg nå foreslå ti
konkrete måter hvorpå mødre kan tilbringe effektiv
tid sammen med sine barn.

Vær alltid der. For det første, ta deg tid til å være
tilstede når barna enten kommer eller går—når de
skal til eller kommer fra skolen, når de skal til eller
kommer fra stevnemøter, når de har med seg venner
hjem. Vær der enten dine barn er seks eller seksten. I
Ordspråkene leser vi: ”[Et barn] som er overlatt til
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seg selv, gjør sin mor skam” (Ordspr. 29:15). Blant
det som er mest bekymringsfullt i vårt samfunn, er
de millioner av nøkkelbarn som hver dag kommer
hjem til tomt hus, uten tilsyn på grunn av utearbei-
dende foreldre.

Vær en virkelig venn. For det annet, mødre, ta dere
tid til å være deres barns beste venn. Lytt til barna,
lytt ordentlig. Snakk med dem, le og spøk med dem,
syng med dem, lek med dem, gråt med dem, klem
dem, gi dem oppriktig ros. Ja, tilbring jevnlig tid
med hvert barn på tomannshånd. Vær en virkelig
venn for deres barn.

Les for barna. For det tredje, mødre, ta dere tid til
å lese for barna. Begynn mens de er bitte små, les for
dine sønner og døtre. Husk hva dikteren sa:

Du har kanskje ufattelig rikdom og gull,
smykkeskrin og kiste full. 
Rikere enn meg kan du aldri bli—
for min mor leste for meg all sin tid.
(Strickland Gillilan: ”The Reading Mother”.)

Barna vil bli glad i god litteratur og bli virkelig
glad i Skriften hvis du vil lese regelmessig for dem.

Be sammen med barna. For det fjerde, ta deg tid til
å be sammen med barna. Det skulle holdes familie-
bønn, under fars ledelse, morgen og kveld. La dine
barn føle din tro når du nedkaller himmelens velsig-
nelser over dem. La meg omskrive Jakobs ord: ”[En]
rettferdig [mors [inderlige] bønn har stor kraft og
virkning” (Jak. brev 5:16). La dine barn holde familie-
bønn og personlige bønner, og fryd deg over deres
gode ord til sin himmelske Fader. 

Ha familiens hjemmeaften hver uke. For det femte,
ta deg tid til å ha en meningsfylt hjemmeaften hver
uke. Vær med på en åndelig og oppløftende hjem-
meaften hver uke, der din mann presiderer. Få barna
aktivt med. Lær dem riktige prinsipper. Gjør dette til
en av deres store familietradisjoner. Husk president
Joseph F. Smiths store løfte da prinsippet hjemmeaf-
ten for første gang ble introdusert til Kirken: ”Hvis
de hellige følger dette rådet, lover vi at det vil føre til
store velsignelser. Det vil bli større kjærlighet i hjem-
met og mer lydighet mot foreldrene. Det vil utvikle
tro hos Israels ungdom, og de vil få kraft til å
bekjempe den onde innflytelse og fristelsene som
omgir dem.”(Sit. i Læresetninger fra Kirkens presiden-
ter—Joseph F. Smith, s. 350.) Dette store løftet er fort-
satt gjeldende i dag.

Vær sammen ved måltidene. For det sjette, ta dere
tid til å være sammen ved måltidene så ofte som
mulig. Dette blir en utfordring etter hvert som barna
blir eldre og livet travlere. Men det blir glad samtale,
utveksling av dagens planer og aktiviteter, og spesiel-
le undervisningsøyeblikk under måltider fordi mor
og far og barn går inn for det. 

Les i Skriften daglig. For det syvende, ta dere tid til å
lese i Skriften hver dag som familie. Personlig skrift-
studium er viktig, men familiestudium er helt avgjø-
rende. Det å lese Mormons bok sammen som familie
vil spesielt tilføre hjemmet åndelighet og gi både for-
eldre og barn kraft til å stå imot fristelse og til å ha
Den hellige ånd som sin konstante ledsager. Jeg lover
at Mormons bok vil forandre din families liv.

Gjør ting sammen som familie. For det åttende, ta tid
til å gjøre ting sammen som familie. Gjør familieut-
flukter, landturer, fødselsdagsfeiringer og småturer til
noe spesielt som skaper minner. Vær så sant det er
mulig tilstede, hele familien, ved begivenheter hvor
et av familiemedlemmene deltar, f.eks. i en teaterfore-
stilling på skolen, fotball- eller håndballkamp, når en
skal tale eller deklamere. Reis sammen til møter i kir-
ken og sitt sammen som familie når dere kan. Mødre
som hjelper barna å holde bønn og leker med dem,
vil ha et nært forhold til dem og være en velsignelse
for dem hele livet. 

Undervis dine barn. For det niende, mødre, ta dere
tid til å undervise deres barn. Benytt undervisnings-
øyeblikk. Det kan gjøres når som helst gjennom
dagen—ved måltider, tilfeldig eller ved spesielle
stunder når dere sitter ned sammen, ved fotenden av
sengen ved dagens slutt, eller under en spasertur en
tidlig morgen. Mødre, dere er deres barns beste lærer.
Overlat ikke denne verdifulle oppgaven til daghjem
eller barnevakter. En mors kjærlighet og bønn for
sine barn er hennes viktigste virkemidler når hun
skal undervise sine egne. 

Lær barna evangeliets prinsipper. Lær dem at det
lønner seg å oppføre seg ordentlig. Lær dem at det
ikke er noen trygghet i synd. Lær dem å bli glad i
Jesu Kristi evangelium og få et vitnesbyrd om dets
guddommelighet.

Lær dine sønner og døtre sømmelighet, og lær
dem å respektere det å være mann og kvinne. Lær
dine barn om seksuell renhet, riktige normer for
stevnemøter, tempelekteskap og misjon og betyd-
ningen av å ta imot og foredle kall i Kirken.

Lær dem å bli glad i å arbeide, og om viktigheten
av en god utdannelse.

Lær dem viktigheten av den rette underholdning,
inkludert passende filmer og videoer, musikk, bøker
og blader. Snakk med dem om de onder som porno-
grafi og narkotika er, og lær dem verdien av å føre et
rent liv.

Ja, mødre, lær deres barn evangeliet i deres eget
hjem, ved deres egen arne. Dette er den mest virk-
ningsfulle undervisning deres barn noensinne kom-
mer til å få. Dette er Herrens undervisningsmåte.
Kirken kan ikke undervise på den måten du kan.
Skolen kan det ikke. Daghjemmet kan det ikke. Men
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du kan, og Herren vil hjelpe deg. Dine barn vil alltid
huske dine lærdommer, og de vil ikke fravike dem
når de er gamle. De vil kalle deg velsignet—en virke-
lig engel av en mor.

Mødre, slik himmelsk, moderlig undervisning tar
tid—mye tid. Det kan ikke gjøres effektivt på deltid.
Det må gjøres hele tiden for å frelse og opphøye
deres barn. Dette er deres guddommelige kall.

Ha virkelig kjærlighet til dine barn. Det tiende og
siste punktet, mødre, er å ta dere tid til å være virke-
lig glad i deres barn. En mors ubetingede kjærlighet
ligger nær opp til Kristus-lignende kjærlighet.

Det følgende er en vakker hyllest fra en sønn til
hans mor: ”Jeg husker ikke så mye av hva hun stem-
te på eller av hvor høyt hun var respektert i samfun-
net, og jeg kan ikke minnes hvilken oppfatning hun
hadde av barneoppdragelse, ernæring og rasespørs-
mål. Det som siver tilbake til meg nå gjennom den
tette fremveksten av år, er at hun elsket meg. Hun
likte å ligge i gresset sammen med meg og fortelle
historier, eller å løpe og leke gjemsel med oss barna.
Hun klemte meg bestandig, og jeg likte det. Hun
hadde et ansikt som det strålte av. For meg var det
akkurat som Gud og alle de saligprisninger de hellige
gir av ham. Og synge! Av alt som ga meg glede i

livet, kan ingenting komme opp mot begeistringen
over å krype opp på fanget hennes og sovne der
mens hun vugget meg frem og tilbake i gyngestolen
sin og sang. Når jeg tenker på dette, undres jeg om
kvinnen av idag med alle sine omfattende begreper
og planer forstår hvilken allmektig faktor hun utgjør
når det gjelder å forme sitt barn på godt og ondt. Jeg
undres om hun forstår hvor mye bare kjærlighet og
oppmerksomhet teller i et barns liv.” 

Mødre, deres tenåringsbarn trenger også kjærlig-
het og oppmerksomhet i samme grad. Det virker
som det er lettere for mange mødre og fedre å vise
barna kjærlighet mens de er små, og langt vanskeli-
gere når de blir eldre. Arbeid med dette i ydmykhet.
Det trenger ikke å være noen generasjonskløft, og
nøkkelen er kjærlighet. Våre unge trenger kjærlighet
og oppmerksomhet, ikke overbærenhet. De trenger
medfølelse og forståelse, ikke en likegyldig holdning
fra mor og far. De trenger foreldrenes tid. En mors
vennlige lærdommer og hennes kjærlighet og fortro-
lighet til en tenåringssønn eller –datter kan boksta-
velig frelse dem fra en ugudelig verden.

Fra en tale av president Benson på en tema-aften for foreldre 22.
februar 1987.



UNDERVIS BARNA VED EKSEMPEL
OG INSTRUKSJON

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter.
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• Tenk igjennom hvilke behov dine barn har, eller
hvilke behov barnebarn, nieser, nevøer eller andre
barn du kjenner, har. Planlegg anledninger til å
undervise disse barna ved ord og handling. 

• Se igjennom det materiale som finnes om under-
visning i familien i Undervisning, intet større kall
(36123 170), s. 127–43, og Veiledning for familien
(31180 170), s. 3–7). Hvis du er gift, leser du og
drøfter dette materialet med din ektefelle.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikler. Hvis du er gift, leser du og drøfter artiklene med din ektefelle.

DEN STØRSTE UTFORDRING I VERDEN—Å VÆRE
GODE FORELDRE

Eldste James E. Faust
i De tolv apostlers quorum

Å være mor eller far er et guddommelig kall

Jeg føler meg inspirert til å tale over et emne som
jeg har valgt å kalle den største utfordring i verden.
Det dreier seg om det privilegium og ansvar å være
gode foreldre. Det er omtrent like mange meninger
som det er foreldre hva dette emnet angår, likevel er
det få som hevder å sitte inne med alle svarene. Jeg
er så visst ikke en av dem.

Jeg synes det er flere fremragende unge menn og
kvinner blant vårt folk i dag enn noen gang før i
min levetid. Det forutsetter at de fleste av disse fine
ungdommene har kommet fra gode hjem og har
hengivne, omsorgsfulle foreldre. Likevel føler selv de
mest samvittighetsfulle foreldre at de kan ha gjort
noen feil. Jeg minnes at da jeg en gang hadde gjort
noe tankeløst, utbrøt min egen mor: ”Hva gjorde
jeg galt?”

Herren har gitt følgende direktiv: ”Oppdra eders
barn i lys og sannhet” (L&p 93:40). For meg finnes
det ikke noe viktigere mennesket kan gjøre.

Det er ikke bare en stor utfordring å være far eller
mor, det er også et guddommelig kall. Det er et
arbeid som krever at man vier sin fulle oppmerksom-
het til det. President David O. McKay uttalte at det å
bli foreldre er ”den største tillit som er gitt mennes-
kene” (The Responsibility of Parents to Their Children
[brosjyre, n.d.], s. 1.)

Hvordan skape gode hjem

Selv om få utfordringer er større enn det å være
gode foreldre, er det få anledninger som gir større
muligheter til glede. Det finnes med sikkerhet ikke
noe viktigere arbeid i denne verden enn å forberede
våre barn til å bli gudfryktige, lykkelige, hederlige og
produktive. Foreldre vil ikke finne noen større lykke
enn å oppleve at deres barn gjør ære på dem og
deres undervisning. Det er det store ved å være forel-
dre. Johannes vitnet: ”Større glede har jeg ikke enn
dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten”
(3. Joh. brev 1:4). Etter min mening krever det å
undervise, oppdra og lære opp barn mer intelligens,
intuitiv forståelse, ydmykhet, styrke, visdom, ånde-
lighet, utholdenhet og hardt arbeid enn noen annen
utfordring vi kan få i livet. Det er spesielt tilfelle når
moralgrunnlaget for heder og sømmelighet smuldrer
bort rundt oss. For å få et godt hjem må man under-
vise om verdier, og det må finnes regler, det må fin-
nes normer og det må finnes fasthet. Mange sam-
funn gir foreldre svært liten støtte når det gjelder å
undervise i og holde moralverdier i hevd. Flere kul-
turer er for en stor del i ferd med å bli fri for verdin-
ormer, og mange av de unge i slike samfunn blir
kyniske til moral.

Siden samfunn som helhet har forfalt og mistet
sitt moralske særpreg og så mange hjem blir ødelagt,
ligger vårt største håp i å rette mer oppmerksomhet
mot og bruke større anstrengelse på å undervise den
neste generasjon—våre barn. For å gjøre det må vi
først styrke barnas første lærere. De viktigste blant
disse er foreldre og andre familiemedlemmer, og de
beste omgivelsene skulle være hjemmet. På en eller
annen måte må vi prøve hardere å gjøre våre hjem
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sterkere , slik at de vil stå som hellige steder mot den
usunne, gjennomgripende og råtne moralen rundt
oss. Harmoni, lykke, fred og kjærlighet i hjemmet
kan bidra til å gi barna den nødvendige indre styrke
til å hanskes med livets utfordringer. Barbara Bush,
president George Bush’ hustru, sa for noen måneder
siden til avgangsstudentene ved Wellesley College:

”Men uansett epoke, uansett tid, er det én ting
som aldri vil forandres: Fedre og mødre, hvis dere
har barn, må de komme først. Dere må lese for deres
barn, og dere må omfavne deres barn og dere må
være glad i deres barn. Om dere skal lykkes som en
familie, om vi skal lykkes som et samfunn, avhenger
ikke av det som skjer i Det hvite hus, men av hva
som skjer i deres hus.” (Washington Post, 2. juni
1990, s. 2.)

Å være en god far og mor krever at vi som forel-
dre setter til side mange av våre egne behov og
ønsker til fordel for våre barns behov. Som følge av
dette offeret utvikler samvittighetsfulle foreldre en
edel karakter og lærer å praktisere de uselviske sann-
heter som Frelseren selv underviste om.

Jeg har den største respekt for enslige foreldre som
strever og ofrer og mot nesten overmenneskelige
odds prøver å holde familien sammen. De skulle
hedres og bli hjulpet i sin heltemodige innsats. Men
enhver mors eller fars oppgave er langt lettere når
det er to foreldre som fungerer i hjemmet. Det skjer
ofte at barn utfordrer og setter begge foreldres styrke
og visdom på prøve.

Hvor ofte har dere familiebønn?

For noen år siden ble biskop Stanley Smoot inter-
vjuet av president Spencer W. Kimball. President
Kimball spurte: ”Hvor ofte har dere familiebønn?”

Biskop Smoot svarte: ”Vi prøver å ha familiebønn
to ganger hver dag, men gjennomsnittlig blir det
omtrent en gang om dagen.”

President Kimball svarte: ”Tidligere kan det ha
vært bra nok med familiebønn en gang om dagen.
Men i fremtiden vil det ikke være nok hvis vi skal
redde våre familier.”

Jeg undres om det i fremtiden vil være nok å
avholde familiens hjemmeaften av og til eller en
sjelden gang for å gi våre barn tilstrekkelig moralsk
styrke. I fremtiden kan uregelmessig skriftstudium
som familie være utilstrekkelig til å utruste våre barn
med den dyd som er nødvendig for å motstå det
moralske forfallet i de omgivelsene de kommer til å
leve i. Hvor i all verden skal barn lære kyskhet, inte-
gritet, ærlighet og grunnleggende menneskelig søm-
melighet, om ikke i hjemmet? Disse verdiene vil
naturligvis bli underbygget i kirken, men foreldrenes
undervisning er mer konstant.

Foreldre må foregå med eksempel

Når foreldre prøver å lære sine barn å unngå fare,
er det ingen løsning for dem å si til barna: ”Vi har
erfaring og kjenner verden, og vi kan bevege oss
nærmere kanten av stupet enn dere.” Hyklerske for-
eldre kan gjøre barn kyniske og få dem til å miste
troen på det de blir lært hjemme. Når foreldre for
eksempel ser filmer som de forbyr sine barn å se,
mister foreldrene troverdighet. Hvis man forventer
at barna skal være ærlige, må foreldrene være ærlige.
Hvis man forventer at barna skal være dydige, må
foreldrene være dydige. Hvis du forventer at dine
barn skal være hederlige, må du selv være hederlig.

Blant andre verdier skulle barn lære å vise respekt
for andre, og begynne med barnets egne foreldre og
familie. Det gjelder respekt for andres symboler på
tro og patriotisme, respekt for lov og orden, respekt
for andres eiendom, respekt for øvrighet. Paulus
minner oss på at barn skulle ”lære å vise sin guds-
frykt først mot sin egen slekt” (1. Tim. 5:4). 

Disiplinering av barn

En av de vanskeligste utfordringer foreldre står
overfor, er å disiplinere sine barn riktig.
Barneloppdragelse er så individuelt. Hvert barn er
forskjellig og unikt. Det som virker for ett, virker
kanskje ikke for et annet. Jeg vet ikke om andre enn
barnas egne foreldre, de som er mest glad i barna,
som er kloke nok til å vite hva slags straff som er for
streng eller hva som er for mild. Her må foreldre
bruke sin dømmekraft med en ydmyk holdning.
Sikkert er det at det altoverveiende prinsipp er at
disiplinering av barn må være motivert mer av kjær-
lighet enn av å straffe. Brigham Young ga følgende
råd: ”Hvis du noen gang blir kalt på til å refse en
person, så gjør aldri dette utover din evne til å legge
plaster på såret” (I Discourses of Brigham Young, red.
John A. Widtsoe [1954], s. 278). Rettledning og disi-
plin er imidlertid en absolutt nødvendig del av bar-
neoppdragelsen. Hvis foreldre ikke disiplinerer sine
barn, vil andre gjøre det på en måte foreldrene ikke
vil like. Uten disiplin vil ikke barna respektere ver-
ken hjemmets eller samfunnets regler. 

Et hovedformål med disiplin er å lære barna
lydighet. President David O. McKay har sagt:
”Foreldre som unnlater å lære sine barn lydighet, vil
oppleve at hvis barna ikke lærer det hjemme, vil
samfunnet kreve lydighet og også få det. Det er der-
for bedre at hjemmet, med vennlighet, medfølelse
og forståelse, lærer barnet lydighet fremfor å overlate
det til den brutale og ufølsomme disiplin som sam-
funnet vil påtvinge det om ikke hjemmet allerede
har gjort sin plikt.” (The Responsibility of Parents to
Their Children, s. 3.)



50

Hvordan lære barna å arbeide

En meget viktig del av det å lære barn disiplin og
ansvar er å la dem lære å arbeide. Under oppveksten
er det mange av oss som er lik mannen som sa: ”Jeg
liker arbeid, det fascinerer meg. Jeg kan sitte og se
på det i timevis.” (Jerome Klapka Jerome, i The
International Dictionary of Thoughts, red. John P.
Bradley, Leo F. Daniels og Thomas C. Jones [1969], s.
782.) Igjen gjelder det at de beste lærere når det gjel-
der prinsippet arbeid, er foreldrene selv. For meg ble
arbeid en glede da jeg fra først av arbeidet sammen
med min far, bestefar, onkler og brødre. Jeg er sikker
på at jeg ofte var mer til bry enn til hjelp, men jeg
har gode minner fra den gang, og det jeg lærte, var
verdifullt. Barn trenger å lære ansvar og selvstendig-
het. Tar foreldrene seg selv tid til å vise og demon-
strere og forklare, slik at barna—som Lehi forkyn-
te—kan ”handle for seg selv og ikke påvirkes”? (2.
Nephi 2:26).

Luther Burbank, en av verdens største hagedyr-
kere, sa: ”Hvis vi ikke hadde vist våre planter mer
oppmerksomhet enn vi viser våre barn, ville vi nå ha
bodd i en jungel av ugress.” (I Elbert Hubbard’s Scrap
Book [1923], s. 227.) 

Spesielle utfordringer for foreldre

Også barn har rett til den moralske handlefrihet
som gir oss alle anledning til fremgang , vekst og
utvikling. Handlefriheten gir også barn anledning til
å velge å være selviske, uøkonomiske, egenkjærlige
og å ødelegge for seg selv. Barn gir ofte uttrykk for
denne handlefriheten mens de er svært små.

La det være en trøst for foreldre som har vært
samvittighetsfulle og som har etterlevd prinsippene
for rettskaffenhet så godt de har kunnet, at de er
gode foreldre til tross for det noen av deres barn
gjør. Barna har selv ansvar for å lytte og adlyde, og
når de har blitt undervist, for å lære. Foreldrene kan
ikke alltid svare for alt det gale deres barn gjør, for
de kan ikke garantere for god oppførsel fra barnas
side. Noen barn kan sette selv Salomos visdom og
Jobs tålmodighet på prøve.

Foreldre som er altfor ettergivende, har ofte en
spesiell utfordring. Noen barn som lever i slike for-
hold, behandler på en måte sine foreldre som gisler
ved å unnlate å respektere deres regler med mindre
de gir etter for barnas krav. Eldste Neal A. Maxwell
har sagt: ”De som gjør for meget for sine barn, vil
snart oppdage at de ikke kan gjøre noe med sine
barn. Når det gjelder enkelte barn, har man gjort så
meget for dem at de er nesten ødelagt” (I CR, apr.
1975, s. 150.) Det synes å ligge i den menneskelige
natur å ikke sette ordentlig pris på materielle ting
som vi ikke selv har tjent til.

Det er en viss ironi i det faktum at enkelte forel-
dre er så opptatt av at deres barn skal bli akseptert
og være populære blant jevnaldrende, mens de
samme foreldrene er redd for at deres barn skal gjøre
det deres jevnaldrende gjør.

Hjelp barna å tilegne seg verdinormer

Barn som bestemmer seg for og holder fast ved sin
avgjørelse om å avholde seg fra narkotika, alkohol
og utenomekteskapelig sex, er vanligvis de samme
som har antatt sine hjems sterke verdinormer, som
foreldrene har etterlevet. I vanskelige avgjørelser vil
de høyst sannsynlig følge sine foreldres lærdommer
fremfor sine jevnaldrendes eksempel eller medias
sofisterier med forherliget alkoholforbruk, uten-
omekteskapelig sex, utroskap, uærlighet og andre
laster. De er som Helamans to tusen unge menn hvis
”mødre hadde lært dem at hvis de ikke tvilte, ville
Gud befri dem” fra døden. ”Og de gjentok sine
mødres ord… og sa: Vi tviler ikke på at våre mødre
visste det” (Alma 56:47–48).

Noe som synes å bidra til å befeste foreldres lær-
dommer og verdier i barnas liv, er en sterk tro på
Guddommen. Når denne troen blir en del av dem
selv, har de en indre styrke. Hva skulle så foreldre
undervise om av alt som er viktig? Skriften forteller
oss at foreldre skal undervise sine barn om ”tro på
Kristus den levende Guds Sønn og om dåp og Den
hellige ånds gave” og ”læren om omvendelse” (L&p
68:25). Disse sannheter må det undervises om i
hjemmet. Det kan ikke undervises om disse i offent-
lige skoler, de vil heller ikke bli fremmet av øvrighe-
ter eller av samfunnet. Naturligvis kan Kirkens pro-
grammer være en hjelp, men den mest virkningsful-
le undervisning skjer i hjemmet.

Tusen tråder av kjærlighet

Foreldres undervisningsøyeblikk trenger ikke være
lange, dramatiske eller mektige. Det lærer vi av
Mesterlæreren. Charles Henry Parkhurst har sagt: 

”Den gjennomførte skjønnhet i Kristi liv føyer seg
bare til skjønnheten i små, lite iøynefallende fine
handlinger—det å snakke med kvinnen ved brøn-
nen, vise den unge høvedsmannen den skjulte
ærgjerrigheten i hans hjerte som hindret ham i å
komme inn i himmelens rike,… det å lære en liten
flokk tilhengere å be, tenne ild og steke fisk så hans
disipler kunne få frokost når de kom i land, kalde,
trette og mismodige etter å ha fisket hele natten.
Som dere ser, gir alt dette oss så lett innsikt i hvor-
dan [Kristi] interesser virkelig var, så konkrete, så
jordnære, så engasjert i det enkle, så opptatt av øye-
blikket.” (”Kindness and Love”, i Leaves of Gold
[1938], s. 177.)
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Slik er det også å være foreldre. De små ting er de
store ting som veves inn i familiens billedvev med
tusen tråder av kjærlighet, tro, disiplin, offer, tålmo-
dighet og arbeid.

Paktens barn

Det finnes noen store åndelige løfter som kan
hjelpe trofaste foreldre i denne kirken. Barn som for
evig er beseglet til dem, kan få overført de guddom-
melige løfter som er gitt deres tapre forfedre som tro-
fast holdt sine pakter. Pakter som huskes av foreldre,

vil bli husket av Gud. Barna kan på denne måten bli
begunstiget og arve disse store paktene og løftene.
Dette fordi de er paktens barn (se Orson F. Whitney,
i CR, apr. 1929, s. 110–11). 

Må Gud velsigne denne verdens strevende, opp-
ofrende, hederlige foreldre. Må han spesielt oppfylle
de pakter som overholdes av trofaste foreldre blant
vårt folk, og våke over disse paktens barn.

Fra en tale av eldste Faust under Kirkens generalkonferanse i okt.
1990 (se Lys over Norge, jan. 1991, s. 31–33).

ET BORD OMGITT AV KJÆRLIGHET

Eldste LeGrand R. Curtis
i De sytti

Mye er blitt skrevet om hjemmets betydning.
President Marion G. Romney har sagt oss at ”kjer-
nen i samfunnets skjebnesvangre sykdom er famili-
ens manglende stabilitet”.1 Vi er klar over at noen
hjem er store, rikt utstyrt, endog luksuriøse. Andre er
meget små og beskjedne, med sparsomt inventar.
Likevel kan hvert enkelt ”hjem være en himmel på
jord når vi er fylt med kjærlighet—en del av himlen,
der vi ønsker å være”, som en av våre kjære salmer
minner oss om.2

Noe av det viktigste som finnes av møbler i de
fleste hjem, er kjøkkenbordet. Det kan være lite, det
kan være stort, eller ha form av en disk med knapt
nok plass til å sette fra seg mat og servise. Dets vik-
tigste funksjon synes å være et sted der de forskjelli-
ge familiemedlemmer kan få næring.

Ved denne anledning er det mitt ønske å henlede
deres oppmerksomhet på den dypere, viktigere funk-
sjon for ”kjøkkenbordet”, der vi kan få langt mer
enn bare næring til vårt fysiske velvære.

Samtaler om evangeliet rundt bordet

En familie har i alminnelighet to eller flere med-
lemmer, i forskjellige aldre. Familieenheten trenger å
møtes—fortrinnsvis ikke bare for å spise, men for å
be, snakke sammen, lytte, være sammen, lære og
vokse sammen. President Gordon B. Hinckley har
formulert det så godt: 

”Min bønn—og jeg skulle ønske at jeg kunne
uttrykt den mer veltalende—er en bønn om å redde
barna. Altfor mange av dem lever med smerte og
frykt, i ensomhet og fortvilelse. Barn trenger sollys.
De trenger lykke. De trenger kjærlighet og oppdra-
gelse. De trenger godhet, stimulans og kjærlighet.
Uansett prisen på huset kan ethvert hjem gi et miljø
med kjærlighet som kan være et miljø for frelse.”3

De fleste familiemedlemmer er underlagt de
mange krefter fra verden utenfor hjemmet, såvel
som den mektige innflytelse fra radio, fjernsyn, vide-
oer, musikk-kassetter osv. som vi tar inn i vårt hjem.

Se for dere en familie som samler seg rundt et
bord, kanskje kjøkkenbordet, for snakke om evange-
liet, snakke om talerne og budskapene på nadverds-
møtet, snakke om siste Liahona, snakke om skolen
og alle dens aktiviteter, snakke om generalkonferan-
sen, snakke om Søndagsskole-leksjonene, lytte til
god musikk, snakke om Jesus Kristus og hans lære-
setninger. Listen kan forlenges. Det vil være klokt,
ikke bare for foreldre, men for alle familiemedlem-
mer, å lytte omhyggelig ved bordet og påse at alle
som er tilstede, får rikelig anledning til å delta.

Familiebønn rundt bordet

Tenk på potensialet til en familie som kneler ned
rundt et bord (uten fjernsyn), ber, bønnfaller om
hjelp, takker vår Fader for velsignelser—lærer alle
aldersgrupper hvor viktig en kjærlig Fader i himme-
len er. Familiebønn med de små kan godt utvikle
voksne som en gang ber sammen med sin familie.

President Thomas S. Monson har formulert det
så godt:

”Herren påla oss å ha familiebønn da han sa: ’Be
til Faderen i eders familier, alltid i mitt navn, så
eders hustruer og barn kan bli velsignet’ (3. Nephi
18:21).

Vil dere følge med meg og se på en typisk siste-
dagers-hellig familie som sender opp bønner til
Herren? Far, mor og alle barna kneler ned, bøyer
hodet og lukker øynene. En god ånd av kjærlighet,
enhet og fred fyller hjemmet. Når far hører sin lille
sønn be til Gud om at hans far må gjøre det som er
rett og være lydig mot Guds befalinger, tror dere da
at en slik far vil finne det vanskelig å oppfylle sin
dyrebare sønns bønn? Når en tenåringsdatter hører
sin gode mor be til Herren om at hennes datter må
bli inspirert når hun skal velge sine venner, at hun
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må forberede seg til tempelekteskap, tror dere ikke
da at en slik datter vil søke å oppfylle denne ydmy-
ke bønn fra sin mor, som hun er så glad i? Når far,
mor og hvert enkelt av barna i oppriktighet ber om
at disse fine sønnene i familien må leve verdig, så
de når tiden kommer kan virke som ambassadører
for Herren på Kirkens misjonsmark, begynner vi
ikke da å se hvordan slike sønner vokser opp til
dydige unge menn med et overveldende ønske om å
bli misjonærer?”4

Som mange har sagt: ”Hvordan tør du å sende
dine foreldre og barn ut i verden hver dag uten å
samles og samtale med Herren?” Kloke foreldre vil
granske sin timeplan og planlegge minst én gang
om dagen til å samle familien til bønnens velsig-
nelse. Unge medlemmer lærer meget snart hvordan
de skal ”ta sin tørn” og lære familiebønnens dyre-
bare verdier.

Gjør hjemmet til et lykkelig sted

Jeg har tidligere sagt at ”hjemmet skulle være et
lykkelig sted fordi alle arbeider for å bevare det slik.
Det sies at lykken skapes i hjemmet, og vi skulle stre-
be etter å gjøre vårt hjem til et lykkelig og behagelig
sted for oss og våre barn. Et lykkelig hjem er et hjem
som er bygget opp rundt evangeliets lære. Dette kre-
ver stadig og omhyggelig anstrengelse fra alle
parter”5

En travel tenåring i en heller stor familie klaget
over hvor mye tid som gikk med til daglig familie-
bønn. Mens den kloke moren ba, utelot hun med
vilje navnet på barnet som klaget. Etter bønnen sa
det travle barnet: ”Mor, du tok meg ikke med i bøn-
nen!” Den kjærlige moren forklarte at hun bare tok
hensyn til klagen fra barnet. Det travle barnet
utbrøt: ”Utelat meg ikke.”

Skriftstudium rundt bordet

Se for dere en familie rundt et bord med Skriften
oppslått, og som drøfter dens mange sannheter og lek-
sjoner! Dette er virkelig et bord omgitt av kjærlighet!

Skolefolk er enige i at barn trenger å lese mer
utenom skolen. Vi kan velsigne våre barn ved å
lese i Skriften sammen med dem hver dag—ved
kjøkkenbordet.

Det å ha en tid da familien møtes ved kjøkken-
bordet, kan kreve betydelig tilpasning og omhygge-
lig planlegging, men hva kan være viktigere for
enheten i familien, familiens åndelige vekst, broene
som bygges mellom medlemmene i en familie når
de snakker, lytter og svarer, alle omgitt av kjærlighet.
Vår største suksess er ganske enkelt å forsøke—om
og om igjen.

Styrk familiebåndene

Det er mange krefter i verden i dag som søker å
desimere familien og hjemmet. Kloke foreldre vil
strebe etter å styrke familiebåndene, øke åndelighe-
ten i hjemmet og fokusere på Jesus Kristus og tem-
pelaktivitet. President Howard W. Hunter har sagt
til oss:

”Jeg ber om at vi må behandle hverandre med
større godhet, høflighet, ydmykhet, tålmodighet og
tilgivelse. . .

For det annet, og i den samme ånd, innbyr jeg
også Kirkens medlemmer til å gjøre Herrens tempel
til det store symbol på deres medlemskap og overjor-
diske ramme for deres helligste pakter. Det vil være
mitt hjertes høyeste ønske at alle medlemmer av
Kirken blir verdige til å komme inn i templet.”6

President Hunters anmodning kan bli markert
styrket ved det som finner sted rundt kjøkkenbordet.

I våre hjem skulle vi øve på hvordan vi skal
behandle andre, som Goethe sier så treffende: ”Hvis
du behandler en person slik han er, forblir han slik
han er. Men behandler du ham som om han var det
han kunne og burde ha vært, vil han bli det han
burde ha vært.”7

Gjør hjemmet til et sted for hengivenhet

President Boyd K. Packer har sagt: ”Å bringe noe
av det som hører himmelen til, inn i hjemmet, er å
sikre at familiemedlemmene utvikler seg til å delta i
Kirken. Familiens hjemmeaften er selvfølgelig skred-
dersydd til dette—et møte i hjemmet som kan tilpas-
ses ethvert behov, og det er like mye et kirkemøte,
eller kan være det, som de som holdes i kirkesalen.”8

Dette rådet stemmer også overens med det eldste
Dean L. Larsen har sagt til oss: ”Våre kirkebygning-
er er ikke de eneste steder hvor vi kan tilbe. Vårt
hjem skulle også være et sted for hengivenhet. Det
ville være godt om vi hver dag kunne ’dra hjem til
kirken’. Ikke noe annet sted enn i vårt eget hjem
skulle Herrens ånd være mer velkommen og lettere
tilgjengelig.”9

Når vi arbeider for å oppnå alt dette i vårt hjem,
vil vi gjøre vel i å huske en viktig uttalelse av presi-
dent Harold B. Lee: ”Husk . . . at det viktigste av
Herrens verk som dere noen gang kommer til å utfø-
re, vil bli innenfor veggene til deres eget hjem.”10

Det er min bønn i dag at hver enkelt av oss må se
omhyggelig på vårt hjem og kjøkkenbordet og stadig
strebe etter å bringe himmelen inn i vårt hjem og
komme til Kristus.

Fra en tale av eldste Curtis under Kirkens generalkonferanse i apr.
1995 (se Lys over Norge, juli 1995, s. 83–84).
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NOTER

1. ”Skriften og familiestabilitet”, Lys over Norge, okt. 1972, s. 404.
2. ”Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel”, Salmer, nr. 152,
3. I Lys over Norge, jan. 1995, s. 57.
4. Pathways to Perfection (1973), s. 26–27.
5. I Lys over Norge, jan. 1991, s. 11.
6. I ”President Howard W. Hunter: Fourteenth President of the

Church”, Ensign, juli 1994, s. 4–5.

7. I Emerson Roy West: Vital Quotations (1968), s. 171.
8. ”Begynn der du er—i hjemmet”, Lys over Norge, juli 1972, s. 278.
9. ”Trekk opp ditt åndelige urverk”, Lys over Norge, jan. 1990, s.

57–58. 
10. Å styrke hjemmet (brosjyre, 1973) s. 7.
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• Les Lære og pakter 68:25–28 og finn frem til de
prinsipper og ordinanser Herren har befalt forel-
dre å undervise sine barn om. Planlegg noe du
kan gjøre for å undervise om disse prinsippene og
ordinansene til dine barn eller barnebarn, nieser
og nevøer eller andre barn du kjenner.

• Når du leser artikkelen som følger, så konsentrer
deg om ett eller to av de forslagene som eldste
Robert D. Hales gir. Ved andre anledninger kan du
rette søkelyset mot andre forslag i artikkelen.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

DET ER VÅR HELLIGE PLIKT Å STYRKE FAMILIEN

Eldste Robert D. Hales
I De tolv apostlers quorum

Ånden styrker familier

Det er vår hellige plikt som foreldre, barn, øvrige
familiemedlemmer, ledere, lærere og enkeltmedlem-
mer av Kirken å styrke familien.

Viktigheten av å styrke familien åndelig forkynnes
klart i Skriften. Fader Adam og moder Eva underviste
sine sønner og døtre i evangeliet. Abels offer ble god-
tatt av Herren, som han elsket. Kain derimot, ”elsket
Satan mer enn Gud” og begikk alvorlige synder.
Adam og Eva ”sørget overfor Herren over Kain og
hans brødre”, men de sluttet aldri å undervise sine
barn i evangeliet (se Moses 5:12, 18, 20, 27, 6:1, 58).

Vi må forstå at hvert av våre barn kommer til oss
med forskjellige gaver og talenter. Noen synes, i lik-
het med Abel, å ha fått troens gaver fra fødselen av.
Andre strever med hver eneste avgjørelse de tar. Som
foreldre skulle vi aldri la barnas søking og kamp få
oss til å vakle eller miste vår tro på Herren.

Alma den yngre husket da han ”ble plaget med
pinsler . . . [og] opprørt ved tanken på [sine] mange
synder”, at han hadde hørt sin far undervise om
”Jesu Kristi, Guds Sønns, komme for å sone for ver-
dens synder” (Alma 36:17). Hans fars ord førte til at
han omvendte seg. På samme måte vil vår undervis-
ning og vårt vitnesbyrd bli husket av våre barn.

De 2.000 unge soldatene i Helamans hær bar vit-
nesbyrd om at deres rettskafne mødre hadde gitt
dem mektig undervisning i evangeliets prinsipper (se
Alma 56:47–48).

På et tidspunkt da Enos var sterkt på leting etter
åndelig tilkjennegivelse, sa han: ”De ord som jeg
ofte hadde hørt min far uttale om evig liv . . . sank
dypt i mitt hjerte” (Enos 1: 3).

I Lære og pakter sier Herren at foreldre skal
lære sine barn ”å forstå læren om omvendelse, tro
på Kristus den levende Guds Sønn og om dåp og
Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse, når de
er åtte år. . .

Og de skal også lære sine barn å be og å vandre
rettskaffent for Herren” (L&p 68:25, 28).

Familier vil bli styrket ved undervisning i
evangeliet

Når vi underviser våre barn i evangeliet ved ord
og eksempel, vil vår familie bli åndelig styrket og
befestet.

De levende profeters ord er entydige når det gjel-
der vår hellige plikt til å styrke vår familie åndelig. I
1995 utstedte Det første presidentskap og De tolv
apostlers råd en erklæring til verden, der de fastslo at
”familien står sentralt i Skaperens plan for hans
barns evige fremtid . . . Mann og hustru har et høy-
tidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre
og for sine barn . . . Foreldre har en hellig plikt til å



55

oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å
dekke deres fysiske og åndelige behov, til å lære dem
å elske og tjene hverandre, [og] til å overholde Guds
bud” (”Familien—en erklæring til verden”, Lys over
Norge, juni 1996, s. 10–11).

I februar i år kalte Det første presidentskap på alle
foreldre til ”å gjøre sitt aller beste for å undervise og
oppdra sine barn i evangeliets prinsipper og derved
holde dem nært knyttet til Kirken. Hjemmet er
grunnleggende for en rettferdig livsførsel, og intet
annet kan erstatte det eller ivareta dets helt nødven-
dige funksjon når det gjelder å utføre denne gudgitte
ansvarsoppgaven”.

I dette brevet fra februar sier Det første president-
skap at ved å undervise og oppdra barna i evangeli-
ets prinsipper, kan foreldre beskytte sin familie mot
nedbrytende elementer. De råder videre foreldre og
barn ”til å gi høyeste prioritet til familiebønn, fami-
liens hjemmeaften, studium av og opplæring i evan-
geliet og sunne familieaktiviteter. Uansett hvor ver-
dige og formålstjenlige andre behov eller aktiviteter
måtte være, må man ikke tillate at disse skyver til
side de guddommelig pålagte plikter som bare forel-
dre og familie fullt ut kan oppfylle” (brev fra Det før-
ste presidentskap, 11. feb. 1999).

Med Herrens hjelp og hans lære kan alle skadevirk-
ninger av de utfordringer en familie måtte oppleve,
bli forstått og overvunnet. Uansett hvilke behov
familiemedlemmene måtte ha, kan vi styrke vår fami-
lie når vi følger rådet som er gitt oss av profetene.

Løsningen når det gjelder å styrke vår familie, er å
la Den hellige ånd slippe inn i vårt hjem. Målet for
våre familier er å holde seg på den rette og smale sti.

Forslag til å styrke familien 

Man kan gjøre utallige ting innen hjemmets veg-
ger for å styrke familien. La meg gi dere noen idéer
som kan bidra til å se de områder som trenger forbe-
dring i vår egen familie. Jeg gir dere disse i form av
oppmuntring, for jeg vet at hver eneste familie—og
hvert eneste familiemedlem—er unik.

Hjemmet skulle være et trygt sted

• Vi kan gjøre hjemmet til et trygt sted hvor alle i
familien føler kjærlighet og tilhørighet. Vær klar
over at hvert enkelt barn er forskjellig når det gjel-
der gaver og evner, hvert barn er et individ som
trenger spesiell kjærlighet og omsorg.

• Husk at ”mildt svar demper harme” (Ordspr.
15:1). Da min kjære og jeg ble beseglet i Salt Lake
tempel, ga eldste Harold B. Lee oss et klokt råd:

”Når dere hever stemmen i sinne, forlater Ånden
deres hjem.” Vi må aldri, i sinne, stenge hjemmets
dør eller vårt hjerte for våre barn. På samme måte
som den fortapte sønn har våre barn behov for å
vite at når de kommer til seg selv, kan de vende
seg til oss for å få kjærlighet og råd.

• Tilbring tid sammen med hvert enkelt barn, la
dem velge hva dere skal gjøre og hva dere skal
snakke om. Fjern forstyrrende elementer.

Lær barna å be, lese i Skriften og lytte til verdig
musikk

• Oppmuntre barnas personlige religionsutøvelse—
som f.eks. personlig bønn, personlig skriftstudium
og faste for spesielle behov. Følg med i deres ånde-
lige vekst ved å legge merke til deres oppførsel,
språkbruk og hvordan de oppfører seg mot andre.

• Hold bønn sammen med barna hver dag.

• Les i Skriften sammen. Jeg husker at min egen
mor og far leste fra Skriften mens vi barna satt på
gulvet og hørte på. Noen ganger kunne de spørre:
”Hva betyr det skriftstedet for deg?” Eller: ”Hva
får det deg til å føle?” Og så lyttet de mens vi
svarte med våre egne ord.

• Les de levende profeters ord og andre inspirerende
artikler for barn, ungdom og voksne i Kirkens
tidsskrift.

• Vi kan fylle hjemmet med tonene fra verdig
musikk når vi synger sammen fra salmeboken og
Barnas sangbok.

Hold familiens hjemmeaften og familieråd

• Hold familiens hjemmeaften hver uke. Vi er som
foreldre ofte altfor redde for å undervise eller bære
vitnesbyrd for våre barn. Jeg har selv gjort meg
skyldig i det. Våre barn har behov for at vi gir
dem del i åndelige følelser og at vi underviser dem
og bærer vitnesbyrd for dem.

• Hold familieråd for å drøfte familiens planer og
saker de er opptatt av. Noen av de beste familieråd
er de man har med ett og ett familiemedlem.
Hjelp barna til å forstå at deres forslag er viktige.
Lytt til dem og lær av dem.

Del evangeliet med andre, støtt Kirkens ledere og
delta som familie

• Vi kan invitere misjonærer til å undervise min-
dre aktive medlemmer eller ikke-medlemmer i
vårt hjem.

• Vise at vi oppholder og støtter Kirkens ledere.
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• Spise sammen så sant det er mulig, og ha
meningsfylte samtaler under måltidene.

• Arbeide sammen som familie, selv om det kan
være raskere og lettere å gjøre jobben selv. Vi kan
snakke med våre sønner og døtre mens vi arbeider
sammen. Jeg fikk anledning til dette hver lørdag
sammen med min far.

Lær barna å være en god venn og forberede seg på
fremtiden

• Hjelpe barna å lære hvordan de skaper et godt
vennskap og får sine venner til å føle seg velkom-
men i vårt hjem. Gå inn for å bli kjent med deres
venners foreldre.

• Undervise barna ved eksempel hvordan vi bruker
tid og ressurser klokt. Lære dem å bli selvhjulpne
og hvor viktig det er å forberede seg på fremtiden.

Fortelle om arv og familietradisjoner

• Gjøre våre barn kjent med våre forfedres og vår
families historie

• Skape familietradisjoner. Planlegge og gjennomfø-
re meningsfylte ferier sammen ved å ta barnas
behov, talenter og evner i betraktning. Hjelpe
dem å skape gode minner, forbedre sine talenter
og bygge opp sitt selvbilde.

Lære dem viktigheten av å være lydig overfor
budene og motta ordinanser

• Lære barna moralverdier ved ord og eksempel og å
bestemme seg for å etterleve budene.

• Etter at jeg var blitt døpt og bekreftet, trakk mor
meg til side og spurte: ”Hva føler du?” Jeg beskrev
så godt jeg kunne den varme følelsen av fred, vel-
være og lykke. Mor forklarte at det jeg følte, var
den gaven jeg nettopp hadde mottatt—Den helli-
ge ånds gave. Hun fortalte at hvis jeg levde verdig
til den, ville jeg alltid ha den gaven med meg.
Dette var en lærerik stund som jeg har husket
hele livet.

La oss undervise våre barn om betydningen av
dåp og bekreftelse, av å motta Den hellige ånds gave
og ta del i nadverden, ære prestedømmet og inngå
og etterleve tempelpaktene. De trenger å vite hvor
viktig det er å leve slik at de er verdige til å få tem-
pelanbefaling, og forberede seg til tempelekteskap.

• Hvis du ikke har blitt beseglet i templet til din
ektefelle og dine barn, kan dere samarbeide som
familie for å motta templets velsignelser. Sett tem-
plet som et familiemål.

• Vær verdig det prestedømme dere bærer, brødre,
og bruk det til velsignelse for deres familie…

Være oppmerksom på hva som skjer i samfunnet,
på skolen og hva Kirken har av aktiviteter

Det finnes ressurser utenfor hjemmet. Klok bruk
av disse vil styrke vår familie.

• Oppmuntre våre barn til å yte tjeneste i Kirken og
samfunnet.

• Snakke med barnas lærere, trenere, rådgivere, vei-
ledere og ledere i kirken om hva vi er opptatt av
og hva våre barn har behov for.

• Vite hva barna foretar seg i fritiden. Påvirke deres
valg av filmer, fjernsynsprogrammer og videoer.
Vite hva de gjør hvis de har internett. Hjelpe dem
å forstå betydningen av sunn underholdning.

• Oppmuntre til verdifulle skoleaktiviteter. Vite
hvilke fag barna har. Hjelpe dem med leksene.
Hjelpe dem å forstå betydningen av utdannelse og
forberedelse til arbeidslivet.

• Unge kvinner: Gå i Hjelpeforeningen når du blir
18 år. Noen av dere kvier dere kanskje for denne
overgangen. Dere er kanskje redd for at dere ikke
vil finne dere til rette. Mine unge søstre, det
stemmer ikke. Det er mye i Hjelpeforeningen for
dere. Den kan bli en velsignelse for dere gjennom
hele livet.

• Unge menn: Hedre Det aronske prestedømme.
Det er et forberedende prestedømme, det forbere-
der dere til å motta Det melkisedekske prestedøm-
me. Bli helt aktive i eldstenes quorum når dere
blir ordinert til Det melkisedekske prestedømme.
Brorskapet, quorumsundervisningen og anled-
ningene til å tjene andre vil være en velsignelse
for dere og deres familie hele livet.

Følg Herrens eksempel på kjærlighet

Enhver familie kan bli styrket på en eller annen
måte hvis Herrens ånd bringes inn i hjemmet og vi
underviser ved hans eksempel.

• Handle i tro, reager ikke med frykt. Når våre ten-
åringer begynner å sette familieverdier på prøve,
trenger foreldre å vende seg til Herren for å få vei-
ledning om hvert familiemedlems spesielle behov.
Tiden er inne til å vise mer kjærlighet og støtte og
igjen legge vekt på hvordan man gjør et valg. Det
er skremmende å la våre barn lære av de feil de
måtte begå, men sjansene for at de skal være villi-
ge til å velge Herrens måte og familieverdiene, er
større når valget kommer innenfra enn når vi prø-
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ver å tvinge disse verdiene på dem. Herrens måte,
som er å vise kjærlighet og godtagelse, er bedre
enn Satans makt og tvang, spesielt når det gjelder
oppdragelse av tenåringer. 

• Husk profeten Joseph Smiths ord: ”Intet er i den
grad egnet til å få menneskene til å forsake synd
som å ta dem ved hånden og våke over dem med
ømhet. Når mennesker viser den minste vennlig-
het og kjærlighet for meg, o, hvilken makt dette
har over mitt sinn, mens den motsatte holdning
har en tendens til å fremkalle alle bitre følelser og
gjøre menneskesinnet nedstemt.” (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 181.)

Barn som går på avveier, vil komme tilbake

• Selv om vi kan fortvile over at noen av våre barn,
etter at vi har gjort alt vi kan, vandrer bort fra
rettferdighetens sti, kan vi finne trøst i Orson F.
Whitneys ord: ”Selv om noen av fårene kommer
på avveier, vokter Hyrdens øyne dem, og før eller
senere vil de fanges inn av Det guddommelige for-
syn som rekker ut sine fangarmer etter dem og
trekker dem inn i hjorden igjen. Enten i dette liv
eller i det neste vender de tilbake. De blir nødt til
å betale sin gjeld til rettferdigheten og lide for
sine synder, de kan bli nødt til å gå på smertens
vei, men hvis dette til slutt fører dem, som den
fortapte sønn, til en kjærlig og tilgivende [mors
og] fars hjerte og hjem, vil ikke den pinefulle erfa-
ringen ha vært forgjeves. Be for deres uforsiktige
og ulydige barn, og hold fast ved dem med deres
tro. Fortsett å håpe og vise tillit inntil dere ser
Guds frelse.” (Sit. Joseph Smith i Lys over Norge,
juli 1992, s. 64.)

Enslige voksne og den utvidede familie kan
tilføre styrke

• Hva om du er enslig eller ikke er velsignet med
barn? Trenger du da bekymre deg om rådet angå-
ende familier? Ja. Det er noe vi alle trenger å lære
her på jorden. Ugifte voksne medlemmer kan ofte
være en spesiell styrke for familien, de kan bli en
enorm kilde til støtte, aksept og kjærlighet for sin
egen familie og andre familier omkring seg.

• Mange voksne medlemmer av den utvidede fami-
lie ivaretar mye foreldreansvar. Besteforeldre, tan-
ter og onkler, brødre og søstre, nieser og nevøer,
søskenbarn og andre familiemedlemmer kan ha
stor påvirkning på familien. Jeg vil gi uttrykk for

takknemlighet for dem i min egen familie som
har veiledet meg ved eksempel og vitnesbyrd.
Noen ganger kan medlemmer av vår utvidede
familie si ting som foreldrene ikke kan si uten at
det blir diskusjon. Etter en lang og åpenhjertig
samtale med sin mor sa en ung kvinne: ”Det ville
være fryktelig å fortelle deg og far at jeg hadde
gjort noe galt, men det ville vært enda verre å
fortelle det til tante Susan Jeg ville ikke kunne
skuffe henne.” 

Det finnes ikke fullkomne familier

Når vi vet at vi befinner oss på jorden for å lære
og for å utvikle vår tro, burde vi forstå at det må
være en motsetning i alle ting. Under et familieråd
hjemme hos oss sa min kone: ”Hvis man tror at en
eller annen har en fullkommen familie, kjenner man
dem ikke godt nok.”

Sett hus og familie i rette skikk

Brødre og søstre, la oss som foreldre gi akt på for-
maningen, ja, irettesettelsen, som Herren ga Joseph
Smith og Kirkens ledere i 1833 om å ”sette [vårt]
eget hus i orden” (L&p 93:43). ”Jeg har befalt eder å
oppdra eders barn i lys og sannhet” (L&p 93:40). Vi
skal ”irettesette [vår] familie, og se til at de er mer
flittig og omhyggelig i hjemmet, og be alltid, ellers
skal de bli fjernet fra sin stilling” (L&p 93:50).

Profetene i vår tid har gitt en lignende formaning
og advarsel til foreldre om å sette våre familier i
orden. Måtte vi bli velsignet med inspirasjon og
kjærlighet til å møte motstand med tro innenfor
familien. Da vil vi vite at disse prøvelsene skal trekke
oss nærmere Herren og hverandre. La oss lytte til en
profets røst og sette vårt eget hjem i orden (se L&p
93:41–49). Familien vil bli styrket når vi holder oss
nær til Herren, og hvert familiemedlem vil bli styr-
ket når vi løfter og styrker, elsker og har omsorg for
hverandre. ”Du løfter meg og jeg løfter deg, og så vil
vi stige opp sammen” (kveker-ordspråk).

Måtte vi være i stand til å ønske Herrens ånd vel-
kommen til vårt hjem for å styrke vår familie. Må
alle våre familiemedlemmer kunne holde seg på den
”rette, smale sti som fører til evig liv” (2. Nephi
31:18), er min bønn.

Fra en tale av eldste Hales under Kirkens generalkonferanse i apr.
1999 (se Liahona, juli 1999, s. 37–40).
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FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett eller flere av disse forslagene etter behov og omstendigheter.

• Planlegg som familie en aktivitet hvor dere sam-
men vil yte tjeneste.

• Utfør en arbeidsoppgave i hjemmet sammen med
et av barna, et barnebarn, en niese eller nevø, eller
et annet barn i familien. Snakk med barnet mens
dere arbeider. Benytt deg av undervisningsøye-
blikk uten å kritisere måten barnet hjelper deg på.

• Les følgende avsnitt i brosjyren Til styrke for ung-
dom (34285 170): ”Media: Kino, fjernsyn, radio,
videokassetter, bøker og tidsskrifter” (s. 9–10),
”Musikk og dans”, s. 11–12, og ”Seksuell renhet”
(s. 12–14). Etter å ha lest avsnittene tar du stilling
til hvorvidt dine barn kan ha godt av å lese og
drøfte dem med deg.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

UNDERVIS BARNA

President Boyd K. Packer
Fungerende president for De tolv apostlers quorum

Det antall mennesker som er samlet her og andre
steder, vitner om den uslukkelige tørst etter sannhet
som ledsager medlemskap i Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige.

Da jeg ba for å finne ut hva som ville være mest
verdifullt for dere, gikk det opp for meg at om tre
uker fyller jeg 75 år og slutter meg til dem jeg velger
å kalle de øvre middelaldrende.

Jeg har vært lærer i over 50 år. Noe av det jeg har
lært, vil helt sikkert være nyttig for dere.

Jeg har lært følgende av erfaring: Livet vil lære oss
enkelte ting som vi ikke trodde vi ønsket å vite. Disse
vanskelige leksjonene kan være de mest verdifulle.

Jeg lærte noe annet om det å lære på min vei til
de øvre middelaldrende. Tenk over følgende samtale
mellom en lege og en pasient:

Legen: ”Hva kan jeg hjelpe deg med? Hva er pro-
blemet ditt?”

Pasienten: ”Det er hukommelsen min, doktor. Jeg
leser noe, og så kan jeg ikke huske det. Jeg husker
ikke hvorfor jeg har kommet inn i et rom. Jeg husker
ikke hvor jeg legger fra meg saker og ting.”

Legen: ”Si meg, hvor lenge har denne tilstanden
plaget deg?”

Pasienten: ”Hvor lenge har hvilken tilstand pla-
get meg?”

Nåvel, hvis dette moret dere, er dere enten under
60, eller dere ler av dere selv.

Undervis barna mens de er små

Når dere blir eldre, kan dere ikke lære eller lære
utenat eller studere slik dere kunne da dere var unge.
Mon det var derfor profeten Alma ga følgende råd:
”Husk å søke visdom i din ungdom, ja, lær i din
ungdom å holde Guds bud”?1

Det blir stadig vanskeligere for meg å lære skrift-
steder og dikt utenat. Da jeg var ung, kunne jeg
gjenta noe en gang eller to, og så husket jeg det.
Hvis jeg sa det mange ganger, spesielt hvis jeg skrev
det ned, satt det temmelig permanent opptegnet i
mitt sinn.

Ungdommen er tiden for å lære lett. Det er grun-
nen til at Kirkens ledere helt fra begynnelsen av har
vært så opptatt av barnas og de unges lærere.

Det er overordentlig viktig å undervise barn og
unge i evangeliet og livets lærdommer.

Herren har lagt ansvaret på foreldre først og
fremst, og han advarer dem:
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”Hvis foreldre i Sion . . . har barn, og de ikke lærer
dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus
den levende Guds Sønn og om dåp og den Hellige
Ånds gave ved håndspåleggelse, når de er åtte år
gamle, skal synden være på foreldrenes hoder.”2

Det er denne kirkens grunnleggende formål å
undervise de unge—først i hjemmet og så i kirken.

Samle kunnskap

Noe annet jeg har lært, har å gjøre med det å
huske hva vi lærte da vi var unge. Kunnskap som
lagres i unge sinn, må kanskje vente i mange år på
det øyeblikket da det kan være behov for den.

La meg illustrere dette. Jeg er svært bekymret for
medlemmers tendens til å ringeakte biskopens råd
eller, den andre ytterligheten, å bli altfor avhengige
av ham.

Jeg bestemte meg for å tale om biskopen på en
generalkonferanse.

Jeg ba og forberedte meg, og så kom jeg til å huske
en samtale 50 år tidligere. Den var nyttig for meg
som lærer—overordentlig nyttig. Jeg siterer nå denne
samtalen slik jeg gjorde det på generalkonferansen:

”For mange år siden virket jeg i et stavens høyråd
sammen med Emery Wight. Emery hadde virket i ti
år som biskop for den landlige menigheten Harper
ward. Hans hustru, Lucille, ble president for
Hjelpeforeningen i staven.

Lucille fortalte meg at en nabo banket på døren
hennes en vårmorgen og spurte etter Emery. Hun
fortalte ham at han var ute på åkeren og pløyde. Da
ga naboen uttrykk for stor bekymring. Tidligere på
morgenen hadde han kjørt forbi åkeren og lagt
merke til at Emerys hestespann sto i en halvferdig
fure med tømmene festet over plogen. Emery var
ikke å se noe sted. Naboen så ikke noe bekymrings-
fullt i dette før han kjørte forbi åkeren igjen mye
senere og så at hestespannet sto på samme sted. Han
klatret over gjerdet og gikk over åkeren og bort til
hestene. Emery var ikke å finne noe sted. Han
skyndte seg til huset for å spørre Lucille.

Lucille svarte rolig: ’Å, ikke vær engstelig. Det er
sikkert noen som er i vanskeligheter og kom for å
hente biskopen.’

Bildet av dette hestespannet som sto i åkeren i
timevis, symboliserer den oppofrelse som vises av
Kirkens biskoper og av rådgiverne som står ved deres
side. Hver biskop og hver rådgiver forlater, billedlig
talt, sitt hestespann i en uferdig fure når noen treng-
er hjelp.”3

Jeg hadde aldri før brukt den opplevelsen i en
tale—jeg hadde aldri tenkt på det.

Jeg ønsket å feste den i mitt sinn før jeg talte om
den på konferansen. Derfor fant jeg frem til en dat-
ter av Emery Wight. Hun gikk med på å møte meg i
deres gamle hjem og vise meg åkeren hennes far var
i ferd med å pløye den dagen.

En av mine sønner kjørte meg dit tidlig en søndag
morgen. Han tok en del bilder.

Det var en vakker vårmorgen. Åkeren var
nypløyd, akkurat slik den hadde vært for så mange
år siden. Måker fant seg mat i den nypløyde jorden.

Dette minnet som ble fremkalt ved Åndens inspi-
rasjon da jeg mintes den samtalen, er ikke uvanlig for
meg. Det bekrefter på ny sannheten i et skriftsted—et
som jeg tilfeldigvis lærte utenat i min ungdom—

”Vær heller ikke bekymret på forhånd for hva I
skal si, men til enhver tid samle livets ord i eders
sinn, og det skal bli gitt eder i samme stund den del
som skal bli tildelt enhver.”4

Så følger et løfte til dem som samler kunnskap:

”Og hos de som mottar eder, der vil også jeg være,
for jeg vil gå foran eder. Jeg vil være ved eders høyre
og ved eders venstre hånd, og min Ånd skal være i
eders hjerter, og mine engler rundt om eder, for å
støtte eder.”5

Det var god lærdom for meg, men den stoppet
ikke der.

Jeg hadde malt litt og gjort noe treskjæring i ung-
dommen. Jeg var stort sett selvlært. Mens barna
vokste opp, viet jeg min tid til å lære dem det jeg
hadde lært om livet og om treskjæring og maling da
jeg var gutt.

Da de var blitt voksne, tok jeg opp igjen treskjæ-
ring som hobby. Jeg skar ut fugler og brukte mange
timer på dette. Når jeg ble spurt: ”Hvor mange timer
tok det deg å skjære ut denne?” svarte jeg alltid: ”Jeg
vet ikke. Hvis jeg fant det ut, ville jeg slutte.”

De timene da jeg arbeidet med hendene, grunnet
jeg over skapelsen og dens undre, og jeg følte inspi-
rasjonen strømme ned. Mens jeg drev med treskjæ-
ring, formet jeg taler.

Treskjæring var en hvile for meg. Av og til når jeg
ble litt stresset og gretten, pleide min hustru si: ”Nå er
det best du begynner på et nytt treskjæringsarbeid.”

Jeg antar at hvis min øvre middelaldrende hukom-
melse ble litt skjerpet, kunne jeg peke på et av disse
treskjæringsarbeidene og fortelle hvilken tale den
representerer. Jeg lærte at jeg i disse rolige stundene
kunne gjøre to ting på en gang.
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Vi høster etter det vi underviser

Jeg er ikke lenger i stand til å drive med treskjæ-
ring. Arbeidet er for fint for meg med trifokale brille-
glass og fingerledd som nå blir noe stive på grunn av
poliomyelitt i barndommen. Dessuten begrenser det
stadig større presset i forbindelse med mitt kall den
tiden jeg kan vie både til treskjæring og til å forbere-
de taler.

Jeg har stort sett mistet evnen til å drive med tre-
skjæring, men det har ikke våre barn. Vi lærte dem
da de var små.

Bildet av dette hestespannet som sto i åkeren, fes-
tet seg hos meg. Jeg tenkte at jeg kanskje kunne
male biskopens hestespann stående i åkeren med
tømmene lagt over plogen.

Jeg nølte fordi det var ni år siden jeg hadde malt
et bilde. To venner med uvanlig talent og inspirasjon
tilbød seg å hjelpe meg å male biskopens hestespann,
og i juli hadde jeg et opphold i reisevirksomheten, så
jeg begynte.

Jeg lærte mye av disse to vennene, og de er virke-
lig med i maleriet mitt. Men jeg mottok mer hjelp
fra mine to sønner. En av dem tok disse bildene av
den pløyde åkeren, for jeg prøver alltid å være svært
nøyaktig når jeg skildrer noe i tre eller på lerret eller
med ord.

Det er en annen lærdom. Jeg kunne hente noe til-
bake fra våre barn som de hadde lært da de var unge.

Den andre sønnen bestemte seg for å lage en
skulptur av biskopens hestespann og støpe den i
bronse til å ledsage maleriet mitt. Vi tilbragte mange
givende timer med å hjelpe hverandre.

Fra stallen vår hentet han noe gammelt seletøy
som stort sett hadde hengt urørt der i mer enn 50 år.
Han tørket støv av det og tok det med hjem. Han la
seletøy på en svært tålmodig ridehest. Den sto rolig
mens han satte seletøyet riktig på og laget detaljerte
skisser av den.

Naboen hans hadde tatt vare på noen gamle plo-
ger. Blant dem var det en plog av riktig årgang, og
han laget skisse av denne også.

Og slik kom det tilbake som vi hadde gitt disse
sønnene mens de var små. I likhet med våre andre
barn har de utviklet videre det vi som foreldre lærte
dem da de var ganske unge. Og hvis vi får leve lenge
på jorden, kommer det en innhøsting nummer to—
våre barnebarn—og kanskje en tredje.

Slumrende talenter vekkes til live

Jeg lærte på nytt noe annet. En gang før hadde jeg
malt et bilde inspirert av bemerkninger jeg hadde
hørt da jeg var gutt. Det skildret Willard Peaks. Jeg
hadde hørt eldre mennesker omtale dem som
Presidentskapet. Disse tre gigantiske, massive fjelltop-
pene som raget mot himmelen, symboliserte Kirkens
ledere.

Det var for ni år siden. Min sønn hadde kjørt meg
til Willard og fotografert fjelltoppene. Vi dro tilbake
en gang til da det var mer skygge og kontrastvirkning.

Etter disse årene måtte jeg vekke til live det som
jeg hadde latt slumre. Til å begynne med var det et
fryktelig strev. Jeg truet med å gi opp flere ganger. En
av mine venner oppmuntret meg ved å si: ”Sett i
gang! Det er alltid rikelig plass nederst.”

Jeg ga ikke opp, rett og slett fordi min hustru ikke
ville tillate det. Nå er jeg glad for at jeg ikke gjorde
det. Nå som jeg er i gang igjen, kommer jeg kanskje
til å lage et maleri til en gang—hvem vet.

Jeg går ut fra at det å prøve å ta fatt på maling
igjen ikke er så ulikt en som har vært inaktiv i
Kirken i mange år, og som bestemmer seg for å
komme tilbake til folden. Man må kjempe seg
gjennom en periode for igjen å gripe tak i det som
har ligget slumrende, men som egentlig ikke er gått
tapt. Og det hjelper å ha en venn eller to.

Dette er nok et prinsipp for læring—å høste lær-
dom fra ordinære erfaringer i livet.

Maleriet av Biskopens hestespann vil snart være fer-
dig. Min sønns skulptur befinner seg på støperiet,
hvor den blir støpt i bronse.

Hans skulptur er tilfeldigvis mye bedre enn mitt
maleri. Det er som det bør være. Hans unge fingre
og sinn reagerer lettere enn mine gjør.

Etter hvert som vi kommer over i de øvre middelal-
drendes rekker, lærer vi at gamle ben ikke bøyes så
lett, eldre ledd beveger seg ikke så hurtig. Det er ikke
lett å knytte skoene når du først har passert 65—da
blir det så langt ned til gulvet.

Der har vi denne leksjonen igjen: ”Husk å søke
visdom i din ungdom, ja, lær i din ungdom å holde
Guds bud.”6

”Guds herlighet er intelligens, eller, med andre
ord, lys og sannhet.”7

”Jeg har befalt eder å oppdra eders barn i lys og
sannhet.”8

Den hellige ånds himmelske gave overdras våre
barn når de er kun åtte år gamle.
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Undervis barna i evangeliets prinsipper (Del 2)

”Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal
sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og
minne dere om alt det som jeg har sagt dere.”9

Legg merke til ordene lære og minne.

Å undervise barn medfører sin egen belønning.
Har dere ennå ikke lært at når dere underviser, lærer
dere mer av å undervise enn deres barn lærer?

Benytt åndelige minner

Det er forskjell mellom å erverve seg timelig
kunnskap og erverve seg åndelig kunnskap. Elever
lærer det under prøver. Det er fryktelig vanskelig å
huske noe du ikke først har lært.

Det gjelder timelig kunnskap, men når det gjelder
det åndelige, kan vi stole på et minne som har sin
opprinnelse før fødselen. Vi kan utvikle følsomhet
for ting vi ikke forsto da vi var yngre.

Dikteren Wordsworth følte noe som hadde å gjøre
med det førjordiske liv, da han skrev:

Vår fødsel er blott en søvn og en glemsel,
den sjel som oppstår med oss, vårt livs stjerne,
har hatt sin bakgrunn annetsteds
og kommer fra det fjerne;
ikke i det fullstendig glemte,
og ikke i fullstendig nakenhet,
men slepende på skyer av herlighet kommer vi
fra Gud, som er vårt hjem.10

Jeg hentet disse linjene fra min hukommelse, der
jeg lagret dem i en engelsk-time mens jeg gikk på
college.

Den viktigste lærdom får vi av livets vanlige
hendelser.

Noen venter på overbevisende åndelige opple-
velser som skal bekrefte deres vitnesbyrd. Det er ikke
slik det foregår. Det er de stille tilskyndelsene og inn-
skytelsene i hverdagen som gir oss forsikring om vår
identitet som Guds barn. Vi lever slett ikke opp til
våre privilegier når vi søker tegn og ser ”forbi
målet”11 etter storslåtte hendelser.

Vi er Guds barn, for vi levde sammen med ham i
foruttilværelsen. Fra tid til annen trekkes sløret til
side. Vi får en vag fornemmelse av hvem vi er og av
vår plass i den evige plan. Kall dette et minne eller
kall det åndelig innsikt, det er et av vitnesbyrdene
om at Jesu Kristi evangelium er sant. Slike åpenba-
ringer mottas når vi underviser.

Jeg hørte en gang president Marion G. Romney
(1897–1988) si: ”Jeg vet alltid når jeg taler under
Den hellige ånds innflytelse, for jeg lærer alltid noe
av det jeg har sagt.”

Herren sa til eldstene:

”I er ikke sendt ut for å bli undervist, men for å
undervise menneskenes barn det som jeg ved min
Ånds kraft har lagt i eders hender;

og I skal bli undervist fra det høye. Hellige eder,
og I skal bli ikledd kraft så I kan gjengi mine ord, ja,
som jeg har talt.”12

Selv når misjonærenes innhøsting av konvertitter
er mager, mottar de og Kirken en åndelig kraft fordi
de lærer mens de underviser.

Diakonenes quorumspresident skal sitte i råd og
undervise sine med-diakoner.13 Eldstenes quorums-
president skal undervise medlemmene i sitt quorum
ifølge paktene.14

Paulus sa til Timoteus: ”Det du har hørt av meg i
mange vitners nærvær, overgi det til trofaste men-
nesker, som også er i stand til å lære andre.”15

Han forklarte med ti ord hvordan undervisning
har sin egen belønning:

”Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du
som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du?

Du som sier at en ikke skal drive hor, driver du
hor?”16

Vær villig til å lære

Forleden dag mottok jeg et brev med en unn-
skyldning, noe jeg har gjort mange ganger. Det kom
fra en jeg ikke kjenner. Dette brevet opplyste meg
om hvor fornærmet og sint dette medlemmet hadde
vært på meg i lang tid på grunn av en tale jeg hadde
holdt. Det var en bønn om tilgivelse.

Jeg er snar til å tilgi. Jeg er bare en representant
både når jeg holder tale og når jeg tilgir.

Skriften inneholder mange vers som viser hvor
”hårdt”17 det var for israelittene og nephittene å tåle
profetenes og apostlenes læresetninger. Det er så lett
å motsette seg undervisningen og bli fornærmet på
læreren. Dette har vært profetenes og apostlenes
lodd helt fra begynnelsen av.

I en av saligprisningene heter det:

”Salige er dere når de spotter og forfølger dere, og
lyver allslags ondt på dere for min skyld.

Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i
himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.”18

I disse unnskyldende brevene står det vanligvis:
”Jeg kunne ikke forstå hvorfor du mente det var
nødvendig å få meg til å føle meg så utilpass og så
skyldig.” Ved sin kamp får de så innsikt, inspirasjon
og en forståelse av årsak og virkning. Til slutt oppda-
ger og forstår de hvorfor evangeliet er slik det er.

Jeg vil nevne ett av flere emner. En søster kan
endelig komme til å se hvorfor vi understreker hvor
viktig det er at mødre er hjemme med sine barn.
Hun forstår at ingen tjeneste kan måle seg med den
opphøyende foredling som er resultatet av uselvisk
moderskap. Hun trenger heller ikke gå glipp av intel-
lektuell, kulturell eller sosial foredling. Disse sidene
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er det plass til—til riktig tid—for de hører med til
den evigvarende dyd som er et resultat av å undervi-
se barn.

Ingen undervisning kan måle seg med, er mer
åndelig givende eller mer opphøyende enn den en
mor gir sine barn. En mor kan føle at hun ikke strek-
ker til med hensyn til kunnskap i Skriften fordi hun
er opptatt med å undervise sin familie. Hun vil ikke
motta en mindre belønning.

President Grant Bangerter hadde en samtale om
evangeliet med president Joseph Fielding Smith, som
reiste rundt i hans misjon i Brasil. Søster Bangerter
lyttet og sa til slutt: ”President Smith, jeg har opp-
dratt barn og har ikke hatt tid til å bli så kunnskaps-
rik med hensyn til Skriften som han er. Vil jeg få
komme til det celestiale rike sammen med Grant?”

President Smith tenkte alvorlig på dette et øyeblikk
og sa så: ”Tja, kanskje hvis du baker en pai til ham.”

Det er vanskelig for en mann å måle seg med den
grad av åndelig foredling som helt naturlig tilfaller
hans hustru mens hun underviser deres barn. Og
hvis han forstår evangeliet ordentlig, vet han at han
ikke kan bli opphøyet uten henne.19 Hans beste håp
er å lede an som en oppmerksom, ansvarsbevisst
partner når det gjelder å undervise deres barn.

Velsignelser for lærere

Overvei så dette løftet:

”Undervis med all flid, og min nåde skal være hos
eder [lærere] så I [lærer, mor, far] mer fullkomment
kan bli instruert i teori, i prinsipp, i lære, i evangeli-
ets lov, i alle ting som henhører til Guds rike, og
som er gagnlig for eder [mor, far] å forstå.”20

Legg merke til at løftet gjelder læreren istedenfor
eleven.

”Undervis med all flid, og min nåde skal være hos
eder [som underviser deres barn eller i Primær,
Søndagsskolen, Unge kvinner og menn, prestedøm-
met, Seminar, Hjelpeforeningen]”, slik at dere kan få
kunnskap:

”Om det som er både i himmelen og på jorden,
og under jorden; om det som har vært og som er,
det som snarlig skal skje; det som er hjemme og det
som er ute i verden; om krig og forvirring blant
nasjonene, og om dommene som er over landet; og
likeledes kunnskap om land og riker—

Så at I [som underviser] kan være beredt i alt når
jeg igjen skal sende eder for å hedre det kall som jeg
har kalt eder til, og den misjon som jeg har bemyn-
diget eder.”21

Paulus profeterte til den unge Timoteus ”at i de
siste dager skal det komme vanskelige tider”.22 Han
sa: ”Onde mennesker og slike som kverver synet på
folk, går frem til det verre. De fører vill og farer selv
vill.”23

Men vi kan likevel være trygge. Vår trygghet lig-
ger i å undervise barna:

”Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han
ikke fra den når han blir gammel.”24

Paulus ga følgende råd til Timoteus:

”Bli du i det du har lært og er blitt overbevist om.
Du vet jo hvem du har lært det av,

og helt fra barndommen av kjenner du De hellige
skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på
Kristus Jesus.”25

Dette er Jesu Kristi kirke. Det er hans kirke. Han er
vårt forbilde, vår Forløser. Vi er blitt befalt å bli
”likesom Han er”.26

Han var lærer for barn. Han ga sine disipler i
Jerusalem følgende befaling: ”Hindre dem ikke fra å
komme til meg, for himlenes rike hører slike til.”27

I beretningen om Frelserens virke blant nephit-
tene kan vi kanskje se dypere inn i hans sjel enn noe
annet sted:

”Og det skjedde at han befalte dem å hente deres
små barn.

Så hentet de sine små barn og satte dem ned på
marken rundt omkring ham, og Jesus sto i midten,
og forsamlingen trakk seg tilbake til alle var brakt
frem til ham. . .

. . . Han gråt, og forsamlingen bærer vitnesbyrd
om det, og han tok deres små barn, en for en, og
velsignet dem, og ba til Faderen for dem.

Og da han hadde gjort dette, gråt han igjen.

Og han talte til forsamlingen og sa til dem: Se
eders små!

Og idet de så seg om, kastet de et blikk mot him-
melen, og de så himmelen åpen, og de så engler
stige ned fra himmelen, likesom omgitt av ild, og de
omringet de små, og de var omgitt av ild, og englene
betjente dem.

Forsamlingen så og hørte og bærer vitnesbyrd om
det, og de vet at deres vitnesbyrd er sant, for hver av
dem så og hørte.”28

Jeg vet at dette vitnesbyrdet er sant. Jeg vitner om
Ham og velsigner alle dere som underviser barn i
hans navn.

Fra en tale holdt under Brigham Young University skoleuke 17.
aug. 1999 (se Liahona, mai 2000, s. 14–23). 
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DE SKAL TA AVGJØRELSER

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Bruk ett av forslagene eller begge etter behov og omstendigheter.
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• I leseoppdraget nedenfor gir eldste M. Russell
Ballard fire forslag som hjelp til å ”bygge en
troens festning i våre hjem og spesielt bidra til å
forberede våre unge så de kan være rene og kyske,
fullstendig verdige til å komme inn i templet”.

Gjennomgå forslagene hans og legg konkrete
planer for å bruke dem i ditt hjem.

• Tenk over hvilke avgjørelser hvert barn i familien
kan stå overfor på skolen, hjemme og i andre situ-
asjoner. Vurder hva du kan gjøre for å hjelpe hver
av dem til å treffe rettferdige avgjørelser.

LESEOPPDRAG

Les følgende artikkel. Hvis du er gift, leser du og drøfter artikkelen med din ektefelle.

SOM EN USLOKKELIG FLAMME

Eldste M. Russell Ballrad
i De tolv apostlers quorum

Gleden ved tempelekteskap

Fra tid til annen får jeg anledning til å forrette i
templet når to verdige unge mennesker gifter seg og
blir beseglet i Herrens hus. Dette er alltid spesielle
anledninger for familie og venner. Ved slike anled-
ninger ser man en fin blanding av jordisk lykke og
evig glede i de tårefylte øynene til mødre som har
bedt om denne dagen av hele sitt hjerte. Man ser det
i øynene til fedre som, for første gang på måneder,
tenker på noe annet enn hvordan de skal få betalt
alle utgiftene. Men mest av alt ser man det i øynene
til en moralsk ren brud og brudgom som trofast har
etterlevd evangeliets læresetninger og skydd verdens
fristelser. Det finnes en spesiell, ubestridelig følelse
som alle de kan ha som har holdt seg rene og kyske.

Moralnormene er absolutte

Altfor mange av våre unge menn og kvinner gir
etter for presset de utsettes for av en verden som er
gjennomsyret av ugudelige budskap og umoralsk
oppførsel. Lucifer fører en ondskapsfull krig om
unge og eldres hjerte og sjel, og tapsprosenten øker.
Verdens normer har forandret seg som sanddynene i
en forblåst ørken. Det som en gang var uhørt eller
uakseptabelt, er nå vanlig. Verdens perspektiv har
blitt så drastisk forandret at de som velger å holde
fast på tradisjonelle moralnormer, blir sett på som

rare, nesten som om de må rettferdiggjøre sitt ønske
om å holde Guds bud.

Men én ting er sikkert—budene er ikke forandret.
Det må ingen forledes til å tro. Rett er fremdeles rett.
Galt er fremdeles galt, uansett hvor dyktig det for-
kles så det virker respektabelt eller politisk korrekt.
Vi tror på kyskhet før ekteskapet og troskap hele
tiden etterpå. Denne normen er en absolutt sann-
hetsnorm. Den er hverken gjenstand for offentlige
meningsmålinger eller avhengig av situasjoner eller
omstendigheter. Det er ikke behov for å debattere
den eller andre normer i evangeliet.

Bygg en troens festning i ditt hjem

Men det er et desperat behov for foreldre, ledere
og lærere som kan hjelpe våre unge så de kan lære å
forstå, elske, verdsette og etterleve evangeliets nor-
mer. Foreldre og unge må stå sammen i forsvar mot
en dyktig og underfundig motstander. Vi må være
like hengivne, effektive og besluttsomme i vår inn-
sats for å etterleve evangeliet som han er i sin inn-
sats for å ødelegge det—og oss.

Utfordringen som ligger foran oss, er stor. Våre
kjæres evige sjel står i fare. Jeg vil gjerne foreslå fire
ting vi kan gjøre for å bygge en troens festning i våre
hjem og spesielt bidra til å forberede våre unge så de
kan være rene og kyske, fullstendig verdige til å
komme inn i templet.
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Undervis barna i evangeliet

Det første er opplysning i evangeliet. Den viktig-
ste opplysning, som kan forandre liv, som jeg vet
om, er kunnskapen om at vi virkelig er barn av Gud
vår evige Fader. Dette er ikke bare doktrinært riktig,
det er åndelig avgjørende. Frelseren sa i sin mektige
yppersteprestelige bønn: ”Og dette er det evige liv, at
de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du
utsendte, Jesus Kristus” (Johannes 17:3). Å kjenne
vår himmelske Fader og forstå vårt forhold til ham
som vår Fader og vår Gud, er å finne mening med
dette liv og håp for det neste. Våre familier trenger å
vite at han virkelig finnes, at vi faktisk er hans søn-
ner og døtre og arvinger til alt som han har—nå og
for evig. Når familiemedlemmene er trygge i denne
kunnskapen, er det mindre sannsynlig at de vil se
etter djevelens avledningsmanøvrer og mer sannsyn-
lig at de ser hen til Gud og lever (se 4. Mosebok
21:8). 

Lev ifølge pakten, ikke bekvemmeligheten

På en eller annen måte trenger vi å innpode i vårt
hjerte det mektige vitnesbyrdet om Jesu Kristi evan-
gelium som våre forfedre pionerene hadde. Tenk på
da Nauvoo falt i september 1846 og hvilke ulidelige
forhold de hellige hadde i de utarmede leirene. Da
dette ble kjent i Winter Quarters, sammenkalte
Brigham Young straks brødrene. Etter å ha forklart
situasjonen og minnet dem om paktene de inngikk i
Nauvoo tempel om at ingen som ønsket å dra, uan-
sett hvor fattig han var, skulle etterlates, ga han dem
denne bemerkelsesverdige utfordringen:

”Nå er tiden inne til å arbeide,” sa han. ”La ilden
i pakten som dere inngikk i Herrens hus, brenne i
deres hjerte som en uslukkelig flamme.” (Til høyrådet
ved Council Point, 27. sep. 1846, Brigham Youngs
papirer, Historisk avdelings arkiver, Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige, 1, uthevelse tilføyet.) Til
tross for de fortvilte forholdene i Winter Quarters
trillet etter bare noen dager mange vogner østover
for å redde de hellige i fattigleirene langs
Mississippi-elven.

Vi hører ofte om lidelsene og ofrene disse tidlige
hellige ble utsatt for, og vi spør oss selv: ”Hvordan
greide de det? Hva var det som ga dem styrke?” En
del av svaret ligger i president Youngs mektige ord.
Disse tidlige siste-dagers-hellige hadde inngått pakter
med Gud, og disse paktene brant som en uslukkelig
flamme i deres hjerter.

Av og til fristes vi til å la vårt liv styres mer av hva
som er beleilig enn av pakten. Det er ikke alltid
beleilig å etterleve evangeliets normer, forsvare sann-
heten og vitne om gjenopprettelsen. Det er vanligvis

ikke beleilig å dele evangeliet med andre. Det er ikke
alltid beleilig å ta imot et kall i Kirken, spesielt et
som tøyer våre evner. Anledninger til å tjene andre
på meningsfylte måter, som vi har inngått pakter om
å gjøre, kommer sjelden beleilig. Men det er ingen
åndelig kraft i å leve beleilig. Kraften kommer når vi
holder våre pakter. Når vi ser på disse tidlige helliges
liv, ser vi at paktene var den primære kraft i deres
liv. Deres eksempel og vitnesbyrd var mektig nok til
å påvirke generasjon etter generasjon av deres barn.

Lær barna moral

Etter hvert som våre barn vokser, trenger de mer
klar og direkte opplysning fra foreldrene om hva
som er passende og hva som ikke er det. Foreldre må
lære barna å unngå alt som heter pornografiske bil-
der og historier. Barn og ungdom må få vite fra sine
foreldre at enhver form for pornografi er et redskap
for djevelen, og hvis noen forsøker seg på den, har
den makt til å gjøre menneskets ånd avhengig, uføl-
som og til og med ødelegge den. De må læres til ikke
å bruke vulgært språk og aldri misbruke Herrens
navn. Grove vitser man hører, skulle aldri gjentas.
Lær familiemedlemmene at de ikke skal lytte til
musikk som lovpriser det sensuelle. Snakk klart ut
med dem om sex og evangeliets læresetning om
kyskhet. La denne opplysning komme fra foreldre i
hjemmet på en passende måte. Alle familiemedlem-
mer trenger å kjenne reglene og bli styrket åndelig så
de kan holde dem. Og når det begås et feiltrinn, må
man forstå og akseptere den Herre Jesu Kristi make-
løse forsoning så man ved en fullstendig og av og til
vanskelig omvendelsesprosess kan oppnå tilgivelse
og fortsatt håp for fremtiden. Vi må aldri gi opp vår
egen og familiens søken etter evig liv.

Uheldigvis er det altfor mange foreldre i dagens
verden som har frasagt seg ansvaret for å lære sine
barn disse verdinormene og andre av Kirkens lære-
setninger, i den tro at andre vil gjøre det, deres jevn-
aldrende, skolen, Kirkens ledere og lærere, eller til og
med mediene. Hver dag er det noe våre barn lærer,
de fyller sitt sinn og sitt hjerte med erfaringer og
sanseoppfatninger som har sterk innvirkning på
deres personlige verdinormer.

Styrk hverandre mot ugudelighet 

Brødre og søstre, vi trenger å undervise hverandre
og innpode sterkere tro i våre hjerter for å styrke oss
med mot til å holde budene i en verden med stadig
økende ugudelighet. Vi må bli så omvendt til Kristi
evangelium at paktens ild vil brenne i vårt hjerte
som en uslukkelig flamme. Med den slags tro vil vi
gjøre det som er nødvendig for å holde oss trofaste
og verdige.
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Snakk åpent med barna

Det andre er kommunikasjon. Ingenting er vikti-
gere for forholdet mellom familiemedlemmer enn
åpen, ærlig kommunikasjon. Dette er spesielt tilfelle
for foreldre som forsøker å lære sine barn evangeliets
prinsipper og normer. Evnen til å gi våre unge råd—
og kanskje enda viktigere, virkelig lytte til hva som
opptar dem—er grunnlaget som vellykkede forhold
bygges på. Ofte vil det vi ser i øynene og det vi føler
i hjertet, overbringe langt mer enn det vi hører eller
sier. Og så til dere barn: Opptre aldri respektløst
overfor deres foreldre. Dere må også lære å lytte, spe-
sielt til råd fra mor og far og til Åndens tilskyndelser.
Vi må se etter og ta vare på de spesielle anledning-
ene til å undervise som hele tiden dukker opp i våre
familieforhold, og vi må bestemme oss nå for å
holde familiens hjemmeaften hver mandag kveld.

Det ligger mektige stunder med kommunikasjon i
regelmessig familiebønn og skriftstudium i familien.
Skriften vil hjelpe oss å definere familiens verdinor-
mer og mål, og når vi snakker sammen om dem, vil
det hjelpe familiemedlemmene å lære å bli trygge
på seg selv, åndelig sterke og selvhjulpne. Dette kre-
ver tid, så vi må snakke sammen om hvor mye
fjernsyn, hvor mye av filmer, videoer, videospill, tid
på internett eller aktiviteter utenfor hjemmet som
kan tillates.

Foreldre og ledere skulle gripe inn

Det tredje er inngripen. Det er foreldrenes plikt å
gripe inn når de ser at det treffes feil valg. Det betyr
ikke at foreldrene skal ta handlefrihetens dyrebare
gave fra barna. Fordi handlefriheten er en gudgitt
gave, er det til syvende og sist alltid de som velger
hva de vil gjøre, hvordan de vil oppføre seg og hva
de vil tro på. Men som foreldre må vi forsikre oss
om at de forstår hva som er passende oppførsel og
hva konsekvensene blir for dem hvis de fortsetter på
feil vei. Husk på at det ikke finnes noe slikt som
ulovlig sensur i hjemmet. Filmer, tidsskrifter, fjern-
syn, videoer, internett og andre medier er der som
gjester og skulle bare ønskes velkommen når det pas-
ser inn i familiens adspredelse. Gjør deres hjem til et
tilfluktssted med fred og rettferdighet. La ikke ond
innflytelse få forurense deres eget spesielle åndelige
miljø. Vær vennlige, omtenksomme, varsomme og
hensynsfulle i alt dere gjør, og måten dere behandler
hverandre på. Da vil familiemål basert på evangeliets
normer gjøre det lettere å ta gode avgjørelser.

Det samme prinsipp gjelder dere biskoper, lærere
og andre ledere i Kirken når dere arbeider med å
hjelpe familier. Dere trenger ikke å sitte med hen-
dene i fanget og se dem dere har forvaltning over,
treffe dårlige moralvalg. Når en av deres ungdommer
står overfor et viktig moralvalg i livet, er det alltid en

eller annen—en far eller mor, en leder, en lærer—
som kan gjøre utslaget ved å gripe inn, vennlig og
kjærlig.

Vær et godt eksempel for barna

Det fjerde er eksempel. På samme måte som det
er vanskelig for en trett sjømann å finne veien over
havstrekninger som ikke er kartlagt, uten et kom-
pass, er det nesten umulig for barn og ungdom å
finne veien over livets hav uten et godt eksempel
som rettesnor. Vi kan ikke vente at de skal unngå det
som er upassende hvis de ser sine foreldre gå på
akkord med prinsipper og ikke etterlever evangeliet.

Som foreldre, lærere og ledere er det vår høytideli-
ge plikt å være et mektig personlig eksempel på rett-
ferdig styrke, mot, offer, uselvisk tjeneste og selvbe-
herskelse. Dette er karakteregenskapene som vil hjel-
pe vår ungdom å holde fast i evangeliets jernstang
og holde seg på den rette, smale sti.

Etterlevelse av evangeliet hjelper oss å unngå feil

Jeg skulle ønske jeg kunne si til dere at man ved å
fokusere på opplysning, kommunikasjon, inngripen
og eksempel alltid vil få en fullkommen familie med
fullkomne barn som aldri viker bort fra evangeliets
normer. Slik er det dessverre ikke. Men for familier
som kjenner, underviser i og etterlever evangeliets
prinsipper og normer, er det større sannsynlighet for
at de sparer seg for smerten ved alvorlige feilgrep.
Når hevdvunne mønstre for positiv kommunikasjon
og trofast eksempel har fått innpass, er det mye let-
tere å snakke sammen om personlige problemer og
arbeide seg gjennom nødvendige forandringer som
vil bli til velsignelse for alle i familien.

Hør kong Benjamins bemerkelsesverdige råd:

”Jeg kan ikke fortelle eder alle måter I kan synde
på, for det er forskjellige måter og midler, endog så
mange at jeg ikke kan nevne dem.

Men så meget kan jeg si eder, at hvis I ikke passer
eder selv, eders tanker, ord og gjerninger, og holder
Guds befalinger og holder fast ved troen på det I har
hørt om vår Herres komme, like til eders livs ende,
må I omkomme. O, menneske, husk nå dette, og
omkom ikke” (Mosiah 4:29–30).

Mine brødre og søstre, må Gud velsigne hver og
en av oss så ilden i våre pakter kan brenne i vårt
hjerte som en uslukkelig flamme. Må vi være åndelig
beredt til å fornye våre hellige pakter hver søndag
når vi tar del i nadverden. Må vi hedre Herren og
være ivrige etter å gjøre vår del i denne største og
ytterst spennende tid for å bygge opp hans Kirke ved
å styrke vår familie, er min ydmyke bønn.

Fra en tale av eldste Ballard under Kirkens generalkonferanse i
apr. 1999 (se Liahona, juli 1999, s. 101–104).
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• Hvis familien din regelmessig holder familiebønn,
familieskriftstudium og familiens hjemmeaften,
vurderer du ydmykt hvordan dere kan forbedre
dere på et eller flere av disse områdene. Hvis fami-
lien ikke gjør noen av delene, vurderer du hvordan
du kan bidra til å begynne med det i deres hjem.

• Planlegg som familie noe dere kan gjøre sammen.
Vurder å bruke noen av forslagene på s. 265–346 i
Idébok for familiens hjemmeaften (31106 170).

• Gjennomgå stoffet på s. 137–39 i Undervisning,
intet større kall (36123 170).

LESEOPPDRAG

Les følgende artikler. Hvis du er gift, leser du og drøfter artiklene med din ektefelle.

VELSIGNELSENE VED FAMILIEBØNN

President Gordon B. Hinckley
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Apostelen Paulus skrev til Timoteus:

”Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det
komme vanskelige tider.

For menneskene skal da være egenkjærlige, pen-
gekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige
mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det
hellige,

uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende,
umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode,

svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker
sine lyster høyere enn Gud” (2. Tim. 3:1–4).

I vår tid er det behov for å legge fornyet vekt på
ærlighet, karakter og integritet. Først når vi på ny
legger inn i vår livsvev de dyder som er essensielle i
en virkelig sivilisert verden, vil vår tids adferdsmøn-
ster forandres. Spørsmålet er bare: Hvor skal vi
begynne?

Jeg er overbevist om at det må begynne med
erkjennelsen av Gud som vår evige Fader og oss selv
som hans barn; med kommunikasjon med ham,
med at vi erkjenner ham som den øverste, og med at
vi daglig ber om hans veiledning i alt vi gjør. 

Jeg våger å påstå at et av de beste midler til å stan-
se den fryktelige sykdom som undergraver vårt sam-
funns karakter, er å begynne med familiebønn igjen.
Vi kan ikke forvente et mirakel over natten, men i
løpet av en generasjon ville vi se et mirakel.

For en generasjon eller to siden var familiebønn i
hjemmene til kristne mennesker over hele verden
like meget en del av de daglige gjøremål som å spise.
Etterhvert som denne praksisen har avtatt, har det
moralske forfallet som apostelen Paulus omtalte,
fulgt etter.

Jeg føler meg overbevist om at det ikke finnes
noen fullgod erstatning for å knele ned sammen
morgen og aften—far, mor og barn. Dette vil i større
grad enn tykke tepper, vakre draperier og effektfullt
avstemte farger skape bedre og vakrere hjem.

Det er noe ved en person som kneler ned, som gir
et helt annet inntrykk enn de holdninger som
beskrives av Paulus: ”overmodige … oppfarende,
oppblåste”.

Det er noe ved selve den praksis at far og mor og
barn kneler ned sammen som eliminerer andre av de
egenskaper han beskriver: ”ulydige mot foreldre, …
uten naturlig kjærlighet”.

Det er noe ved det å henvende seg til Gud som
utligner tendensen til blasfemi og til å bli ”slike som
elsker sine lyster høyere enn Gud”.

Tilbøyeligheter til å være ”uten aktelse for det
hellige,” som Paulus beskriver det, til å være utak-
knemlig, viskes ut når familiemedlemmer sammen
takker Herren for liv og fred og alt de har. Og når de
takker Herren for hverandre, vil familien få fornyet
takknemlighet og respekt for hverandre og fornyet
innbyrdes kjærlighet.

Skriften sier: ”Du skal takke Herren din Gud for
alt (L&p 59:7). Og videre: ”Og ved intet krenker
menneskene Gud mer, og mot ingen er hans vrede
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mer opptent enn mot dem som ikke anerkjenner
hans hånd i alle ting” (L&p 59:21).

Når familien for Herrens åsyn husker på de fatti-
ge, trengende og undertrykte, utvikler de ubevisst,
men reell kjærlighet til andre mennesker mer enn til
seg selv, respekt for andre, et ønske om å dekke
andres behov. Man kan ikke be Gud hjelpe et med-
menneske i nød uten å føle seg motivert til å gjøre
noe selv for å hjelpe vedkommende. Hvilke mirakler
kunne ikke skje med mennesker over hele verden
hvis de ville legge av sin egen selviskhet og glemme
seg selv i tjeneste for andre? Frøet som et slikt skjer-
mende og fruktbart tre kan vokse fra, plantes og
næres best ved familiens daglige, ydmyke bønner.

Jeg kjenner ikke til noen bedre måte å inngyte
fedrelandskjærlighet på enn at foreldrene ber i bar-
nas påhør for det landet de bor i, og nedkaller Den
allmektiges velsignelser over det så dets fred og fri-
het kan bli bevart. Jeg kjenner ikke til noen bedre
måte å bygge opp en høyst tiltrengt respekt for auto-
ritet på hos våre barn enn at vi i familiens daglige
bønner husker på dem som bærer byrdene ved å
sitte ved roret.

Jeg kan huske å ha sett en uttalelse på plakater i
enkelte byer som lyder sik: ”En nasjon i bønn er en
nasjon i fred.” Det tror jeg på.

Jeg vet ikke om noe som i større grad vil bidra til
å dempe anstrengte forhold i familien og som på
en stillferdig måte vil skape den slags respekt for
foreldrene som fører til lydighet, frembringe
omvendelsens ånd, som igjen i stor grad vil elimi-
nere det som fører til oppløste hjem, enn det å be
sammen, erkjenne svakheter sammen for Herren og
nedkalle Herrens velsignelser over hjemmet og alle
som bor der..

En uttalelse som i lang tid har gjort inntrykk på
meg, ble gitt av en for lengst avdød mann. James H.
Moyle skrev til sine barnebarn angående familie-
bønn i hans eget hjem. Han sa: ”Vi har ikke gått til
sengs før vi har knelt ned for å be om guddommelig
veiledning og godkjennelse. Uoverensstemmelser
kan oppstå selv i de beste familier, men de vil løses
ved … bønnens ånd … Dens psykologiske effekt har
en tendens til å skape større rettferdighet blant men-
nesker. Den bidrar til enhet, kjærlighet, tilgivelse og
tjeneste.” 

I 1872 kom oberst Thomas L. Kane, en god venn
av vårt folk i deres trengselstid i Iowa og dengang
hæren kom til Saltsjødalen, vestover igjen sammen
med sin hustru og sine to sønner. De reiste til St.
George sammen med Brigham Young og overnattet
hver natt hos medlemmer av Kirken langs ruten.

Hans hustru skrev en rekke brev til sin far i
Philadelphia, og i ett av dem skrev hun:

”Hvert eneste sted vi overnattet på denne turen,
holdt vi bønn umiddelbart etter middagsmåltidet, og
så bønn igjen før frokost. Alle måtte være tilstede…
De siste-dagers-hellige … kneler straks ned mens
familiens overhode, eller en hedret gjest, ber høyt …
De bruker lite tid på begrunnelser, men ber om det
de trenger og takker Ham for det han har gitt dem…
[De] tar det for gitt at Gud kjenner våre navn og tit-
ler, og de kan be om en velsignelser for [en enkelt-
person som de nevner ved navn]… Jeg likte dette da
jeg ble vant til det.”

Tenk om vi som et folk helt og fullt kunne fremel-
ske denne praksis som hadde så stor betydning for
våre pioner-forfedre. Familiebønn var like meget en
del av deres gudsdyrkelse som de møter som ble
holdt i Tabernaklet. Med den tro de fikk ved sine
daglige bønner, ryddet de land og ledet vann til
uttørret jordsmonn, fikk ørkenen til å blomstre, opp-
dro sine barn i kjærlighet, levde i fred med hveran-
dre og gjorde sine navn udødelige ved å glemme seg
selv i Guds tjeneste. 

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. En
familie som forenes i bønn, utgjør et håp om et
bedre samfunn. ”Søk Herren mens han er å finne”
(Jesaja 55:6).

Kan vi gjøre våre hjem skjønnere? Ja, ved at vi
som familier vender oss til kilden til all sann
skjønnhet. Kan vi styrke samfunnet og gjøre det til
et bedre sted? Ja, ved å styrke kvaliteten på vårt
familieliv ved å knele ned sammen og påkalle Den
allmektige i hans elskede Sønns navn.

Hvis vi vender tilbake til å tilbe Gud som familier
over hele landet og hele verden, vil vi i løpet av en
generasjon i stor grad klare å fjerne den sykdom som
er i ferd med å ødelegge oss. Da ville integritet, gjen-
sidig respekt og en takknemlighetens ånd gjenoppstå
i folks hjerter.

Mesteren sa: ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere
finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere”
(Matteus 7:7).

Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at hvis dere i opp-
riktighet anvender familiebønn, vil dere ikke miste
deres lønn. Forandringene vil kanskje ikke være
åpenbare med det samme. De kan være ytterst hårfi-
ne. Men de kan være reelle, for ”Gud … lønner dem
som søker ham” (Hebreerne 11:6).

Måtte vi trofast foregå med et godt eksempel for
verden med en slik praksis og oppfordre andre til å
gjøre likeså.

Fra Lys over Norge, sep. 1991, s. 3–6.
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Familiebønn, familieskriftstudium og familiens hjemmeaften

”DERFOR BLE JEG UNDERVIST”
Eldste L. Tom Perry
i De tolv apostlers quorum

Gode foreldre

Mormons bok begynner med disse ordene: ”Jeg,
Nephi, ble født av gode foreldre, og ble derfor under-
vist i min fars lærdommer” (1. Nephi 1:1). For en
annerledes verden dette ville ha vært hvis den per-
sonlige dagboken til ethvert av vår himmelske Faders
barn kunne begynt med en lignende setning—at vi
har gode foreldre og er blitt undervist av dem!

Vi lever i en så spesiell tid i historien, en tid da
Herrens evangelium er blitt gjengitt i sin fylde. Vår
misjonærstyrke øker i kvalitet og kvantitet. Således
blir evangeliet forkynt på flere språk til flere nasjo-
ner og til et større antall lyttende ører enn noen
gang før. Etterhvert som ward og staver opprettes i
de fleste deler av verden, har kreative sinn blitt
inspirert til å utvikle kommunikasjonssystemer som
er i stand til å bringe profetenes instruksjoner ut til
mange, mange flere menneskers ører. Evangeliets
gode nyheter kan nå spres raskere og gi håp om evig
fred til menneskenes hjerter.

Familielivet er i krise

Et av de storslagne budskap i evangeliet er læren
om at familieenheten er evig. Vi kunngjør for verden
hvilken verdi og betydning familielivet har, men
mye av den forvirring og de problemer vi finner i
verden i dag, kan spores tilbake til svekkelsen av
familien. Erfaringer hvor barna gis undervisning og
opplæring av kjærlige foreldre i hjemmene, er for
nedadgående.

Et familieliv der barn og foreldre kommuniserer
ved å studere, leke og arbeide sammen, er blitt
erstattet med en rask, individuell mikrobølgeovn-
middag og en kveld foran fjernsynet. Den nasjonale
fylkesforening møttes i Salt Lake City i 1991, og de
konkluderte med at hjemmets manglende innfly-
telse hadde nådd det punkt at det var i ferd med å
bli en krise for vår nasjon, og de brukte tid på sine
møter til å drøfte sin bekymring. De kartla fem
grunnbegreper som kunne øke enhver families sjan-
ser til å lykkes.

For det første, å styrke forholdene gjennom fami-
lieaktiviteter. For det annet, fastsette rimelige regler
og forventninger. For det tredje, bygge opp selvak-
telse. For det fjerde, sette oppnåelige mål, og for det
femte, med jevne mellomrom vurdere familiens ster-
ke sider og dens behov.

Med ett har våre profeters inntrengende og adva-
rende røst helt fra tidens begynnelse fått spesiell
relevans. Som vi har blitt rådet og oppfordret til, må
vi være oppmerksomme på våre egne familier og
fremskynde vårt misjonærarbeid for å gi andre kunn-
skap om sannheten og familieenhetens betydning.

Adam og Eva lærte de plikter som tilfaller foreldre

Helt i begynnelsen gjorde Herrens instruksjoner
til Adam og Eva det klart hvilket ansvar de hadde
som foreldre. Deres roller ble godt definert. Etter at
de hadde fått instruksjoner fra Herren, ser vi at de
fulgte hans råd og sa dette:

”Og på den dag priste Adam Gud, og han ble fylt
av Ånden og begynte å profetere angående alle jor-
dens slekter og sa: Lovet være Guds navn, for på
grunn av min overtredelse er mine øyne blitt åpnet,
og i dette liv skal jeg ha glede, og i kjødet skal jeg
igjen se Gud.

Og Eva, hans hustru, hørte alt dette og ble glad,
og hun sa: Var det ikke for vår overtredelse, ville vi
aldri ha fått avkom, og ville aldri ha kjent godt og
ondt, og gleden over vår forløsning og det evige liv,
som Gud gir til alle lydige.

Og Adam og Eva priste Guds navn, og de kunn-
gjorde alt dette for sine sønner og døtre” (Moses
5:10–12).

Undervis barna og lær dem opp

Ja, helt fra begynnelsen av var foreldrenes ansvar
for å undervise sine barn blant instruksjonene som
Herren ga våre første jordiske foreldre.

Åpenbaringer som er mottatt etter at Kirken ble
opprettet i vår tid, gir igjen foreldre formaninger
med hensyn til deres forpliktelse til å undervise og
lære opp sine barn. I det 93. kapittel i Lære og pakter
ser vi at Herren refser noen av brødrene for at de
ikke tok sine plikter overfor familien alvorlig. I dette
skriftstedet leser vi:

”Men jeg har befalt eder å oppdra eders barn i lys
og sannhet…

Du har ikke lært dine barn lys og sannhet ifølge
budene; og den onde har ennå makt over deg, og
dette er grunnen til din lidelse.

Og nå gir jeg deg et bud—hvis du vil bli frelst fra
den onde, må du sette ditt eget hus i orden, for der
er mange ting som ikke er som de skulle være i ditt
hus” (L&p 93:40, 42–43).
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Betydningen av familiens hjemmeaften

For mange år siden formante Kirken alle foreldre
til å holde familiens hjemmeaften hver uke. I dag er
denne formaningen blitt en institusjon i Kirkens
medlemmers hjem. Mandag kveld er blitt avsatt
som en kveld da familien skal være sammen. Ingen
aktiviteter i Kirken eller sosiale avtaler skulle stå i
veien denne kvelden. Vi har blitt lovet store velsig-
nelser hvis våre familier vil være trofaste med hen-
syn til dette.

President Harold B. Lee ga oss en gang dette råd:

”Husk nå dette, at når man forstår Elijahs misjon
fullt ut, vil barnas hjerter bli vendt til fedrene og
fedrenes hjerter til barna. Det gjelder like meget på
denne siden av sløret som på den andre siden. Hvis
vi forsømmer vår familie ved ikke å holde familiens
hjemmeaften og svikter vårt ansvar her på jorden,
hvordan ville da himmelen se ut for oss hvis vi mis-
tet noen av dem vi elsker, på grunn av vår egen for-
sømmelse? Himmelen ville ikke være himmelen før
vi har gjort alt vi kan for å frelse dem som Herren
har sendt hit gjennom vår ætt.”

Han sa videre:

”Fedrenes og mødrenes hjerter må derfor vendes
til barna nå, hvis dere har Elijahs sanne ånd. Tro
ikke at det bare gjelder dem som befinner seg på den
andre siden av sløret. La deres hjerter vendes til
barna, og undervis deres barn, men det må gjøres
mens de er unge nok til å være rimelig mottagelige
for undervisning. Og hvis dere forsømmer å holde
familiens hjemmeaften, forsømmer dere begyn-
nelsen på Elijahs misjon like sikkert som om dere
forsømte det genealogiske forskningsarbeidet.” (I
Hjelpeforeningens studiekurs 1977-78, s. 2, uthevelse
tilføyet.)

Jeg har ofte tenkt på de lykkelige stunder vi
hadde mens vår familie var ung og barna var hjem-
me. Jeg har i tankene foretatt en gjennomgang av
denne tiden og overveiet forandringene jeg ville
gjort i organiseringen og ledelsen av vår familie hvis
vi fikk anledning til å leve denne tiden om igjen.
Det er to områder jeg ville bestemt meg for å forbe-
dre hvis jeg hadde fått det privilegium å få små barn
i vårt hjem igjen.

Det første ville være å tilbringe mer tid sammen
som mann og hustru i familiens utøvende komité-
møter for å lære, kommunisere, planlegge og organi-
sere for bedre å fylle vår rolle som foreldre.

Det andre jeg ville gjort hvis jeg kunne ha fått
disse årene om igjen, ville være å tilbringe mer tid
sammen med familien. Dette inkluderer mer konse-
kvente, meningsfylte hjemmeaftener.

De unge vil bidra til at du lykkes

Hele byrden med å planlegge og gjøre forbere-
delser til familiens hjemmeaften skulle ikke overla-
tes kun til foreldrene. De mest vellykkede hjemme-
aftener jeg har sett, er når de unge i familien tar
aktivt del.

Jeg oppfordrer dere flotte diakoner, lærere og pres-
ter, dere bikubepiker, ungpiker og laurbærpiker til å
bidra i vesentlig grad til å gjøre deres hjemmeaftener
vellykket. I mange hjem kan dere være familiens
samvittighet. Når alt kommer til alt, har dere mest å
vinne ved dette. Hvis dere ønsker å leve i en fredelig,
trygg verden med muligheter, kan den familien dere
bidrar med noe til, få betydning for —ja, kanskje for
hele verdens velferd.

Jeg husker et eksempel på dette som fant sted i
julehelgen et år mens vi hadde barnebarna med oss
på en utflukt. For virkelig å kunne oppleve samhø-
righet, hadde vi ordnet oss med en stor bil for å
kunne reise sammen. I bilen satt bestefar og beste-
mor og min sønn og hans tre største barn. Min
sønns hustru var hjemme sammen med de minste
barna. Jeg tok min tørn ved rattet, og min hustru
satt ved siden av meg som vår navigatør. Bakerst i
bilen hørte jeg Audrey, eldstebarnet, snakke med sin
far. Hun sa: ”Far, et av våre mål i år var å lese ut
Mormons bok i vårt familiestudium. Dette er årets
siste dag. Kan vi ikke gjøre oss ferdig med den nå, så
vi kan være i rute?”

Det var virkelig spesielt å få høre min sønn og
hans tre barn etter tur lese de siste kapitlene i
Moroni og realisere sitt mål om å lese hele Mormons
bok. Husk at det var en ung kvinne som kom med
forslaget, ikke en av foreldrene.

En oppfordring til de unge

Dere er en utvalgt generasjon—som ble holdt til-
bake til denne spesielle tiden i menneskehetens his-
torie. Dere har så mye å gi og bidra med til vekst og
utvikling for familien dere tilhører. Jeg oppfordrer
dere til å stå frem i deres familieenheter med deres
ungdoms spesielle, entusiastiske ånd for å gjøre
evangeliet virkelig levende i deres hjem. Husk presi-
dent Joseph F. Smiths råd:

”Jeg vil gjerne at mine barn, og alle barn i Sion,
skal vite at det ikke er noe i denne verden så verdi-
fullt for dem som kunnskapen om evangeliet som er
blitt gjengitt til jorden i disse siste dager gjennom
profeten Joseph Smith. Det finnes ikke noe som kan
kompensere for tap av den. Ingenting på jorden kan
sammenlignes med det fortreffelige i kunnskapen
om Jesus Kristus. La derfor alle foreldre i Sion ta seg
av sine barn og undervise dem i evangeliets prinsip-
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per og bestrebe seg på, i den grad det er mulig, å få
dem til å utføre sin plikt —ikke mekanisk fordi de
oppfordres til det, men forsøke å innpode i barnas
hjerter sannhetens ånd og en varig kjærlighet til
evangeliet, så de ikke bare gjør sin plikt fordi det er
velbehagelig for deres foreldre, men også fordi det er
velbehagelig for dem selv.” (I Brian H. Stuy: red.
Collected Discourses Delivered by President Wilford
Woodruff, His Two Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 bind [1987–92], 5:436.)

Gi nytt liv til familiens hjemmeaften

Familiens hjemmeaften er for alle, enten det er et
hjem med far og mor, et hjem med bare far eller
mor eller en familieenhet med bare ett enkelt med-
lem. Hjemmelærere, vi ber dere ved deres regelmessi-
ge besøk oppmuntre til og gjenopplive vanen med å
avholde familiens hjemmeaften.

Vår nåværende profet, president Ezra Taft Benson,
har igjen minnet oss om hvor nødvendig det er å
holde familiens hjemmeaften, og om hvilke ingredi-
enser som gjør den vellykket. Han har sagt:

”Kirkens program for [familiens] hjemmeaften er
utarbeidet for å styrke og trygge familien. Det avset-
tes en kveld hver uke da fedre og mødre skal samle
sine sønner og døtre rundt seg i hjemmet. Det hol-
des bønn, salmer og andre sanger blir sunget, det
leses i Skriften, familiesaker blir drøftet, talenter
kommer til uttrykk, det blir undervist i prinsipper i
evangeliet, og ofte blir det spilt og lekt og servert

hjemmelagde forfriskninger.” (I CR, Offisiell Rapport
fra områdekonferansen for Filippinene, 1975, s. 10.)

Det er vårt håp at hver enkelt av dere vil skrive
ned hvert av profetens forslag til hva en familiens
hjemmeaften skulle inneholde.

Deretter fortsetter han: ”Her er så velsignelsene
som en Guds profet har lovet dem som holder [fami-
liens] hjemmeaften hver uke: ’Hvis de hellige vil
følge dette rådet, lover vi at det vil føre til store vel-
signelser. Kjærligheten i hjemmet og lydigheten mot
foreldrene vil øke. Det vil utvikles tro i Israels ung-
doms hjerter, og de vil få makt til å bekjempe de
onde innflytelser og fristelser som beleirer dem.’”
(I CR, Offisiell Rapport fra områdekonferansen for
Filippinene, 1975, s. 10, se også Improvement Era,
juni 1915, s. 734.)

Vi oppfordrer hver enkelt av dere til å følge vår
profets råd. Vi ber dere nok en gang i alle familieen-
heter i hele Kirken om å vurdere hvilken fremgang
dere får ved å holde familiens hjemmeaften regel-
messig. Anvendelsen av dette programmet vil være
et skjold og en beskyttelse for dere mot det onde i
vår tid og vil gi dere, individuelt og samlet, en større
og rikere glede nå og i de kommende evigheter.

Må Gud velsigne oss så vi kan gjenopplive og styr-
ke dette enormt viktige programmet når vi rådfører
oss med hverandre som familiemedlemmer.

Fra en tale av eldste Perry under Kirkens generalkonferanse i apr.
1994 (se Lys over Norge, juli 1994, s. 37–38).
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