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V

Innledning

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har inn-
ført Læresetninger fra Kirkens presidenter for å hjelpe medlem-
mer å få en dypere forståelse av det gjengitte evangelium og
holde seg nærmere Herren ved hjelp av læresetninger fra profe-
ter i de siste dager. Etter hvert som Kirken utgir flere bøker i
denne serien, vil medlemmene bygge opp en samling oppslags-
bøker i evangeliet til bruk i hjemmet.

Denne boken inneholder president Spencer W. Kimballs lære-
setninger. Han var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges pre-
sident fra 30. desember 1973 til 5. november 1985.

Personlig studium

Søk Åndens inspirasjon når du studerer president Kimballs
læresetninger. Husk Nephis inspirerte løfte: «Den som søker flit-
tig, skal finne, og Guds mysterier skal foldes ut for dem ved Den
Hellige Ånds kraft» (1. Nephi 10:19). Begynn ditt studium med
bønn, og fortsett å be i ditt hjerte mens du leser.

På slutten av hvert kapittel finner du spørsmål og skriftsted-
henvisninger som vil hjelpe deg å forstå og anvende president
Kimballs læresetninger. Overvei om du vil gjennomgå dem før
du leser kapitlet.

Overvei også følgende retningslinjer:

• Se etter nøkkelord og uttrykk. Hvis du finner et ord du ikke
forstår, bruker du en ordbok eller annen kilde for å forstå
meningen bedre.

• Tenk over betydningen av president Kimballs læresetninger.
Du kan gjerne merke enkelte ord og setninger som gjør inn-
trykk på deg.

• Tenk over opplevelser du har hatt som har sammenheng med
president Kimballs læresetninger.
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• Overvei hvordan president Kimballs læresetninger angår deg.
Tenk over hvordan læresetningene kan overføres på bekym-
ringer eller spørsmål du har. Bestem hva du vil gjøre som
følge av det du har lært.

Hvordan undervise fra denne boken

Boken kan brukes til undervisning hjemme eller i kirken.
Følgende retningslinjer vil være til hjelp:

Fokuser på president Kimballs ord og Skriftene

Herren har befalt at vi ikke skal undervise i noe «annet enn det
som profeter og apostler har skrevet og det som læres dem av
Trøsteren gjennom troens bønn» (L&p 52:9).

Ditt oppdrag går ut på å hjelpe andre å forstå og anvende
evangeliet ved hjelp av president Kimballs læresetninger og
Skriftene. Legg ikke denne boken til side eller forbered leksjoner
fra annet lesestoff. Avsett en betydelig del av leksjonen til å lese
president Kimballs læresetninger i denne boken og drøfte deres
betydning og anvendelse.

Oppfordre klassemedlemmene til å studere kapitlene før søn-
dagens møter og ta med seg boken til kirken. Når de gjør det, vil
de være bedre forberedt til å delta og oppbygge hverandre.

Søk Den hellige ånds veiledning

Når du ber om hjelp og forbereder deg flittig, vil Den hellige
ånd lede deg. Han vil hjelpe deg å legge vekt på de delene i hvert
kapittel som vil oppmuntre andre til å forstå og anvende evan-
geliet.

Når du underviser, må du be om at Åndens kraft vil påvirke dine
ord og klassens drøftelse. Nephi sa: «Når et menneske taler ved
Den Hellige Ånds kraft, fører Den Hellige Ånds kraft det inn i men-
neskenes barns hjerter» (2. Nephi 33:1, se også L&p 50:13-22).

Forbered deg til å undervise

Kapitlene i boken er organisert slik at de skal hjelpe deg i for-
beredelsen til å undervise. Overvei også følgende retningslinjer:
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1. Studer kapitlet. Studer ydmykt kapitlet for å forsikre deg om
at du forstår president Kimballs læresetninger. Du vil under-
vise med større oppriktighet og kraft når hans ord har påvir-
ket deg personlig (se L&p 11:21). Ha klassens behov i tankene
mens du leser. Du kan gjerne merke tekst som du mener vil
hjelpe dem. Legg merke til undertitlene i fet skrift i kapitlet.
De skisserer hovedpunktene i kapitlet.

2. Bestem hvilke deler du vil bruke. Hvert kapittel inneholder
mer enn du kan dekke i én leksjon. Istedenfor å prøve å dekke
hele kapitlet, kan du ydmykt velge ut deler som du mener vil
være nyttigst for dem du underviser.

3. Avgjør hvordan du vil begynne leksjonen. For å vekke inter-
esse i begynnelsen av leksjonen kan du fortelle om en per-
sonlig erfaring, be deltakerne lese en historie fra begynnelsen
av kapitlet eller se på et bilde i kapitlet. Deretter kan du
spørre: «Hva lærer denne historien (eller dette bildet) oss om
emnet i dette kapitlet? Andre måter å begynne en leksjon på
kan være å lese et skriftsted eller et sitat fra kapitlet eller synge
en salme. En annen nyttig idé er å la deltakerne få vite hvilke
hovedpunkter leksjonen vil omfatte.

4. Avgjør hvordan du vil oppmuntre til diskusjon. Det er dette
det meste av leksjonstiden skal brukes til. Les forslagene til
hvordan man leder oppbyggende diskusjoner på side VIII-IX i
denne boken. Du kan bruke spørsmål fra «Forslag til studium
og undervisning» i slutten av kapitlet. Du kan også lage noen
selv. Still spørsmål som hjelper dem du underviser til å:

• Se etter hva som blir undervist. Denne type spørsmål hjel-
per deltakerne å finne og bli kjent med spesiell informasjon
i president Kimballs læresetninger. Etter at du har henvist
til et bestemt sitat, kan du eksempelvis spørre: «Hvilke nøk-
kelord eller -uttrykk inneholder dette sitatet?» eller «Hva
handler dette sitatet om?»

• Tenk over meningen. Denne type spørsmål hjelper delta-
kerne å forstå president Kimballs læresetninger bedre. For
eksempel: «Hvorfor tror du denne læresetningen er viktig?»
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eller «Hvilke tanker eller følelser har du med hensyn til dette
sitatet?» eller «Hva betyr denne læresetningen for deg?»

• Del erfaringer med hverandre. Disse spørsmålene oppmun-
trer deltakerne til å relatere det president Kimball sa, til noe
i sitt eget liv. For eksempel: «Hvilke erfaringer har dere hatt
som kan settes i relasjon til det president Kimball sa?»

• Anvend det som undervises. Disse spørsmålene hjelper del-
takerne å tenke over hvordan de kan etterleve president
Kimballs læresetninger. For eksempel: «Hva oppmuntrer
president Kimball oss til å gjøre? På hvilke måter kan vi
anvende det han sa?»

5. Avgjør hvordan du vil avslutte leksjonen. Du kan velge å opp-
summere leksjonen raskt eller be en eller to deltakere gjøre
det. Bær vitnesbyrd om læresetningene dere har drøftet, slik
Ånden tilskynder deg til det. Du ønsker kanskje også å oppfor-
dre andre til å bære vitnesbyrd. Oppmuntre dem du undervi-
ser til å følge tilskyndelsene de har mottatt fra Den hellige ånd.

Når du forbereder deg til å undervise, kan du gjerne se etter
ideer i Undervisning, intet større kall (36123 170), kapittel 14,
16, 28 og 29, eller i Veiledning i undervisningen (34595 170).

Led oppbyggende diskusjoner

Følgende retningslinjer vil hjelpe deg å oppmuntre til og lede
oppbyggende diskusjoner:

• Søk Den hellige ånds veiledning. Han kan tilskynde deg til å
stille spesielle spørsmål eller få med spesielle personer i dis-
kusjonen.

• Hjelp deltakerne å fokusere på president Kimballs læreset-
ninger. Be dem lese hans ord for å få i gang dialog og besvare
spørsmål. Led diskusjoner som begynner å vike fra emnet
eller som er spekulative eller som fører til splid, inn på riktig
spor igjen.

• Når det er aktuelt, kan du fortelle om erfaringer som er knyt-
tet til læresetningene i kapitlet.

• Oppfordre deltakerne til å gi uttrykk for tanker, stille spørsmål
og undervise hverandre (se L&p 99:122). Du kan for eksempel
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be dem kommentere det andre har sagt, eller du kan stille ett
spørsmål til flere deltakere.

• Vær ikke redd for taushet etter at du har stilt et spørsmål. De
du underviser, trenger ofte tid til å tenke eller se i boken sin
før de uttrykker tanker, vitnesbyrd og erfaringer.

• Lytt oppriktig, og bestreb deg på å forstå alles innlegg. Takk
dem for deres deltakelse.

• Når deltakerne kommer med flere ideer, kan du overveie å
skrive disse på tavlen eller be en annen gjøre det.

• Se etter forskjellige måter å inkludere deltakerne på i disku-
sjonen. Du kan for eksempel la dem drøfte spørsmål i små
grupper eller med sidemannen.

• Overvei å ta kontakt med en eller to deltakere på forhånd. Be
dem komme til klassen forberedt på å besvare ett av spørsmå-
lene du har tenkt å stille.

• Ikke avslutt en god diskusjon bare fordi du ønsker å dekke alt
du har forberedt. Det viktige er at deltakerne føler Åndens
innflytelse og en sterkere forpliktelse til å etterleve evangeliet.

Informasjon om kildene som siteres i boken

President Kimballs læresetninger i denne boken er direkte
sitater fra en mengde kilder. I disse utdragene er tegnsetning,
rettskrivning, store bokstaver og avsnittinndeling i de opprinne-
lige kildene beholdt med mindre det har vært nødvendig å foreta
redaksjonelle eller typografiske endringer for å lette lesingen. Av
denne grunn vil du kunne oppdage mindre uoverensstemmelser
i teksten.

Dessuten brukte president Kimball ofte ord som menn, mann
eller menneskeheten om alle mennesker, både menn og kvinner.
Han brukte hyppig pronomenet han om begge kjønn. Dette var
vanlig på hans tid. Tross forskjellene mellom disse språkreglene
og språket i vår tid gjelder president Kimballs læresetninger
både kvinner og menn.
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Historisk sammendrag

Denne boken er ingen historiebok, den er en samling av prin-
sipper i evangeliet slik president Spencer W. Kimball underviste
om dem. Følgende kronologi gir en kort historisk bakgrunn for
hans liv og en ramme for hans læresetninger. Den utelater
mange betydelige hendelser både i Kirken og i verdslig historie.
Den utelater også mange viktige hendelser i president Kimballs
personlige liv, som for eksempel fødselsdato for barna.

1895, 28. mars Spencer Woolley Kimball blir født i Salt
Lake City, Utah, som sønn av Andrew og
Olive Woolley Kimball.

1898, mai Flytter sammen med familien til Thatcher,
Arizona, hvor hans far presiderer over
St. Joseph stav de neste 26 årene.

1906, 18. oktober Hans mor dør.

1907, juni Hans far gifter seg med Josephine Cluff.

1914, oktober Begynner som heltidsmisjonær i
Midtstatene misjon i USA. Han var blitt
kalt til den sveitsisk-tyske misjon, men
kunne ikke reise dit på grunn av 1.
verdenskrig.

1916, desember Avløst fra sin heltidsmisjon. Like etterpå
begynner han ved University of Arizona.

1917, 16. november Gifter seg med Camilla Eyring.

1918 Kalt til stavssekretær i St. Joseph stav.
Begynner i bankvirksomhet som assistent
og kasserer.

1923 Blir medlem av Rotary-klubben, en velde-
dig organisasjon som han kommer til å
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delta i de neste 20 årene, blant annet
som distriktsjef.

1924, 31. august Hans far dør. En uke senere blir Spencer
kalt til annenrådgiver ved reorganise-
ringen av stavspresidentskapet. Han blir
ordinert til høyprest av president Heber
J. Grant, Kirkens syvende president.

1927 Blir administrerende direktør for
Kimball-Greenhalgh eiendoms- og forsik-
ringsselskap.

1938, 20. februar Kalt til president for Mount Graham stav.

1943, 7. oktober Ordinert til apostel av president Heber J.
Grant.

1948 Pådrar seg alvorlig hjertesykdom, men
kommer seg igjen.

1950 Mister stemmen på grunn av en alvorlig
halssykdom. Stemmen kommer tilbake
etter en prestedømsvelsignelse.

1957 Gjennomgår en kreftoperasjon i halsen,
halvannet stemmebånd blir fjernet.

1969 Tilgivelsens mirakel blir utgitt.

1970 Blir fungerende president for De tolv
apostlers quorum.

1972, 12. april Gjennomgår åpen hjerteoperasjon.

1972, 7. juli Blir president for De tolv apostlers
quorum

1973, 26. desember President Harold B. Lee dør.

1973, 30. desember Blir president for Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige, med president N.
Eldon Tanner som førsterådgiver og pre-
sident Marion G. Romney som annenråd-
giver i Det første presidentskap.
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1974, 19. november Innvier Washington D.C. tempel.

1975, 3. oktober Begynner rekonstrueringen av De syttis
første quorum.

1976 Fører tilsyn med tilføyelsen av to åpenba-
ringer til Den kostelige perle. Disse åpen-
baringene blir senere tatt med i Lære og
pakter som kapittel 137 og 138.

1977, 24. august Innvier Polen for Kirkens fremtidige
arbeid der – det første besøk av en av
Kirkens presidenter bak det som da var
kjent som Jernteppet.

1978, 8. juni Sammen med sine rådgivere i Det første
presidentskap utsteder han et brev der
det kunngjøres en åpenbaring som gjør
alle prestedømmets velsignelser tilgjenge-
lige for alle verdige medlemmer, uansett
rase eller hudfarge.

1978, 30. oktober Innvier São Paulo Brasil tempel.

1979 Fører tilsyn med utgivelsen av Kirkens
utgave av Kong Jakobs bibel.

1979, 24. oktober Innvier Orson Hyde Memorial Garden i
Jerusalem.

1980 Fører tilsyn med innføringen av den
konsoliderte møteplan, som samler nad-
verdsmøtet, menighetenes prestedøms-
møte, Hjelpeforenings-møte, klasser i
Unge kvinner, Søndagsskolen og Primær i
en tre-timers samlet møtetid på søndag
istedenfor gjennom uken.

1980, 27. oktober Innvier Tokyo Japan tempel.

1980, 17. november Innvier Seattle Washington tempel.
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1981 Fører tilsyn med utgivelsen av en ny
utgave av trippelkombinasjonen, med et
oppdatert fotnotesystem og emneregister.

1981, 23. juli Kaller president Gordon B. Hinckley som
en ekstra rådgiver i Det første president-
skap.

1981 til 1985 Fører tilsyn med innvielsen av 17 templer.

1982, 3. oktober En undertittel for Mormons bok blir
kunngjort – «Et annet testamente om
Jesus Kristus».

1982, 2. desember Reorganiserer Det første presidentskap,
med president Marion G. Romney som
førsterådgiver og president Gordon B.
Hinckley som annenrådgiver.

1984 Områdepresidentskaper blir opprettet.

1985, 5. november Dør i Salt Lake City, Utah.
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Spencer W. Kimballs liv og virke

En høstkveld tidlig på 1900-tallet kom Orville Allen hjem til
Andrew Kimball for å levere noen gresskar. Da de to mennene
lesset av gresskarene, hørte de Andrews sønn Spencer synge
mens han melket kuene i fjøset. Bror Allen bemerket til Andrew:
«Gutten din må være glad.» Andrew svarte: «Ja, han er alltid glad.
Han er en ordentlig og lydig gutt og gjør alltid det jeg ber ham
om. Jeg har viet ham til Herren og hans tjeneste. Han kommer
til å bli en fremtredende mann i Kirken.»1

Gjennom mange år med forberedelse ble Spencer en fremtre-
dende mann. Herren «forberedte ikke bare en forretningsmann
eller en offentlig leder, en taler, en dikter, en musiker eller en
lærer – selv om han kom til å bli alt dette. Han forberedte en far,
en patriark i en familie, en apostel og profet og en president for
sin kirke.»2

Arv

Spencer W. Kimballs familie hadde dype røtter i den gjenopp-
rettede kirke. Hans bestefedre på begge sider var fremtredende
i Kirkens tidligste historie. Heber C. Kimball ble kalt til De tolv
apostlers quorum da det ble organisert i 1835. Senere var han
førsterådgiver for president Brigham Young i to tiår og var en
trofast Herrens tjener gjennom hele sin tjenestegjerning. Edwin
D. Woolley, Spencers bestefar på morens side, var en tidligere
kveker fra Pennsylvania som tok imot evangeliet på Joseph
Smiths tid. Han var en respektert biskop i Saltsjødalen.
Periodevis var han også bestyrer for Brigham Youngs private for-
retningsvirksomhet. Biskop Woolleys omtanke for de trengende
og hans urokkelige hengivenhet overfor evangeliet var varige tra-
disjoner for hans etterkommere.

Spencers bestemor Ann Alice Gheen Kimball var «en trofast
kvinne, … sjenert i sosial sammenheng, høy og med et åpent
ansikt, og hun hadde medlidenhet med de svake og syke».3
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Andrew Kimball var hennes tredje sønn. Spencers andre beste-
mor, Mary Ann Olpin Woolley, var fra England og ble mor til elleve
barn. Det sjette fikk navnet Olive.

Andrew Kimball giftet seg med Olive Woolley 2. februar 1882
i Salt Lake City, hvor de bosatte seg. Omkring tre år senere ble
Andrew kalt på misjon til indianerterritoriet, som lå i våre dagers
delstat Oklahoma. Etter at han hadde virket i to og et halvt år
som heltidsmisjonær, ble han så kalt til å presidere over misjo-
nen. Men det nye kallet gjorde det mulig for ham å bo hjemme,
så de neste 10 årene bodde han i Utah med sin familie mens han
ledet misjonen gjennom brev og turer til området.

Andrews 12 års tjeneste i misjonen i indianerterritoriet ble
snart fulgt av et nytt kall, noe som denne gangen innebar at han
måtte slå seg ned i Gila Valley i det sydlige Arizona. Der skulle
han presidere som stavspresident over de siste-dagers-hellige
bosetningene i regionen, som ble organisert som St. Joseph stav.
I 1898 pakket Andrew og Olive og deres seks barn (innbefattet
tre år gamle Spencer) sitt husgeråd og reiste ca. 960 kilometer
sydover fra Salt Lake City.

Ungdom

Spencer W. Kimball ble født 28. mars 1895, som det sjette av
Andrew og Olive Kimballs elleve barn.

Han mintes Arizonas landskap fra ungdomstiden og skrev:
«Det var egentlig et ufruktbart land, men i hendene på målbe-
visste arbeidere ble det fruktbart.»4 Videre mintes han: «Vi bodde
på en liten gård på sydsiden av Thatcher i Arizona. Huset vårt lå
på hjørnet med åpne jorder i syd og øst. Bak huset var brønnen,
pumpen, vindmøllen, en stor tretank til vannet vårt, redskaps-
bygningen, og litt lenger bak lå en stor vedstabel. Deretter kom
grisehus, kveginnhegninger, høystakker og kornmagasin.»5

Spencer fikk tidlig viktig undervisning i evangeliet av sine forel-
dre. «Jeg husker at jeg som liten gutt,» sa han, «gikk sammen med
mor til biskopens hus langs en støvete vei. På den tiden hendte
det ofte at vi betalte tiende av våre avlinger og produkter fra hus-
dyr. Mens vi gikk der på veien, sa jeg: “Hvorfor gir vi disse eggene
til biskopen?” Hun svarte: “Fordi det er tiende-egg og biskopen tar
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Andrew og Olive Kimball i 1897 med barna sine (fra v. til h.): 
Ruth, Gordon, Alice, Clare, Spencer (på Andrews fang) og Delbert.

imot vår himmelske Faders tiende.” Mor fortalte meg deretter hva
som skjedde hver kveld når eggene ble sanket. Det første egget ble
lagt i en liten kurv, og de neste ni i en stor kurv.»6

Andrew Kimballs eksempel på hengiven tjeneste øvet stor inn-
flytelse på Spencer, som senere sa: «Mine første inntrykk av hva
en stavspresident gjør, fikk jeg ved å betrakte min egen far… Jeg
tror far betjente sitt folk slik at han oppfylte en velsignelse han
fikk av president Joseph F. Smith, som lovet at folk i Gila Valley
skulle “søke til ham som barna søker til en av sine foreldre”. Selv
om jeg er sikker på at jeg den gang ikke fullt ut verdsatte hans
eksempel, var den norm han satte, verdig en hvilken som helst
stavspresident.»7

Familien Kimball levde beskjedent. «Vi visste ikke at vi var fat-
tige,» mintes Spencer. «Vi mente vi hadde det ganske bra.»8

Klærne var hjemmelaget og arvet etter andre. Måltidene inne-
holdt det grunnleggende og besto av kjøtt og produkter fra
deres egen eiendom.

Spencer hjalp til på gården. «Jeg pleide å pumpe vannet for
hånd for å vanne hagen,» mintes han, «og jeg lærte også å melke
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kuene, beskjære frukttrærne, reparere gjerder og alt annet som
skulle gjøres. Jeg hadde to eldre brødre som jeg var overbevist
om tok alle de lette jobbene og lot meg få alt det vanskelige. Men
jeg klager ikke, for det gjorde meg sterk.»9 Da Spencer var 9 år
gammel, begynte han å lære utenat trosartiklene, de ti bud og de
fleste salmene i Kirkens salmebok mens han melket kuene og
vannet hestene hver dag.

Da Spencer var 11 år, døde hans mor. Det var en av de store
prøvelsene i hans tidlige år. Han undret hvordan familien skulle
klare seg. «Men jeg fant ut da,» sa han, «det jeg har funnet ut
mange ganger siden, at man kan utholde omtrent alt.»10 Med
tiden giftet Andrew Kimball seg igjen, og Josephine Cluff ble
Spencers stemor. «Josie,» som venner kalte henne, kunne ikke
fullt ut overta plassen etter Olive i Spencers liv, men hennes dyk-
tighet og tålmodighet ga familien Kimball stabilitet.

I sin ungdom lærte Spencer ikke bare grunnleggende, hardt
arbeid i et barskt landskap, men han tilegnet seg også flere fer-
digheter som beredte ham til større tjeneste senere i livet. Han
lærte å synge og dirigere og ble utnevnt til korsanger i staven da
han var 15. Selv om han selv sa at han hadde «korte og tykke»
fingre, øvet han flittig og lærte seg å lese noter og spille piano.
Han øvet til han klarte å spille salmene og kunne delta i et lite
orkester. Mange år senere alternerte han med eldste Harold B.
Lee som akkompagnatør på de ukentlige møtene for De tolv
apostlers quorum.

Spencer begynte på skolen litt senere enn de fleste, som det
forklares i følgende beretning: «Spencers mor mente at barna
ikke var skolemodne nok før de var syv år, så da Spencer
begynte, lå han et år etter de andre barna… Klokken tolv pleide
han å løpe de tre kvartalene hjem for å pumpe vann til dyrene,
fôre grisene og spise lunsj. En dag sa hans mor: “Hva gjør du
hjemme i friminuttet? Klokken er ikke tolv ennå.” I panikk løp
han tilbake til skolen og oppdaget at klassekameratene allerede
var inne igjen etter det korte friminuttet. Alle lo – unntatt lære-
ren, som benytt anledningen til å fortelle klassen at Spencer lå
foran alle de andre elevene i annen klasse og ville bli oppflyttet
og gå sammen med barna på sin egen alder.»12
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Den unge Spencer W. Kimball (t.v.) med en venn fra guttedagene, Clarence Naylor.

Da han var ferdig med grunnskolen, begynte Spencer på Gila
Academy, som Kirken eide. Der fikk han hele tiden gode karak-
terer, deltok i sport og var tillitsmann.

Spencer fikk også mer erfaring i Kirken og hadde nesten hun-
dre prosent fremmøte. Å utføre prestedømsoppdrag hadde høy
prioritet, noe følgende beretning illustrerer: «Som en del av sine
oppgaver pleide diakonene å klargjøre hest og vogn hver måned
før fastedagen og kjøre fra hus til hus for å samle inn offergaver
til de fattige i Kirken. Etterpå dro de til biskopen med det de
hadde samlet – hermetisk frukt, mel, squash, honning og av og
til en halvdollar eller så i mynter. Andrew var så ivrig etter å lære
gutten sin hans plikt at ikke noe fikk komme i veien for Spencers
innsamling den dagen. Kimballs hest og vogn var aldri for opp-
tatt til å brukes i arbeidet til diakonenes quorum. Hvis den andre
gutten som skulle dra rundt sammen med ham, ikke innfant seg,
dro Spencer alene ut og fikk arbeidet gjort.»13

I tillegg til oppgavene hjemme, på skolen og i Kirken arbeidet
Spencer også som sekretær for sin far. Andrew skrev mange brev,
gjennomsnittlig seks om dagen. Han dikterte dem for Spencer,
som så skrev brevene på maskin.
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Disse erfaringene tidlig i Spencers liv lærte ham verdien av
arbeid, en lærdom han anvendte og forkynte gjennom hele livet.
Da han var i syttiårs-alderen mange år senere og var apostel,
hendte det at han følte seg fysisk utmattet noen dager. Han skrev
om en slik dag: «Jeg følte meg elendig da jeg startet og lurte på
om jeg kunne komme meg gjennom dagen, men … jeg ble så
oppslukt av arbeidet og glemte meg selv, og det var en god dag.»14

Misjonærtjeneste

I 1914 tok Spencer avgangseksamen fra Gila Academy og
tenkte å begynne ved University of Arizona til høsten. Men under
avslutningshøytideligheten kunngjorde Andrew Kimball at
Spencer skulle kalles på misjon.

Som forberedelse til misjonen begynte Spencer å arbeide i
Globe i Arizona på et meieri. Dette var første gang han bodde
utenfor de siste-dagers-helliges bosetninger i Gila Valley. Han
fant ut at han kunne venne seg til å være sammen med mennes-
ker som ikke hadde helt de samme normer som ham, uten at
han gikk på akkord med sine egne. Han oppnådde sine medar-
beideres respekt. På slutten av sommeren arrangerte hans sigar-
røkende sjef, som ikke var medlem av Kirken, et avskjedsselskap
for Spencer og overrakte ham et gullur med inngravering.

Fra oktober 1914 til desember 1916 var Spencer på heltidsmi-
sjon i USAs midtre delstater med hovedkvarter i Independence i
Missouri. Dette var det samme område hvor hans far, hans ste-
mor og en av hans eldre brødre hadde virket.

Eldste Kimballs heltidstjeneste på misjonsmarken var en
vekstperiode. Han hadde fysiske utfordringer. Hans misjonspre-
sident ga eldstene beskjed om å be om mat og husly der de pro-
selytterte. Derfor tilbragte eldste Kimball mang en urolig natt i
små skur på bondelandet i Missouri og delte seng med fluer eller
veggedyr mens myggen surret rundt ham. Han var ofte sulten, og
når han ble tilbudt mat, spiste han hva som helst som ble satt
foran ham.
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Å gå fra dør til dør var hardt arbeid og ga begrensede resulta-
ter. Det fortelles om en uvanlig metode som eldste Kimball
benyttet en gang:

«Mens de gikk fra hus til hus i St. Louis, la han merke til et
piano gjennom den delvis åpne døren, og han sa til kvinnen som
skulle til å stenge døren rett for ansiktet hans: “Du har et pent
piano.”

“Vi har nettopp kjøpt det,” sa kvinnen nølende.

“Det er et Kimball-piano, ikke sant? Det er mitt navn også. Jeg
kan spille en sang på det for deg. Du vil kanskje like den.”

Overrasket svarte hun: “Fint, kom inn.”

Spencer satte seg på pianokrakken og spilte og sang “O, min
Fader”.

Så vidt Spencer visste, ble hun aldri medlem av Kirken, men
det var ikke fordi han ikke hadde prøvd.»15

Spencers misjon underbygget det oppveksten hans i Arizona
allerede hadde etablert: tro på Herren, hardt arbeid, hengiven-
het, tjeneste i det stille og offer.

Ekteskap og familie

Sommeren 1917, omkring syv måneder etter at Spencer W.
Kimball var kommet hjem fra misjonen, la han merke til en
kunngjøring i lokalavisen. Camilla Eyring, som hadde flyttet til
Gila Valley i 1912 sammen med sin familie, skulle undervise i
husholdningsfag ved Gila Academy. Mens Spencer leste og leste
om igjen artikkelen, bestemte han seg for at han skulle gifte seg
med Camilla Eyring en dag. Ved en «tilfeldighet» traff han henne
da hun ventet på bussen i nærheten av skolen, og han innledet
en samtale. Han satte seg ved siden av henne på bussen, der de
fortsatte å prate, og han fikk tillatelse til å besøke henne.

Camillas mor likte den unge Spencer W. Kimball svært godt.
Hun ba ham til middag hver gang han kom for å snakke med
Camilla. Og bror Eyring, som var svært streng når det gjaldt dat-
terens beilere, hadde ingen innvendinger. Etter 31 dager var
Spencer blitt fast «inventar» hos familien Eyring. Paret besluttet å
gifte seg, men planene ble påvirket av 1. verdenskrig som pågikk.
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Camilla Eyring og Spencer W. Kimball like før de giftet seg.

Spencer var forpliktet til å oppholde seg i Thatcher i Arizona i
påvente av at han eventuelt ville bli innkalt til hæren, så de ville
ikke være i stand til å ta den lange turen til et tempel i Utah. De
giftet seg borgerlig 16. november 1917, men gledet seg til en
tempelbesegling så snart som mulig. Målet ble nådd i juni i Salt
Lake tempel.

Spencer og Camilla fikk fire barn – tre sønner og en datter
(Spencer LeVan, Andrew Eyring, Edward Lawrence og Olive
Beth). Som foreldre sørget de for omgivelser der deres barn ikke
bare følte seg elsket og støttet, men også betrodd å ta personlige
avgjørelser. En av deres sønner mintes senere:

«Når barna opptrådte på skolen, i Kirken eller et annet sted,
var mine foreldre alltid tilstede, selv om de måtte ofre noe. De
viste alltid interesse for oss og at de var stolte av oss.

Vi følte at vi var knyttet sammen i familien, ikke at våre foreldre
eide oss. Til syvende og sist hadde vi selv ansvar for det vi gjorde.
Våre foreldre oppmuntret og veiledet oss, men de befalte ikke.»

Den samme sønnen fortsatte med å si om sin far:



S P E N C E R  W.  K I M B A L L S  L I V  O G  V I R K E

XXII

«Jeg vet ikke om noen annen som er mer storsinnet enn min
far. Han er vennlig og hensynsfull, det er nesten for meget av det
gode. Barn har lett for å tenke på sine foreldre som mektige
autoritetspersoner som ikke har vanlige behov. Men jeg vet hvor
høyt min far verdsetter en oppriktig kompliment eller et takkens
ord. Og ikke noe uttrykk for verdsettelse eller hengivenhet teller
så meget som når de kommer fra hans egen familie.

Jeg vet at det ikke er noe som gir ham mer tilfredsstillelse –
nest etter å føle at Herren bifaller hans innsats – enn å se at hans
egen familie følger ham når det gjelder å prøve å leve rettskaffent.

Hvis jeg kunne velge hvem jeg vil dømmes av på den siste dag,
finnes det ikke noe menneske jeg heller ville velge enn min far.»16

Yrkesliv, kall i Kirken og tjeneste i samfunnet

Med Camilla ved sin side og ansvaret for en familie foran seg
begynte Spencer sitt yrkesliv som bankfunksjonær. Etter som
årene gikk, gikk han fra bankvirksomhet til livsforsikring og eien-
domsutvikling. Den økonomiske omveltningen under den store
depresjonen (1929-39) skapte store problemer for Spencers
virksomhet, men familien klarte å takle motgangen.

Spencers far døde i 1924 etter å ha vært stavspresident i nes-
ten tre tiår. Da president Heber J. Grant, Kirkens syvende presi-
dent, deretter reorganiserte stavspresidentskapet, ble den 29 år
gamle Spencer kalt til annenrådgiver.

I tillegg til familieliv, yrkesliv og tjeneste i Kirken bidro
Spencer aktivt i samfunnet. Han hjalp til med å etablere den før-
ste lokale radiostasjon. Han var aktiv som medlem av Rotary-
klubben, en veldedig organisasjon, og ble til sist distriktssjef.

I 1938 ble St. Joseph stav delt, og Spencer ble kalt til president
for den nye Mount Graham stav. Da han var redd for at noen som
han skulle presidere over, kunne huse vonde følelser mot ham,
snakket Spencer og Camilla med alle som kunne ha slike
følelser, for å «rydde opp i situasjonen».17

I september 1941, mens han var stavspresident, ble det en stor
oversvømmelse i området. Vedvarende regn gjorde at vannstanden
i Gila River steg til den rant nedover gatene i noen av bosetning-
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ene. Hus og gårder ble skylt bort av vannmassene. Innbyggerne,
som for det meste var medlemmer av Kirken, trengte desperat
hjelp. Da Spencer hørte om ødeleggelsene, fylte han bilen sin med
mat fra Kirkens lagre og satte kurs for byene som var rammet. Han
ordnet med at skittent tøy ble vasket. Han hjalp bønder å få tak i
korn til dyrene. Snart kom en lastebil full av mat og klær. Innen en
uke lettet situasjonen for dem som hadde lidd mest på grunn av
flommen. Kirkens medlemmer viste uforbeholden generøsitet.
Spencer ledet vurderingen av behov og distribueringen av ressur-
ser. I alt dette sto han i nær kontakt med eldste Harold B. Lee i De
tolv apostlers quorum, som blant annet hadde ansvar for velferds-
programmet.

Apostel

Den 8. juli 1942 ringte president J. Reuben Clark jr. i Det før-
ste presidentskap til Spencer hjemme. Han sa at Spencer var kalt
til å fylle en av de to ledige plassene i De tolv apostlers quorum.
Spencer svarte: «Å, bror Clark! Ikke jeg? Du mener ikke meg? Det
må være feil. Jeg har helt sikkert ikke hørt riktig… Det synes så
umulig. Jeg er så svak og ubetydelig og begrenset og udyktig.»18

Spencer forsikret president Clark om at det bare kunne være ett
svar på et kall fra Herren, men hans villighet til å tjene overgikk
ikke umiddelbart den utilstrekkelighet og uverdighet han følte.

Disse følelsene ble sterkere i dagene som fulgte, da Spencer
fikk lite eller ingen søvn. Mens han var i Boulder i Colorado for
å besøke sønnen, tok han en spasertur opp i åsene tidlig en mor-
gen. Idet han kom høyere og høyere, tenkte han over hvor stort
en apostels embede var. Han ble plaget av tanken på at han kan-
skje ikke ville holde mål, at hans kall kunne ha vært en feilta-
kelse. I denne sinnstilstand nærmet han seg fjelltoppen han
klatret opp til. Der sank han ned i bønn og dype tanker. «Som
jeg ba!» mintes han. «Som jeg led! Som jeg gråt! Som jeg kjem-
pet!» Mens han pintes, fikk han en drøm om sin bestefar Heber
C. Kimball og «det store verk han hadde utrettet». Bevisstheten
om det beroliget Spencers hjerte. «Ro og fred kom over meg, tvil
og spørsmål ble overvunnet. Det var som en stor byrde var blitt
løftet bort. Jeg satt i ro og stillhet og så utover den vakre dalen,
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og jeg takket Herren for at mine bønner var blitt besvart med til-
fredshet og forsikring.»19 Den 7. oktober 1943, i en alder av 48
år, ble Spencer W. Kimball ordinert til apostel.

Eldste Kimballs tjeneste i De tolvs quorum strakte seg over tre
tiår. I den tiden hadde han en utstrakt reisevirksomhet der han
styrket medlemmene og bidro til rikets vekst. Etter et spesielt
oppdrag fra president George Albert Smith fattet eldste Kimball
stor interesse for etterkommerne etter profeten Lehi i Mormons
bok – de innfødte i Nord-, Mellom- og Syd-Amerika. Velformulert
talte han deres sak både i Kirkens seniorquorumer og blant med-
lemmene generelt. Han talte imot alle rasefordommer og all
undertrykkelse av de fattige.

I sine taler kunne eldste Kimball være både poetisk og like-
frem. Han tok ofte for seg sensitive emner av praktisk betydning
for Kirkens vanlige medlemmer. I tillegg til tallrike taler forfattet
han boken Tilgivelsens mirakel. Denne boken var et resultat av
eldste Kimballs lange erfaring som apostel, da han hadde rettle-
det personer som hadde gitt etter for alvorlig overtredelse. I
boken skisserer han Herrens forventninger til oss, våre gud-
dommelige muligheter og veien vi må følge for å omvende oss
og få forsikring om fullstendig guddommelig tilgivelse. Eldste
Kimball bar vitnesbyrd for leseren om at Herren var barmhjertig
og ville tilgi dem som oppriktig omvender seg.

Helseproblemer

I årenes løp opplevde Spencer W. Kimball forskjellige skader
og sykdommer. To betydelige helseproblemer hadde stor inn-
virkning på hans år som apostel. Den første sykdommen etterlot
seg et varig mén på eldste Kimball som man tydelig merket når
han talte. Sent i 1956 merket han at stemmen ble hes. Diagnosen
lød på kreft i halsen. Ved en operasjon i juli 1957 ble ett stem-
mebånd og noe av et annet fjernet. Etterpå hvilte han stemmen
for at den skulle bli helbredet så godt som mulig. Gjennom søvn-
løse netter undret eldste Kimball om han noen gang kom til å
snakke igjen.
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De tolv apostlers quorum i 1958. Stående fra v. til h.: Delbert L. Stapley, 
Marion G. Romney, LeGrand Richards, Richard L. Evans, George Q. Morris og 

Hugh B. Brown. Sittende fra v. til h.: Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, 
Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen og Henry D. Moyle.

Seks måneder etter operasjonen erklærte legene at eldste
Kimballs hals var helbredet. Eldste Boyd K. Packer i De tolv apost-
lers quorum fortalte hvordan eldste Kimball brukte humor for å
introdusere tilhørerne for sin nye stemme:

«Så kom den store prøven. Kunne han snakke? Kunne han for-
kynne?

Han reiste hjem [til Arizona] for å holde sin jomfrutale... Der,
under en konferanse i St. Joseph stav, … sto han ved talerstolen.

“Jeg har kommet tilbake hit,” sa han, “for å være blant mitt
eget folk. I denne dalen har jeg presidert som stavspresident.”
Kanskje tenkte han at dersom han ikke greide det, ville han være
blant dem som elsket ham høyest og som ville forstå.

Kjærligheten var tilstede i rikt monn. Nervøsiteten i dette dra-
matiske øyeblikket ble brutt da han fortsatte: “Jeg må fortelle dere
hva som har hendt meg. Jeg dro østover, og mens jeg var der, falt
jeg blant mennesker som skjærer over halsen på en…” Etterpå
spilte det ingen rolle hva han sa. Eldste Kimball var tilbake!»20
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Hans nye stemme var svak, dyp og litt skurrende. Med eldste
Packers ord var den «en rolig, overbevisende, mild, oppøvet og
tiltalende stemme – en stemme som er elsket av siste-dagers-
hellige».21

Eldste Kimball hadde også alvorlige hjerteproblemer. Etter at
han var blitt apostel, hadde han en rekke hjerteanfall. I 1972, da
han var fungerende president for De tolvs quorum, gjennomgikk
han en risikofylt operasjon. Dr. Russell M. Nelson var president
Kimballs hjertekirurg på den tiden. Senere, som medlem av De
tolv apostlers quorum, fortalte eldste Nelson hva som hadde
skjedd under operasjonen: «Jeg kommer aldri til å glemme den
følelsen jeg hadde da hans hjerte igjen begynte å banke med kraft
og styrke. I det øyeblikket kunngjorde Ånden for meg at denne
spesielle pasienten skulle leve og bli Guds profet på jorden.»22

Kirkens president

Om natten 26. desember 1973 døde president Harold B. Lee,
Kirkens 11. president, plutselig. I overensstemmelse med
Kirkens orden for apostolisk rekkefølge ble Spencer W. Kimball,
som seniormedlem av De tolvs quorum, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Helliges president den 30. desember 1973.

Dette kom som en overraskelse på Kirkens medlemmer – og
spesielt på president Kimball. Han var blitt ordinert til apostel to
og et halvt år etter Harold B. Lee. Siden president Kimball var
fire år eldre enn president Lee og så ut til å ha dårligere helse,
hadde president Kimball slett ikke ventet at han skulle leve lenge
nok til å bli president Lees etterfølger. Han fortalte senere: «Jeg
følte meg absolutt sikker på at jeg kom til lå dø som president
for De tolv, når tiden var inne... Jeg sa under president Lees
begravelse at ingen hadde bedt mer innstendig enn søster
Kimball og jeg om at han måtte bli frisk da han var syk, og at han
måtte vedbli å være frisk.»23

President Kimball ble oppholdt av Kirkens medlemmer under
generalkonferansen i april 1974. Han hadde ikke traktet etter
denne stillingen, men Herren hadde valgt ham som sin profet,
seer og åpenbarer og til å lede hans kirke og rike på jorden.
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President Spencer W. Kimball, i midten, med sine 
rådgivere i Det første presidentskap fra 1973 til 1981: 

president N. Eldon Tanner (t.v.) og president Marion G. Romney (t.h.).

I forbindelse med denne aprilkonferansen holdt president
Kimball en tale om misjonærarbeid på et møte for ledere i
Kirken. Eldste William Grant Bangerter, som senere ble medlem
av De syttis presidentskap, var regionalrepresentant da og var til-
stede på møtet. Han mintes senere hvilken virkning president
Kimballs ord hadde:
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«Vi forsto at president Kimball åpnet åndelige vinduer og kalte
på oss for at vi sammen med ham skulle studere inngående evig-
hetens planer. Det var som om han trakk til side forhenget som til-
dekket Den allmektiges hensikt, og inviterte oss til sammen med
ham å se evangeliets fremtid og visjonen av dets ministerium.

Jeg tviler på at noen av dem som var tilstede den dagen,
noensinne vil glemme den stunden. Jeg har knapt lest president
Kimballs tale siden, men innholdet av det han sa, gjorde et slikt
levende inntrykk på meg at jeg kunne gjenfortelle det meste av
det fra hukommelsen nå i dette øyeblikk.

Herrens ånd var over president Kimball, og den utgikk fra
ham til oss som en som virkelig var tilstede, noe som på samme
tid både beveget og sjokkerte oss. Han åpenbarte for våre øyne
en strålende visjon.»24

President Kimballs tale ved den anledningen var et uttrykk for
et sentralt emne i hans tid som Kirkens president:

«Mine brødre, jeg undres om vi gjør alt vi kan. Er vi tilfreds
med den måte vi underviser hele verden på? Vi har nå forkynt
evangeliet i 144 år. Er vi beredt til å forlenge våre steg? Til å
utvide vårt virkefelt? …

Jeg lar meg ikke forlede, brødre, til å tro at dette kan gjøres
uten anstrengelse, eller at det kan gjøres over natten, men jeg
tror virkelig at vi kan gå fremover og ekspandere mye hurtigere
enn vi gjør nå...

… Jeg tror at hvis vi alle er av ett sinn og ett hjerte og én hen-
sikt, så kan vi gå fremover og forandre den oppfatning som synes
å være at “Vi gjør det ganske godt. La oss ikke «få båten til å
gynge».”»25

Slik begynte et bemerkelsesverdig tiår med vekst og foran-
dring. Selv om det var misjonærarbeidet det ble lagt vekt på til å
begynne med, ble det snart klart for Kirkens medlemmer at pre-
sident Kimball ikke var interessert i stillstand på noe område for
rettferdig streben.
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Misjonærarbeid

President Kimball forsøkte å åpne nasjoners dører for forkyn-
nelse av evangeliet. Splittelsen under den såkalte «kalde krig»
mellom demokratiske og kommunistiske regimer hindret misjo-
nærarbeid i mange land i Europa og Asia. Dessuten begrenset
Kirkens retningslinjer med hensyn til ordinasjon til prestedøm-
met innsatsen i Afrika, deler av Syd-Amerika og Karibia. President
Kimball så etter enhver mulighet for Kirken til å utvide sin geo-
grafiske rekkevidde.

Samtidig understreket han at større muligheter til å undervise
nasjonene avhang av villigheten til Kirkens medlemmer til å
benytte seg av disse mulighetene. De unge mennene som var ver-
dige og fullt ut forberedt, skulle ikke betrakte misjonærtjeneste
som en mulighet, men som en guddommelig plikt og anledning.
Denne forpliktelsen påhvilte unge menn uansett hvor de bodde.
Unge kvinner kunne også reise på misjon, men de var ikke under
samme forpliktelse som de unge mennene. Dessuten ble eldre
ektepar oppfordret til å slutte seg til misjonærstyrken. Da
Spencer W. Kimball begynte sitt virke som Kirkens president, var
det 17 000 heltidsmisjonærer rundt om i verden. Da han døde ca.
12 år senere, var antallet øket til nesten 30 000. Den forsterkede
misjonærinnsatsen førte til store resultater. Kirkens medlemstall
steg fra 3,3 millioner til nesten 6 millioner.

Da president Kimball talte til en gruppe unge medlemmer i
1975, sa han: «Vet dere hva Herren har gjort for dere unge
menn? Dere er kjekke unge gutter. Dere ser sterke, sunne og lyk-
kelige ut. Hvem ga dere helse? Hvem ga dere øyne? Hvem ga
dere ører? Hvem ga dere stemme? Har dere noen gang tenkt
over det? Noen må ha gitt dere disse kostelige tingene.»

Deretter beskrev han halsoperasjonen han hadde gjennom-
gått, og at han etterpå bare hadde litt av stemmen i behold. Han
fortsatte: «La meg spørre dere: Hvor mange ville være villige til å
gi avkall på stemmen? Har dere kjøpt den eller byttet den til
dere? Har noen gitt dere den? Har Herren gitt dere en stemme
så dere kan uttrykke dere? Hvorfor reiser dere så ikke ut i verden
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og forkynner den største historie i verden og forteller folk at
sannheten er gjengitt, at Herren har fortsatt å sende profeter fra
Adam til vår tid, og at dere selv har det hellige prestedømme, og
at dere vil foredle det hele livet? Fortell verden dette! Den
trenger det!

Jeg spør igjen: Hvem har gitt dere stemme? Hvorfor? Bare for
at dere skal kunne synge eller prate eller ha det morsomt med
andre? Eller ga han dere denne stemmen for at dere skulle
kunne forkynne evangeliet? …

Jeg tror det er best at vi reiser ut på misjonsmarken, ikke sant?
– enhver gutt som er verdig.»26

Tempelarbeid

Som Kirkens president førte Spencer W. Kimball tilsyn med et
betydelig antall templer som ble oppført. Da han begynte sitt
virke, var 15 templer i drift. Da han døde 12 år senere, var tallet
økt til 36, mer enn det dobbelte. President Gordon B. Hinckley,
annenrådgiver i Det første presidentskap, vitnet: «Dette store
fremstøt i tempelbyggingen ble innledet av president Kimball
etter åpenbaring fra Herren.»27

President Kimball sa om tempelarbeid: «Tiden vil komme og
er ikke langt unna da alle templer på jorden vil være i drift natt
og dag… Det vil være en hær av arbeidere som holder på natt og
dag, nesten til utmattelse, fordi arbeidet er så viktig og et så stort
antall personer sover i evigheten og ønsker inderlig, eller
trenger, velsignelsene de kan motta.»28

Kirkens ledelse

I løpet av 1975 og 1976 iverksatte president Kimball en reor-
ganisering og utvidelse av Kirkens ledelse for å holde tritt med
Kirkens vekst. Som et ledd i generalautoritetenes nye organise-
ring og ansvarsoppgaver ble De syttis første quorum rekonstru-
ert, og i oktober 1976 besto det av 39 brødre. «Ved denne
rekonstruksjon,» forklarte president Kimball, «har Kirkens tre
ledende quorumer som er definert ved åpenbaring – Det første
presidentskap, De tolvs quorum og De syttis første quorum – fått
den plass de skal ha ifølge åpenbaring fra Herren. En effektiv
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behandling av dagens tunge arbeidsbyrde vil med dette bli
mulig, og vi vil kunne legge tingene til rette for den stigende
ekspansjon og stadig økende arbeidsbyrde, idet vi ser hen til den
dag da Herren skal vende tilbake for å overta den direkte ledelse
av sin kirke og sitt rike.»29 Denne åpenbaringen fra Herren til
hans profet har siden ført til andre endringer i Kirkens ledelse
når «arbeidet i vingården» (L&p 107:96) har gjort det nødvendig.

Skriftene

I 1976 bestemte president Kimball at to åpenbaringer, én til
profeten Joseph Smith og én til president Joseph F. Smith, skulle
tilføyes standardverkene (se L&p 137 og 138). Under president
Kimballs ledelse ble en siste-dagers-hellig utgave av Kong Jakobs
bibel utgitt i 1979, og en ny utgave av trippelkombinasjonen
(Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle) ble utgitt
i 1981. Eldste Boyd K. Packer sa om disse utgavene av standard-
verkene: «I historisk perspektiv vil dette en gang i fremtiden bli
sett på som det viktigste bidrag i president Spencer W. Kimballs
administrasjon.»30

I president Kimballs presidenttid ble også Skriftene grunnlag
for Kirkens Søndagsskole-pensum.

Forenkling

Etter hvert som Kirken vokste og virkefeltet ble utvidet, innså
president Kimball og andre av Kirkens ledere at det var behov for
å forenkle Kirkens forskjellige programmer, slik at det mest
grunnleggende var lett tilgjengelig for medlemmene i de nyeste
grenene så vel som i menigheter som hadde vært etablert i lang
tid. President Kimball sa:

«Den oppgave Kirken har for sine medlemmer, er å stille de
prinsipper, programmer og det prestedømme til disposisjon
som gjør det mulig for dem å forberede seg til opphøyelse. Den
suksess vi oppnår som enkeltmennesker og som kirke, vil i høy
grad bero på hvor trofast vi konsentrerer oss om å etterleve evan-
geliet i hjemmet. Bare i den grad vi klart ser det ansvar hver
enkelt har og den rolle familiene og hjemmet spiller, vil vi få en
riktig forståelse av at prestedømsquorumer og hjelpeorganisa-
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sjoner, ja, endog menigheter og staver, først og fremst eksisterer
for å hjelpe medlemmene å etterleve evangeliet i hjemmet. Da
forstår vi at mennesker er viktigere enn programmer, og at
Kirkens programmer alltid skulle støtte opp om og aldri svekke
familieaktiviteter hvor evangeliet står i sentrum…

Det klare budskap for ethvert program i prestedømmet og
hjelpeorganisasjonene skulle være en forpliktelse til å etterleve
evangeliet i hjemmet, og om nødvendig skjære ned på noen av
de valgfrie aktiviteter som kan hindre oss i å rette det riktige
søkelys mot familien og hjemmet.»31

En viktig endring som fant sted i president Kimballs presi-
denttid, var innføringen av tre timers-møteplan på søndager.
Denne kombinerte de ulike møter på ukedager og søndager i en
enkel og mer praktisk samling av møter på søndagen.
Innføringen av denne konsoliderte møteplanen i 1980 reduserte
i stor grad bruk av tid og penger for Kirkens medlemmer til å
kunne delta fullt ut i Herrens program.

Åpenbaring om prestedømmet

En av de betydeligste endringer som fant sted i Spencer W.
Kimballs presidenttid, var åpenbaringen om prestedømmet (se
Offisiell erklæring 2 i Lære og pakter).

Den 1. juni 1978 kom president Kimball og andre medlemmer
av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum sam-
men i et rom ovenpå i Salt Lake tempel. President Gordon B.
Hinckley, som var tilstede ved denne anledningen som medlem
av De tolv apostlers quorum, fortalte senere:

«Mange av Brødrene hadde i en periode på flere år overveiet
spørsmålet om å utvide prestedømmets velsignelser til også å
gjelde de svarte. Det hadde gjentatte ganger blitt bragt på bane
av Kirkens presidenter. President Spencer W. Kimball var blitt
spesielt opptatt av dette.

Over en lang periode hadde han bedt angående dette alvor-
lige og vanskelige spørsmål. Han hadde tilbragt mange timer
alene i dette rommet ovenpå i templet i bønn og meditasjon.
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Ved denne anledningen tok han spørsmålet opp med
Brødrene – sine rådgivere og apostlene. Etter denne drøftelsen
forente vi oss i bønn under de helligste forhold. President
Kimball selv ba høyt… Guds ånd var tilstede. Og ved Den hellige
ånds kraft mottok denne profeten forsikring om at det han ba
om, var riktig, at tiden var inne, og at prestedømmets strålende
velsignelser nå skulle tilbys alle verdige menn uavhengig av
slektslinje.

Ved Den hellige ånds kraft kjente hver enkelt i denne kretsen
det samme.

Det var en rolig og himmelsk anledning…

Ingen av oss som var tilstede ved denne anledningen, ble
noen gang den samme igjen etter dette. Heller ikke har Kirken
vært helt den samme.»32

Åpenbaringen ble kunngjort i et brev datert 8. juni 1978 til
alle embedsmenn i prestedømmet på general- og lokalplan i
Kirken: «Enhver trofast og verdig mann i Kirken kan motta det
hellige prestedømme, med kraft til å utøve dets guddommelige
myndighet og sammen med sine kjære få del i alle velsignelser
som strømmer derfra, herunder også templets velsignelser»
(L&p, Offisiell erklæring 2).

President Hinckley mintes: «Brevet ble offentliggjort for
Kirken og verden. Jeg trenger ikke fortelle dere om den gri-
pende virkning det hadde både innen Kirken og utenfor. Mange
gråt takknemlighetens tårer, ikke bare de som tidligere var blitt
nektet prestedømmet og som var de som umiddelbart nøt godt
av denne kunngjøringen, men også menn og kvinner i Kirken
over hele verden som hadde følt det samme som oss i denne
saken.»33

Omkring tre måneder senere omtalte president Kimball åpen-
baringen og sa: «En av Brødrene sa i går at en av de største
endringer og velsignelser som vi noensinne har opplevd, nå har
funnet sted... Bortsett fra noen få som alltid ønsker å finne feil,
har verdens folk mottatt denne endringen med takknemlighet...
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Så vi er svært, svært glade for dette, spesielt på grunn av dem
som tidligere ikke fikk nyte godt av disse velsignelsene.»34

Kjærlighet til mennesker og til Herrens arbeid

Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum beskrev
president Kimball slik: «Denne mannens tjenestegjerning ble
kjennetegnet ved hengivenhet for andre. Hans kjærlige, men
gjennomtrengende blikk, hans omfavnelse, hans hellig kyss,
hans ømhet – som så mange følte – alt dette skapte en fortjent
aura rundt denne mannen, ikke av utilnærmelighet, men av en
spesiell varme. Hans kjærlighet var inkluderende, ingen følte
noen gang at de ble glemt. Hver enkelt generalautoritet kunne
tro at han var president Kimballs yndling, for han var så glad i
hver eneste en av oss! Hvordan kunne vi tro noe annet?»35

President Kimball sa til Kirkens medlemmer: «Jeg vil gjerne
være kjent som en som elsker sine brødre og søstre.»36 Til gjen-
gjeld elsket de siste-dagers-hellige ham og ga uttrykk for det, noe
han var takknemlig for. Han sa: «Til folk som sier at de er glad i
meg, sier jeg: “Det er flott, for det er det jeg lever på.” Og jeg
mener det bokstavelig.»37

På sin kjærlige, men bestemte måte formante president
Kimball de siste-dagers-hellige til å anstrenge seg mer i Herrens
tjeneste, til å overvinne selvtilfredshet, synd eller andre proble-
mer som hindret dem i å bevege seg fremover. Han var selv et
eksempel på en som gikk fremover i Herrens tjeneste, uansett
hvilke hindringer han møtte.

Eldste Robert D. Hales, daværende medlem av De syttis første
quorum, sa om president Kimball: «Han er en handlingens
mann, hvilket fremgår tydelig av et enkelt skilt på hans skrivepult
hvor det står: “Gjør det.” … Hans eksempel og kjærlighet moti-
verer dem som følger hans eksempel, til å nå høyere mål og
skritte ordentlig ut på veien mot fullkommenhet.»38

I en tale president Kimball holdt under generalkonferansen i
oktober 1979, fortalte han historien om Kaleb i Det gamle testa-
mente. Da Kaleb møtte utfordringer da han skulle gå inn i det
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President Kimball sa: 
«Jeg vil gjerne være kjent som en som elsker sine brødre og søstre.»

lovede land, sa han: «Gi meg nå denne fjellbygden» (Josva
14:12). President Kimball henviste til disse ordene og sa:

«Slik føler jeg for arbeidet akkurat nå. Det er store utfor-
dringer foran oss, kjempestore muligheter. Jeg er glad for disse
spennende mulighetene og vil si ydmykt til Herren: “Gi meg nå
denne fjellbygden”, gi meg disse utfordringene.

Ydmykt gir jeg dette løfte til Herren og til dere, mine kjære
brødre og søstre, medarbeidere i Kristi hellige sak: Jeg vil gå
fremover med tro på Israels Gud. Jeg vet at han vil veilede oss og
til slutt lede oss så vi oppnår hans hensikter, og lede oss til vårt
lovede land og våre lovede velsignelser…

Oppriktig og inderlig oppfordrer jeg hver enkelt av dere til å
gi samme løfte og gjøre den samme anstrengelse – enhver pres-
tedømsleder, enhver kvinne i Israel, enhver ung mann, enhver
ung kvinne, enhver gutt og pike.»39

Den 5. november 1985 døde Spencer W. Kimball, etter nesten
12 år som Kirkens president. Ved hans bortgang sa president
Kimballs rådgiver, president Gordon B. Hinckley: «Det har vært et



S P E N C E R  W.  K I M B A L L S  L I V  O G  V I R K E

XXXVI

stort privilegium og en stor anledning for meg å arbeide ved pre-
sident Kimballs side og samarbeide med ham i Herrens verk. En
gang prøvde jeg å holde ham litt igjen, men han sa: “Gordon, mitt
liv er som mine sko – til å slites ut i tjeneste.” Slik levde han. Slik
døde han. Han har gått til Ham hvis tjener han var, ja, Herren
Jesus Kristus, som han bar vitnesbyrd om.»40
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Etter forslag fra president Kimball slutter refrenget til «Jeg er Guds kjære barn» 
med ordene «Lær meg alt jeg gjøre må så himlen blir mitt hjem».



1

K A P I T T E L  1

«Så himlen blir mitt hjem»

Den eneste måten vi kan finne glede, 
sannhet og et rikt liv på, er ved å leve i 

harmoni med vår himmelske Faders plan.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Kirkens medlemmer over hele verden elsker Primær-sangen
«Jeg er Guds kjære barn» med dens enkle, men dyptgripende
budskap om hvem vi er, hvorfor vi er på jorden og hva Herren
lover oss hvis vi er trofaste. Søster Naomi W. Randall skrev tek-
sten til sangen i 1957, da eldste Spencer W. Kimball var medlem
av De tolv apostlers quorum. På den tiden sluttet refrenget i
sangen med ordene «Lær meg alt som jeg må nå. Jeg vet Gud
elsker meg». (Eng.: «Teach me all that I must know to live with
him someday».)

En gang da eldste Kimball besøkte en stavskonferanse, lyttet
han til en gruppe Primær-barn som sang «Jeg er Guds kjære
barn». Ikke lenge etterpå nevnte han sangen i en samtale med et
medlem av Primærs generalutvalg. «Jeg liker barnas sang,» sa
han, «men det er ett ord som opptar meg. Ville søster Randall
ha noe imot at ordet know (vite) ble forandret til ordet do
(gjøre)?»1

Søster Randall gikk med på å forandre sangen. Nå slutter
refrenget slik: «Lær meg alt jeg gjøre må så himlen blir mitt hjem».2

Disse ordene gjenspeiler et prinsipp som president Kimball la vekt
på gjennom hele sitt virke: «Enhver sjel som vil oppfylle kravene,
kan oppnå celestialt liv. Det er ikke nok å vite. Man må gjøre.
Rettskaffenhet er vesentlig, og ordinanser er nødvendige.»3 Han
forkynte at evangeliet er «en livsstil, planen for personlig frelse, og
er basert på personlig ansvar. Det er utarbeidet for menneskene,
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Guds avkom. Mennesket er en gud i sin tilblivelse og har gude-
spirer i seg. Hvis det vil, kan det nå store høyder.»4

Spencer W. Kimballs læresetninger

I det førjordiske liv lærte vår himmelske 
Fader oss sin plan for vår opphøyelse

Da vi var åndelige vesener, fullt organisert og i stand til å tenke
og studere og forstå med ham, sa vår himmelske Fader i alt
vesentlig til oss: «Nå, mine kjære barn, i deres åndelige tilstand
har dere kommet omtrent så langt som dere kan. For å fortsette
deres utvikling trenger dere fysiske legemer. Jeg vil fremlegge en
plan hvorved dere kan fortsette veksten. Som dere vet, kan man
bare vokse ved å overvinne noe.»

«Nå,» sa Herren, «skal vi ta av de elementene vi har og organi-
sere dem til en jord, og plassere vegetasjon og dyreliv på den og
la dere får anledning til å gå ned på den. Dette blir stedet der
dere skal prøves. Vi skal gi dere en rik jord, overdådig utstyrt til
deres beste og for at dere skal ha glede av den, og vi skal se om
dere vil vise dere trofaste og gjøre det dere blir bedt om å gjøre.
Jeg vil inngå en kontrakt med dere. Hvis dere vil gå med på å ha
kontroll over deres ønsker og fortsette å utvikle dere mot full-
kommenhet og guddommelighet ved den planen jeg vil gi dere,
vil jeg gi dere et fysisk legeme av kjøtt og ben og en rik og pro-
duktiv jord, med sol, vann, skoger, metaller, jord og alle andre
ting som er nødvendige for å gi dere mat, klær og hus, samt la
dere få nyte alt som er riktig og til beste for dere. I tillegg til dette
vil jeg gjøre det mulig for dere til slutt å vende tilbake til meg ved
å forbedre deres liv, overvinne hindringer og gå frem mot full-
kommenhet.»

Som vår himmelske Faders sønner og døtre reagerte vi med
takknemlighet på dette meget generøse tilbudet.5

Herren fremla planen klart og tydelig, samt hvilke betingelser
og fordeler som var knyttet til den… Mennesket ville få handle-
frihet, slik at det kunne treffe sine egne valg.

Livet skulle leves i tre avdelinger eller tilstander: den før-døde-
lige (før-jordiske), den dødelige (jordiske) og den udødelige
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(etter-jordiske)… Det et menneske gjorde i én tilstand, ville få
avgjørende betydning for den eller de etterfølgende tilstand(er).
Hvis en person holdt sin første prøvestand, ville han få lov til å
tre inn i den annen, eller det jordiske liv, for å bli prøvet ytterli-
gere og for å tilegne seg mer erfaring. Hvis vedkommende fored-
let sin annen prøvestand, sitt jordeliv, ville evig liv vente ham.6

Selv om vi ikke kan huske noe fra vårt før-jordiske liv, forsto vi
alle klart, før vi kom til jorden, hensikten med at vi skulle være
her. Det ville bli ventet av oss at vi skulle tilegne oss kunnskaper,
oppdra og opplære oss selv. Vi skulle beherske våre ønsker og
lyster, ha herredømme over og kontrollere våre lidenskaper, og
overvinne våre svakheter, små og store. Vi skulle eliminere unn-
latelsessynder og synder i form av begåtte gjerninger, og vi skulle
følge de lover og bud som vår Fader hadde gitt oss…

Vi forsto også at vi, etter å ha levd en tid som kunne variere fra
sekunder til flere tiår, her i det dødelige liv, ville dø, at våre lege-
mer ville gå tilbake til Moder jord, av hvilken de var blitt skapt,
og at våre ånder ville gå til åndeverdenen, hvor vi ville få videre
opplæring med henblikk på vår evige fremtid. Etter en tid ville
det finne sted en oppstandelse eller en gjenforening av legeme
og ånd, noe som ville gjøre oss udødelige og gjøre det mulig for
oss å arbeide oss videre frem henimot fullkommenhet og til å bli
guder. Denne oppstandelse er blitt gjort tilgjengelig for oss
gjennom det offer som den Herre Jesus Kristus, denne jordens
Skaper, ga. Det var han som utførte denne uforlignelige tjeneste
for oss – et mirakel som vi ikke kunne utrette for oss selv. På
denne måten ble veien åpnet til vår udødelighet og – hvis vi bevi-
ser at vi er verdige – til en fremtidig opphøyelse i Guds rike.7

Før vi kom til denne tårenes dal, forsto vi godt at det her ville
være sorger, skuffelser, hardt arbeid, blod, svette og tårer. Men
tross alt så vi ned og så at denne jorden ble gjort klar for oss, og
vi sa i alt vesentlig: «Ja, Fader, tross alt dette kan jeg se store vel-
signelser som jeg kunne nyte godt av som en av dine sønner
eller døtre. Jeg kan se at jeg ved å få et legeme til slutt vil bli
udødelig i likhet med deg, at jeg kan overvinne syndens virk-
ninger og bli fullkommengjort. Derfor er jeg ivrig etter å komme
til jorden ved første anledning.» Og så kom vi.8
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«En klar hensikt med at våre ånder skulle komme til denne jorden 
og tre inn i den dødelige tilstand, var at de skulle få et fysisk legeme.»

Jordelivet er tiden til å forberede seg til å møte Gud

Vi dødelige som nå lever på denne jorden, befinner oss i vår
annen prøvestand. Det at vi er her i dødelige legemer, bekrefter
den kjensgjerning at vi «holdt» vår første prøvestand. Det ånde-
lige stoff vi ble dannet av, var evig og eksisterte samtidig med
Gud, men det ble organisert i åndelige legemer av vår himmelske
Fader. Våre åndelige legemer gjennomgikk en lang periode med
vekst, utvikling og opplæring; og da vi hadde bestått prøven, fikk
vi til sist lov til å komme til denne jorden og bli dødelige.

En klar hensikt med at våre ånder skulle komme til denne jor-
den og tre inn i den dødelige tilstand, var at de skulle få et fysisk
legeme. Dette legeme skulle bli underlagt alle dødelighetens
svakheter, fristelser, skrøpeligheter og begrensninger, og skulle
bli stilt overfor den utfordring å overvinne seg selv.9

Vi er ikke sendt til jorden bare for å ha en fin tid eller for å
tilfredsstille lyster, lidenskaper eller ønsker … og ha det som
verden kaller «moro».
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Vi er sendt til denne verden i en meget alvorlig hensikt. Vi er
så å si blitt sendt til en skole for å begynne som et lite mennes-
kebarn og vokse til utrolige dimensjoner med hensyn til visdom,
dømmekraft, kunnskap og kraft.10

Én av de alvorligste menneskelige feil i alle tidsaldre er at man
utsetter ting, er uvillig til å påta seg personlig ansvar her og nå.
Menneskene var vel vitende om at de skulle komme til jorden for
å få undervisning, opplæring og utviklingsmuligheter, samt for å
perfeksjonere seg, men mange har tillatt seg å bli … henfalne til
mental og åndelig dovenskap og til å jage etter verdslige gleder.11

Dette jordelivet er tiden til å forberede seg til å møte Gud, og
det er vårt fremste ansvar. Når vi har fått vårt legeme, som blir et
permanent tabernakel for vår ånd gjennom evighetene, skal vi nå
trene opp vårt legeme, vårt sinn og vår ånd. Først og fremst skal
vi da bruke dette liv til å fullkommengjøre oss, til å temme kjø-
det, til å underlegge legemet ånden, til å overvinne alle svakhe-
ter, til å styre oss selv så vi kan lede andre, og til å utføre alle
nødvendige ordinanser.12

Jesu Kristi evangelium viser oss 
veien tilbake til vår himmelske Fader

For å lokalisere et sted vi ikke tidligere har besøkt, ser vi van-
ligvis etter på et kart… Den Herre Jesus Kristus, vår Frelser og
Forløser, har gitt oss et kart – en samling lover og bud hvorved
vi kan oppnå fullkommenhet og til sist bli guder. Dette sett med
lover og ordinanser er kjent som Jesu Kristi evangelium og er
den eneste plan som vil opphøye menneskeheten. Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige er det eneste sted hvor man finner
dette uvurderlige program i dets fylde, et program som blir gjort
tilgjengelig for dem som godtar det.13

Herren har gjenopprettet sitt rike i denne tid med alle dets
gaver, krefter og velsignelser. Alle kirker du kjenner til, kan muli-
gens ta deg med et godt stykke på veien og gi deg en viss grad av
fred, lykke og velsignelse, og de kan bringe deg til dødens slør
og sette deg av der. Jesu Kristi Kirke plukker deg opp på denne
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siden av sløret, og hvis du etterlever dens bud og befalinger,
fører den deg rett gjennom sløret som om det ikke var der, og
videre gjennom evighetene til opphøyelse.14

Jesu Kristi evangelium er den evige frelsesplan. Det er den
plan som er utarbeidet og bekjentgjort av Gud den evige Fader
til frelse for alle som vil tro og være lydige.15

For å kunne nå det mål som består i evig liv, opphøyelse og
guderang, må man opptas i riket ved å la seg døpe på riktig
måte; videre må man motta Den hellige ånd ved håndspåleg-
gelse av dem som har myndighet; dertil må en mann bli ordinert
til prestedømmet av bemyndigede prestedømsbærere, så må
man få sin tempelbegavelse og bli beseglet i Guds hus av den
profet som innehar nøklene, eller av en av dem til hvem nøklene
er blitt delegert; og deretter må man leve et rettskaffent og rent
liv, samt et liv i tjenestegjerning. Ingen kan oppnå evig liv uten å
gå inn gjennom den riktige døren, som er Jesus Kristus og hans
bud og befalinger.16

Jesus gjorde sitt liv fullkomment og ble vår Kristus. En guds
dyrebare blod ble utgytt, og han ble vår Frelser. Han ga sitt full-
komne liv, og han ble vår Forløser. Hans forsoning for oss gjorde
det mulig for oss å vende tilbake til vår himmelske Fader.17

Vi kan ikke dra full nytte av Frelserens store og mirakuløse for-
soning hvis vi ikke omvender oss.18

Vi er så takknemlige for at vår himmelske Fader har velsignet
oss med omvendelsens evangelium. Omvendelse spiller en sen-
tral rolle i hele evangelieplanen. Omvendelse er Herrens lov for
vekst, hans prinsipp for utvikling og hans plan for lykke. Vi er
dypt takknemlige for at vi har hans klare løfte om at synd og vill-
farelse kan fjernes ved oppriktig og tilstrekkelig omvendelse,
som så blir belønnet med tilgivelse.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil
gi dere hvile,» sa Mesteren. (Matteus 11:28.)

Det storartede ved omvendelse er at Skriften inneholder like
mange forsikringer fra Herren om at han vil tilgi oss, som den
inneholder hans påbud om at vi må omvende oss, forandre vårt
liv og leve i full overensstemmelse med hans guddommelige lære.
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«Jesus gjorde sitt liv fullkomment og ble vår Kristus… Hans forsoning for 
oss gjorde det mulig for oss å vende tilbake til vår himmelske Fader.»

Gud er god. Han har et sterkt ønske om å tilgi. Han ønsker at
vi skal forbedre oss og ha kontroll over oss selv. Han ønsker ikke
at Satan eller andre skal kontrollere vårt liv. Vi må lære at vår
himmelske Faders bud er det eneste middel til fullstendig kon-
troll over oss selv, det eneste middel til glede, sannhet og fylde i
dette liv og i evigheten.19

Lykkens skattkammer står ulåst for dem som etterlever Jesu
Kristi evangelium i all dets renhet og enkelhet… De som vil være
sikre på å bli lykkelige, som vil være forvisset om at deres liv blir
vellykket og at de siden hen blir opphøyet og arver evig liv, er de
mennesker som planlegger å leve sitt liv i fullstendig harmoni
med Jesu Kristi evangelium – og deretter konsekvent følger den
kurs de har stukket ut.20

Bare de tapre og trofaste vil bli opphøyet

Hvis vi er sanne og trofaste, skal vi oppstå, ikke bare til udø-
delighet, men til evig liv. Udødelighet vil si å leve for bestandig i
det rike vi blir tildelt. Evig liv vil si opphøyelse i den høyeste him-
mel og å leve i familieenheten.21
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En mann sa forleden dag at det eneste han ikke likte med vår
kirke, var at den hevder å være den eneste kirke som mennes-
kene kan oppnå frelse gjennom. Jeg sa: «Å nei, vi hevder ikke
det. Vi sier at ethvert godt, religiøst menneske og ethvert godt
menneske som ikke er religiøst, vil bli frelst, men det er grader
av frelse…»22

De som har levd etter verdens vis, skal gå til et telestialt rike
hvis herlighet er som stjernenes.

De som har vært anstendige og rettskafne og som har levd et
respektabelt og godt liv, vil gå til et terrestrialt rike hvis herlighet
er som månens.

De som har trodd på Kristus, som har forsaket verden, som
har antatt Den hellige ånd som sin veileder og har vært villige til
å legge alt de har på alteret, de som har holdt Guds bud – de skal
gå til et celestialt rike, hvis herlighet er som solens.23

Livets vei er tydelig oppmerket ifølge guddommelig hensikt.
Det kart som Jesu Kristi evangelium utgjør, er gjort tilgjengelig
for de reisende, og bestemmelsesstedet – det evige liv – er fast-
satt med all ønskelig tydelighet. Ved dette bestemmelsessted
venter vår Fader full av håp, ivrig etter å ønske sine barn vel-
kommen tilbake. Dessverre er det mange som ikke vil nå frem.24

Hvorfor vil bare noen få nå opphøyelse i det celestiale rike?
Ikke fordi det ikke var tilgjengelig for dem, ikke fordi de ikke vis-
ste at det var tilgjengelig, ikke fordi de ikke fikk høre vitnesbyrd
om det, men fordi de ikke ville anstrenge seg for å innrette sitt
liv slik og ta etter Frelserens liv og grunnfeste sitt liv og ikke vike
fra dette, men holde fast ved det til enden.25

Det finnes … mange medlemmer av Kirken som er slappe og
likegyldige, og som stadig utsetter tingene. De etterlever evan-
geliet på en noe tilfeldig, men ikke hengiven måte. De har rettet
seg etter noen av kravene, men de er ikke tapre. De begår ikke
noen stor forbrytelse, men unnlater ganske enkelt å gjøre det
som kreves av en – som for eksempel å betale tiende, etterleve
Visdomsordet, holde familiebønn, faste, være tilstede på møtene
og å tjene…
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Herren vil ikke forvandle ens gode håp, ønsker og forsetter til
gjerninger. Hver og en av oss må selv gjøre dette…

Det er bare de tapre som vil bli opphøyet og motta den høy-
este herlighetsgrad, derfor er «mange … kalt, men få er utvalgt»
(L&p 121:40). Frelseren sa det på denne måten: «… trang er den
port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner
den.» Og omvendt: «… vid er den port, og bred er den vei som
fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.»
(Matteus 7:13, 14.)

Det er sant at mange siste-dagers-hellige som er blitt døpt og
bekreftet som medlemmer av Kirken, og at enkelte som til og
med har mottatt sin begavelse og er blitt gift og beseglet i et hel-
lig tempel, har ment at de således er garantert opphøyelsens og
det evige livs velsignelser. Men dette er ikke tilfelle. Det er to
grunnleggende betingelser som alle sjeler må oppfylle hvis de
skal kunne oppnå de store velsignelser som er lovet. De må
motta ordinansene, og de må være trofaste og overvinne sine
svakheter. Følgelig vil ikke alle som hevder å være siste-dagers-
hellige, bli opphøyet.

Men for de siste-dagers-hellige som er tapre, som trofast opp-
fyller betingelsene fullt ut, er løftene så strålende at de overgår
enhver beskrivelse:

«Da skal de være guder, fordi de er uendelige, derfor skal de
være fra evighet til evighet, fordi de fortsetter å bestå, da skal de
være over alle ting, fordi alle ting er dem underlagt. Da skal de
være guder fordi de har all makt og englene er dem underlagt»
(L&p 132:20).26

Når man forstår hvilket enormt omfang, hvilken rikdom og
hvilken herlighet «alt» som Herren lover å gi sine trofaste, inne-
bærer, er dette verdt alt det koster av tålmodighet, tro, offervilje,
svette og tårer. De evighetens velsignelser som inngår i dette
«alt», gir menneskene udødelighet og evig liv, evig vekst, gud-
dommelig lederskap, evig avkom, fullkommenhet og gjør dem
fremfor alt til guder.27
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå tredje avsnitt på side 2 og hele tredje avsnitt på
side 3, der president Kimball beskriver vår reaksjon i foruttil-
værelsen på vår himmelske Faders plan. Hvorfor tror du vi rea-
gerte slik?

• Gjennomgå hele annet og tredje avsnitt på side 4. Hva gjør du
for å finne glede i livet uten å tape av syne livets «alvorlige
hensikt»?

• Studer president Kimballs læresetninger om jordelivets hen-
sikter på s. 3-5. Hvorfor tror du, i lys av disse læresetningene,
at utsettelse er «én av de alvorligste menneskelige feil»?
Hvordan kan vi få bukt med denne tendensen?

• President Kimball forkynte at Jesu Kristi evangelium er som et
kart som fører oss til opphøyelse (side 5-7). Overvei hvor du
befinner deg på denne reisen, og hva du kan gjøre for å fort-
sette din fremgang.

• Hva tror du det vil si å være tapper i evangeliet? (Se side 7-9
og historien på side 1 for noen eksempler.) Hvorfor er ikke
medlemskap i Kirken og kunnskap om evangeliet nok til å
sikre opphøyelse i det celestiale rike?

Aktuelle skriftsteder: Jakobs brev 1:22; Alma 34:30-41; 3. Nephi
27:13-22; L&p 76:50-93; Abraham 3:22-26

Noter
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6. Tilgivelsens mirakel, 16.
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Spencer W. Kimball og hans søsken, omkring to år før hans søster 
Fannie døde. Stående, fra v. til h.: Clare, Ruth, Gordon og Delbert. 

Sittende, fra v. til h.: Helen, Alice, Fannie og Spencer.
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Tragedie eller skjebne?

Når vi opplever tydelige tragedier i form av sorg, 
lidelse og død, må vi sette vår lit til Gud.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Tidlig i sin barndom opplevde Spencer W. Kimball den smerte
det er å miste noen av sine kjære. Da han var åtte år gammel,
døde hans søster Mary kort tid etter fødselen. En måned senere
forsto Spencers foreldre at fem år gamle Fannie, som hadde vært
syk i noen uker, snart kom til å dø. Spencer fortalte senere om
den dagen Fannie døde: «På min niende fødselsdag døde Fannie
i mors armer. Alle vi barna ble vekket tidlig på natten for å være
tilstede. Jeg minnes vagt scenen i dagligstuen vår …, der min
kjære mor satt gråtende med sitt lille døende fem år gamle barn
i armene og alle vi andre stor rundt dem.»1

Enda vanskeligere for den unge Spencer var den nyheten han
fikk to år senere, da han og hans brødre og søstre ble kalt hjem
fra skolen en formiddag. De løp hjem og ble møtt av biskopen.
Han samlet dem rundt seg og fortalte dem at deres mor hadde
dødd dagen før. President Kimball mintes senere: «Det kom som
et lynnedslag. Jeg løp ut av huset og ut i haven for å være alene
med min tåreflom. Ute av syns- og hørevidde, borte fra alle
andre, hulket og gråt jeg. Hver gang jeg sa ordet “mamma”, kom
en ny flom av tårer, helt til det ikke var flere igjen. Mamma – død!
Men hun kunne ikke være død! Livet kunne ikke fortsette for
oss… Mitt elleveårige hjerte syntes å ville briste.»2

50 år senere befant eldste Spencer W. Kimball, som da var
medlem av De tolv apostlers quorum, seg langt hjemmefra som
rekonvalesent etter en stor operasjon. Han var ute av stand til å
sove og mintes den dagen hans mor døde: «Jeg holder nesten på
å gråte igjen nå … når jeg minnes disse sørgelige hendelsene.»3
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Når han sørget dypt på grunn av slike opplevelser, fant
Spencer W. Kimball alltid trøst i bønn og evangeliets prinsipper.
Selv som barn visste han hvor han kunne finne fred. En venn av
familien skrev om den unge Spencers bønner: «Å, som han sør-
get over tapet av sin mor, men likevel kjempet han så tappert
med sin sorg og søkte trøst fra den eneste kilde.»4

I sitt virke trøstet president Kimball ofte personer som sørget
over tap av sine kjære. Han vitnet om evige prinsipper og forsik-
ret de hellige om at døden ikke er slutten på tilværelsen. Han sa
en gang i en begravelse:

«Det er begrenset hva vi ser. Med våre øyne kan vi bare se
noen kilometer. Med våre ører kan vi høre godt bare noen år. Vi
er innelukket, på en måte innesluttet, i et rom, men når dette
livs lys slukkes, kan vi se utover jordelivets begrensninger...

Veggene faller, tiden opphører og avstand svinner og blir
borte når vi går inn i evigheten… og vi trer straks inn i en stor
verden der det ikke finnes noen jordiske begrensninger.»5

Spencer W. Kimballs læresetninger

I sin visdom forhindrer ikke Gud alltid tragedier

I dagens avis sto det med fete bokstaver: «43 drept i flystyrt.
Ingen overlevende etter en tragedie i fjellet», og tusenvis spør i
kor: «Hvorfor lot Herren dette fryktelige skje?»

To biler kolliderte da den ene kjørte mot rødt lys, og seks per-
soner ble drept. Hvorfor forhindret ikke Gud dette?

Hvorfor måtte den unge moren dø av kreft og forlate sine åtte
barn morløse? Hvorfor helbredet ikke Herren henne?

Et lite barn druknet, et annet ble overkjørt. Hvorfor?

En mann døde plutselig en dag av hjerteslag da han gikk opp
trappen. Han ble funnet liggende død på gulvet. Hans kone
ropte kvalfylt: «Hvorfor? Hvorfor gjorde Herren dette mot meg?
Kunne han ikke ha tenkt på de tre små barna mine som fremde-
les trenger en far?»
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En ung mann døde på misjonsmarken, og folk spurte undrende:
«Hvorfor beskyttet ikke Herren denne ungdommen mens han var
på misjon?»

Jeg skulle ønske jeg kunne besvare disse spørsmålene fyllest-
gjørende, men det kan jeg ikke. Jeg er sikker på at vi en dag vil
forstå og slå oss til ro. Men for det nåværende må vi søke forstå-
else så godt vi kan i evangeliets prinsipper.

Var det Herren som førte flyet inn i fjellet for å avslutte livet til
dem som var ombord, eller var det mekanisk svikt eller mennes-
kelige feil?

Var det vår Fader i himmelen som forårsaket bilkollisjonen
som tok seks personer over til evigheten, eller var det sjåførens
feil fordi han ignorerte sikkerhetsregler?

Tok Gud den unge morens liv eller fikk barnet til å stabbe ut i
kanalen eller førte det andre barnet ut i veien foran bilen som
kom?

Var det Herren som gjorde at mannen fikk et hjerteanfall?
Døde misjonæren altfor tidlig? Svar, hvis du kan. Jeg kan ikke, for
selv om jeg vet at Gud har en stor rolle i vårt liv, vet jeg ikke hvor
mye han forårsaker og hvor mye han bare tillater. Uansett hva
svaret på dette spørsmålet er, så er det et annet jeg er sikker på.

Kunne Herren ha forhindret disse tragediene? Svaret er ja.
Herren er allmektig, med all makt til å kontrollere vårt liv, spare
oss for smerte, forhindre alle ulykker, styre alle fly og biler, gi oss
mat, beskytte oss, fri oss fra slit, anstrengelser, sykdom, til og
med døden, om han vil. Men han vil ikke.

Vi skulle være i stand til å forstå dette, for vi kan se hvor uklokt
det ville være om vi skjermet barna våre mot all anstrengelse,
mot skuffelser, fristelser, sorg og lidelse.

Evangeliets grunnleggende lov er handlefrihet og evig utvik-
ling. Å tvinge oss til å være forsiktige eller rettferdige ville være å
oppheve denne fundamentale loven og gjøre vekst umulig.6



K A P I T T E L  2

16

Med et evig perspektiv forstår vi at motgang 
er nødvendig for vår evige fremgang

Hvis vi betraktet jordelivet som hele tilværelsen, da ville smerte,
sorg, motgang og kort liv være en katastrofe. Men hvis vi anser
livet som noe evig som strekker seg langt inn i den førjordiske for-
tid og inn i den evige fremtid etter døden, da kan alle hendelser
settes i riktig perspektiv.

Er det ikke visdom i at han gir oss prøvelser så vi kan heve oss
over dem, ansvar så vi kan oppnå noe, arbeid for å herde våre
muskler, sorger for å prøve vår sjel? Blir vi ikke utsatt for fris-
telser for å prøve vår styrke, sykdom så vi kan lære tålmodighet,
død så vi kan bli udødelige og herliggjorte?

Hvis alle de syke som vi ber for, ble helbredet, hvis alle de rett-
ferdige ble beskyttet og de ugudelige utryddet, ville hele
Faderens plan bli opphevet, og evangeliets grunnprinsipp, hand-
lefrihet, ville opphøre. Intet menneske måtte da leve ved tro.

Hvis glede, fred og belønning øyeblikkelig ble gitt den som
gjorde godt, ville intet ondt ha eksistert. Alle ville ha gjort godt,
men ikke fordi det var riktig å gjøre godt. Det ville ikke ha vært
noen styrkeprøver, karaktervekst, utvikling av styrke, ingen
handlefrihet, bare djevelsk kontroll.

Hvis alle våre bønner straks ble besvart ifølge våre selviske
ønsker og vår begrensede forståelse, ville det eksistere liten eller
ingen lidelse, sorg, skuffelse eller endog død, og hvis disse ting
ikke eksisterte, ville det heller ikke finnes glede, fremgang, opp-
standelse eller evig liv og guderang.

«For det må nødvendigvis være en motsetning i alle ting …
rettferdighet … ugudelighet … hellighet … elendighet … godt …
ondt…» (2. Nephi 2:11).

Det ville være menneskelig av oss å utelukke fra vårt liv fysisk
smerte og mental pine og sikre oss et lett og behagelig liv, men
hvis vi skulle lukke dørene for sorg og nød, kunne vi komme til
å stenge ute våre fineste venner og velgjørere. Lidelse kan gjøre
mennesker til hellige når de lærer tålmodighet, langmodighet og
selvbeherskelse…
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Jeg elsker dette verset av «Så sikker en grunnvoll»:

Selv om gjennom dypet jeg ber deg å gå,
jeg alltid vil hjelpe deg prøven bestå.
Jeg vil være hos deg i trengselens stund
og løfte deg opp fra den dypeste grunn. 
[Se Salmer, nr. 42]

Og eldste James E. Talmage skrev: «All smerte som en mann
eller kvinne lider her på jorden, vil bli oppveiet … hvis man
bærer det tålmodig.»

På den annen side kan disse tingene knuse oss med sin kraf-
tige påvirkning hvis vi gir etter for svakhet, klaging og kritikk.

«Ingen smerte vi lider, ingen prøvelse vi opplever, er bortkas-
tet. Den bidrar til vår utdannelse, til å utvikle egenskaper som
tålmodighet, tro, styrke og ydmykhet. Alt vi lider og alt vi holder
ut, spesielt når vi holder det ut i tålmodighet, bygger opp vår
karakter, lutrer vårt hjerte, utvider vår sjel og gjør oss mildere og
kjærligere, mer verdige til å kalles Guds barn … og det er
gjennom sorg og lidelse, slit og prøvelser vi oppnår den utdan-
nelse vi kom hit for å få, og som vil gjøre oss mer lik vår Fader
og Moder i himmelen…» (Orson F. Whitney)

Det finnes mennesker som er bitre når de ser sine kjære som
lider og har konstant smerte og gjennomgår fysisk tortur. Noen
anklager Herren for å være ukjærlig, likegyldig og urettferdig. Vi
er så lite skikket til å dømme! …

Prestedømmets kraft er ubegrenset, men Gud har i sin visdom
lagt visse begrensninger på enhver av oss. Jeg kan utvikle pres-
tedømskraft ved at jeg fullkommengjør mitt liv, men jeg er like-
vel takknemlig for at jeg ikke engang ved prestedømmet kan
helbrede alle de syke. Jeg kunne komme til å helbrede mennes-
ker som skulle dø. Jeg kunne fjerne lidelse fra mennesker som
skulle lide. Jeg er redd jeg kunne forstyrre Guds hensikter.

Hvis jeg hadde hatt ubegrenset kraft, men begrenset syn og
forståelse, kunne jeg ha kommet til å redde Abinadi fra ilden da
han ble brent til døde, og derved kunne jeg ha forvoldt ham
uopprettelig skade. Han døde som martyr og fikk en martyrs
belønning – opphøyelse.
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«Hvis jeg hadde hatt ubegrenset kraft, men begrenset syn og forståelse, 
kunne jeg ha kommet til å redde Abinadi.» 

Jeg ville trolig ha beskyttet Paulus mot hans fiender hvis min
kraft var ubegrenset. Jeg ville helt sikkert ha helbredet hans
«torn i kjødet» [2. Korinterbrev 12:7]. Og derved kunne jeg ha
forpurret Herrens plan. Tre ganger ba han Herren om å fjerne
«tornen» fra ham, men Herren besvarte ham ikke slik han ba om
[se 2. Korinterbrev 12:7-10]. Paulus kunne ha gitt opp mange
ganger hvis han hadde vært veltalende, frisk, pen og fri for det
som gjorde ham ydmyk…

Jeg frykter for at hvis jeg hadde vært i Carthage fengsel 27.
juni 1844, kunne jeg ha kommet til å avskjære kulene som
gjennomtrengte profeten og patriarken. Jeg kunne ha spart
dem for lidelse og smerter, men hindret dem i å oppnå en
martyrs død og belønning. Jeg er glad jeg slapp å ta den
avgjørelsen.

Med en slik ukontrollert kraft ville jeg sikkert ha ønsket å
beskytte Kristus mot Getsemanes kvaler, mot krenkelsene, tor-
nekronen, rettens skammelige behandling, den fysiske overlas-
ten. Jeg ville ha stelt sårene hans og leget dem og gitt ham
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kjølende vann istedenfor eddik. Jeg kunne ha reddet ham fra
lidelse og død, men berøvet verden for hans sonoffer.

Jeg ville ikke våge å påta meg ansvaret for å bringe mine kjære
tilbake til livet igjen. Kristus selv anerkjente forskjellen mellom
sin vilje og Faderens vilje da han ba om at lidelsens kalk måtte gå
ham forbi. Han tilføyde: «Men la ikke min vilje skje, bare din»
[Lukas 22:42].7

Døden kan åpne døren for strålende muligheter

For den som dør, fortsetter livet, og vedkommendes handle-
frihet gjelder fortsatt. Døden, som vi synes er en slik tragedie,
kan være en velsignelse i forkledning…

Hvis vi sier at tidlig død er en katastrofe, ulykke eller tragedie,
ville ikke det være det samme som å si at jordelivet er å fore-
trekke fremfor en tidlig inntreden i åndeverdenen og til slutt
frelse og opphøyelse? Hvis jordelivet er den fullkomne tilstand,
ville døden ha vært en frustrasjon, men evangeliet lærer oss at
døden ikke er noen tragedie, det er det bare synden som er.
«… velsignet er de døde som dør i Herren…» (se L&p 63:49).

Vi vet så lite. Vår dømmekraft er så begrenset. Vi bedømmer
Herrens handlemåte ut fra vårt begrensede syn.

Jeg talte under begravelsen til en ung student ved Brigham
Young University. Han døde under 2. verdenskrig. Hundretusener
av unge menn var blitt jaget inn i evigheten før tiden på grunn av
krigens herjinger, og jeg sa at jeg trodde denne rettskafne unge
mannen var blitt kalt til åndeverdenen for å forkynne evangeliet
for disse berøvede sjeler. Dette gjelder kanskje ikke alle som dør,
men jeg følte at det gjaldt ham.

I president Joseph F. Smiths syn om de dødes forløsning så
han nettopp dette… Han skriver:

«… Jeg forsto at Herren ikke gikk personlig for å undervise de
ugudelige og ulydige som hadde forkastet sannheten,… men se,
blant de rettferdige organiserte han sine styrker og … og ga dem
i oppdrag å bringe evangeliets lys…
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Vår Forløser tilbragte sin tid … i åndenes verden med å instru-
ere og forberede de trofaste ånder … som i kjødet hadde vitnet
om ham, så de kunne bringe forløsningens budskap til alle de
døde som han ikke selv kunne gå til på grunn av deres opprør
og overtredelse…

Jeg så at de trofaste eldster i denne evangelieutdeling når de
forlater jordelivet, fortsetter sitt arbeide med å forkynne omven-
delsens og forløsningens evangelium.» [Se L&p 138:29-30, 36-
37, 57.]

Derfor kan døden være døren som åpner for muligheter, inn-
befattet å forkynne Kristi evangelium.8

Vi må stole på Gud i prøvelser

Tross den kjensgjerning at døden åpner nye dører, trakter vi
ikke etter den. Vi blir formant å be for de syke og bruke vår pres-
tedømskraft til å helbrede dem.

«Og kirkens eldster, to eller flere, skal tilkalles, og skal be for
dem og legge sine hender på dem i mitt navn, og hvis de dør, så
dør de i meg, og hvis de lever, så lever de i meg.

Dere skal leve sammen i kjærlighet så dere gråter over tapet av
dem som dør, og særlig over dem som ikke har noe håp om en
herlig oppstandelse.

Og det skal skje at de som dør i meg, ikke skal smake døden,
for den skal være søt for dem,

og ve dem som ikke dør i meg, for deres død er bitter.

Og videre, det skal skje at den som har tro på meg til å bli
helbredet og ikke er bestemt til å dø, skal bli helbredet.»
(L&p 42:44-48.)

Vi har Herrens forsikring om at den syke vil bli helbredet hvis
ordinansen utføres, hvis det er tilstrekkelig tro tilstede og hvis
den syke «ikke er bestemt til å dø». Men det er tre faktorer som
alle må tilfredsstilles. Mange utfører ikke ordinansene, og et stort
antall er uvillige eller ute av stand til å vise tilstrekkelig tro. Men
den tredje faktor er også viktig: Hvis de ikke er bestemt til å dø.
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Alle må dø. Døden er en viktig del av livet. Vi er naturligvis
aldri helt rede til forandringen. Vi vet ikke når den inntreffer,
derfor strever vi på riktig vis å bevare livet. Likevel bør vi ikke
være redde for døden. Vi ber for syke, vi salver de som er plaget,
vi trygler Herren om å helbrede og redusere smerte og spare liv
og utsette døden, og det er riktig, men ikke fordi evigheten er så
skremmende…

Slik det står i Predikantens bok (3:2), tror jeg at det er en tid
til å dø, men jeg tror også at mange dør «før tiden» fordi de er
skjødesløse, misbruker kroppen sin, tar unødvendige sjanser
eller utsetter seg for fare, ulykker og sykdom…

Gud kontrollerer vårt liv, leder og velsigner oss, men gir oss
handlefrihet. Vi kan leve i overensstemmelse med hans plan for
oss, eller vi kan være tåpelige nok til å forkorte eller avslutte vårt liv.

Jeg tror sikkert at Herren har planlagt vår fremtid. En gang vil
vi forstå det fullt ut, og når vi ser tilbake fra fremtidens gunstige
utsiktspunkt, vil vi være tilfredse med mange av dette livets hen-
delser som er så vanskelige for oss å forstå.

Noen ganger tenker vi at det ville vært fint å vite hva som lig-
ger foran oss, men ved nærmere ettertanke kommer vi til at vi
skal godta en dag om gangen og gjøre det beste ut av hver dag…

Vi visste før vi ble født, at vi skulle komme til jorden for å få et
legeme og erfaring, og at vi ville oppleve gleder og sorger,
smerte og trøst, velvære og besværligheter, god helse og sykdom,
suksesser og skuffelser, og vi visste også at vi etter en tid skulle
dø. Vi godtok alle disse eventualitetene med et frydefullt hjerte,
ivrige etter å godta både det gunstige og det ugunstige. Vi aksep-
terte ivrig anledningen til å komme til jorden, selv om det skulle
bli for bare en dag eller et år. Vi var kanskje ikke så oppatt av om
vi kom til å dø på grunn av sykdom, ulykke eller senilitet. Vi var
villige til å ta livet som det kom og som vi kunne organisere og
kontrollere det, og dette uten å knurre, klage eller stille urime-
lige krav.

Stilt overfor en opplagt tragedie må vi sette vår lit til Gud, for
vi vet at tross vårt begrensede syn vil ikke hans hensikter slå feil.
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Med alle sine problemer tilbyr livet oss det store privilegium å
vokse i kunnskap og visdom, tro og gjerninger, noe som forbe-
reder oss til å vende tilbake til Gud og få del i hans herlighet.9

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hvorfor beskytter ikke Herren oss mot all sorg og lidelse?
(Se side 14-15.)

• Studer side 16-17, og se etter hva vi ville gå glipp av hvis
Herren ikke lot oss oppleve vanskeligheter. Hvordan skulle vi
reagere på våre prøvelser og lidelser? Hvordan har Herren
styrket deg i dine prøvelser?

• Les avsnittet som begynner «Det finnes mennesker som …» på
side 17. Hvorfor er det så hardt å se våre kjære lide? Hva kan
vi gjøre for å unngå å bli bitre eller motløse i slike tider?

• Les side 16-20, og se etter læresetninger om prestedømsvel-
signelser. Når har du vært vitne til prestedømmets helbre-
dende eller trøstende kraft? Hvordan kan vi reagere når vi
forstår at det ikke er Herrens vilje at en av våre kjære skal bli
helbredet eller få forlenget livet?

• Hvordan ville du forklare et barn president Kimballs læreset-
ninger om døden?

• President Kimball forkynte: «Stilt overfor en opplagt tragedie
må vi sette vår lit til Gud» (side 21). Hva kan en person som
stoler på Gud, gjøre når han eller hun får prøvelser?

1. I Edward L. Kimball og Andrew E.
Kimball jr., Spencer W. Kimball
(1977), 43.

2. I Spencer W. Kimball, 46.
3. I Spencer W. Kimball, 46.
4. Joseph Robinson, i Spencer W.

Kimball, 46.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball,

red. Edward L. Kimball (1982), 40-41.
Sitert i Forberedelse til opphøyelse, 26.

6. Faith Precedes the Miracle (1972), 
95-96.

7. Faith Precedes the Miracle, 97-100.
8. Faith Precedes the Miracle, 100, 101,

102.
9. Faith Precedes the Miracle, 102-3,

105-6.
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Jesus Kristus – min Frelser,
min Herre

Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskehetens 
Frelser, og vi kan motta alle velsignelsene som 

han levde og døde for for å gi oss.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Tidlig i sitt virke som apostel hadde eldste Spencer W. Kimball
tre hjerteanfall i løpet av to ukers tid. Etter at han hadde holdt
seg hjemme i nesten syv uker for å komme seg, begynte han «å
se etter en mulighet til å unnslippe den monotone tilværelsen i
huset». Han ordnet det så han kunne komme til krefter igjen
blant sine kjære navaho-venner i delstaten New Mexico.1

«En morgen under dette rekreasjonsoppholdet ble det opp-
daget at eldste Kimballs seng var tom. Vennene hans tenkte at
han hadde tatt seg en liten morgentur og ville være tilbake til fro-
kost, så de fortsatte med arbeidet sitt. Men da han ikke var kom-
met tilbake innen klokken ti, begynte de å bli bekymret. En
leteaksjon ble satt i gang.

«Han ble endelig funnet mange kilometer unna under en
furu. Bibelen hans lå ved siden av ham, oppslått på det siste
kapitlet av Johannes’ evangelium. Han hadde lukket øynene, og
da letemannskapet kom bort til ham, satt han like stille som da
de først fikk øye på ham.

Men han våknet av de forskrekkede stemmene, og da han løf-
tet hodet, kunne de se spor etter tårer på kinnene hans. Som
svar på spørsmålene deres sa han: “[For fem] år siden i dag ble
jeg kalt til en Herren Jesu Kristi apostel, og jeg ønsket bare å til-
bringe dagen med ham som jeg vitner om.”2
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«Jeg vet at Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn.»
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President Kimball bar vitnesbyrd om Frelserens guddommelig-
het «igjen og igjen og igjen».3 Han sa: «Uansett hvor mye vi sier
om ham, vil det alltid være for lite.»4 Og godheten i president
Kimballs liv svarte til kraften i hans vitnesbyrd. Eldste Neal A.
Maxwell i De tolv apostlers quorum sa: «President Kimball var
Herrens mann og ingen annens. Hans største ønske var å tjene
Herren, og han nektet å fravike dette på grunn av andre hensyn.»5

Spencer W. Kimballs læresetninger

Jesus Kristus er den levende Guds Sønn og 
menneskehetens Frelser og er mer enn bare en stor lærer

I en nylig utgave av tidsskriftet Time ble en kjent professor
emeritus ved et av våre største universiteter utførlig sitert på sine
fornuftslutninger. Han beskriver Jesus fra Nasaret som et varmt
menneske, med stor evne til kjærlighet og med uvanlig visdom.
Han kaller ham en stor humanist, en stor lærer, en stor dramati-
ker. Som en typisk fornuftslutning forklarer han at Lasarus ikke
var død, men «bare ble ble “helbredet” av Jesus, ved sinnets og
lærdommens kraft, og ved “sin egen livskraft!”»

Jeg vil i dag bære vitnesbyrd om at Jesus ikke bare er en stor
lærer, en stor humanist og en stor dramatiker, men i virkelig for-
stand den levende Guds Sønn, Skaperen, verdens Forløser, men-
neskehetens Frelser.6

Jeg vet at Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn. Jeg vet
det.7

Kristus sa selv at han var Herren Gud Den allmektige, Kristus
Herren, begynnelsen og enden, verdens Forløser, Jesus Kristus,
Israels veldige, Skaperen, den levende Guds Sønn, Jehova.

Faderen Elohim sier at Jesus er Min enbårne Sønn, min makts
ord. Og minst to ganger, da Jesus ble døpt i Jordan og deretter
på Forklarelsens berg, erklærte han:

«Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag» (se
Markus 1:11, Lukas 3:22), og han sa at «verdenene ble til ved
ham, menneskene ble til ved ham, alt ble til ved ham og
gjennom ham og av ham» [se L&p 93:10].8
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Vi vitner med døperen Johannes, som sa da han så Herren
nærme seg: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!»
(Johannes 1:29). Han var ikke bare et varmt menneske, men
Guds lam.

Vi bærer vitnesbyrd sammen med Nataniel, en israelitt som
det ikke var svik i: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge!»
(Johannes 1:50). Ikke bare en stor lærer, men virkelig Guds
Sønn.

Vi vitner igjen med Johannes den elskede, som sa med over-
bevisning da han så Jesus på stranden: «Det er Herren!» [se
Johannes 21:7]. Ikke bare en stor humanist, men himmelens
Herre Gud.

Og med Simon Peter. Da Herren spurte: «Men dere, hvem sier
dere at jeg er?» svarte Peter: «Du er Messias, den levende Guds
Sønn» (Matteus 16:15, 16), og han fikk høre følgende ord fra
Frelseren: «Salig er du, Simon, Jonas’ sønn! For det er ikke kjøtt
og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himme-
len» (Matteus 16:17).

Og til slutt bærer vi vitnesbyrd sammen med profeten Joseph
Smith, som var villig til å gi sitt liv for sitt vitnesbyrd.9

Jeg vet at Jesus Kristus er den levende Guds Sønn, og at han
ble korsfestet for verdens synder. Han er min venn, min Frelser,
min Herre og min Gud.10

Frelserens virke strekker seg gjennom evighetene – 
fortiden, nåtiden og fremtiden

Jeg vil … bære vitnesbyrd om at [Jesus Kristus] ikke bare levde
i tidens midte i ca. 33 år, men at han levde i evigheter før dette
og vil leve i evigheter siden hen. Jeg bærer vitnesbyrd om at han
ikke bare organiserte Guds rike på jorden, men var Skaperen av
denne verden, menneskehetens Forløser.11

Jesus Kristus var Det gamle testamentes Gud, og det var han
som samtalte med Abraham og Moses. Det var han som inspi-
rerte Jesaja og Jeremia. Det var han som forutsa gjennom disse
utvalgte menn hva som skulle skje i fremtiden, helt til den siste
dag og time.12
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Det var Han, Jesus Kristus, vår Frelser, som ble presentert for
de forbausede tilhørerne ved Jordan (se Matteus 3:13-17), på
Forklarelsens berg (se Matteus 17:1-9), ved nephittenes tempel
(se 3. Nephi 11-26) og i lunden i Palmyra, New York [se Joseph
Smith – Historie 1:17-25]. Og den personen som presenterte
ham, var ingen annen enn hans virkelige Fader, den hellige
Elohim, i hvis bilde han var skapt og hvis vilje han utførte.13

Jeg vet at Herren lever, og jeg vet at han åpenbarer sitt sinn og
sin vilje for oss daglig, så vi kan bli inspirert til å vite i hvilken ret-
ning vi skal gå.14

Han er hovedhjørnestenen. Han er rikets overhode – disse er
hans etterfølgere – dette hans kirke – dette er hans læresetninger
og ordinanser – dette hans bud.15

Vi ser nå frem til hans annet komme som han lovet. Dette løf-
tet vil bli fullt og helt oppfylt slik hans mange andre løfter er
blitt, og i mellomtiden priser vi hans hellige navn og tjener ham,
og sammen med profetene gjennom alle generasjoner bærer vi
vitnesbyrd om hans misjons guddommelighet…

Jeg vet at Jesus, gjennom fortidens og fremtidens evigheter, er
Skaperen, Forløseren, Frelseren, Guds Sønn.16

Gjennom sin forsoning frelser Jesus Kristus 
alle mennesker fra fallets virkninger og 

frelser de angrende fra personlige synder

Mine kjære brødre og søstre, Gud lever, og jeg bærer vitnes-
byrd om det. Jesus Kristus lever, og han er opphavsmannen til
livets og frelsens sanne vei.

Dette er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges budskap.
Det er det viktigste budskap i verden i dag. Jesus Kristus er Guds
Sønn. Faderen valgte ham til denne verdens Frelser.17

Da Adam bevisst og klokelig spiste av den forbudte frukt i
Edens have, bragte han over oss alle, alle sine etterkommere, to
slags død – den fysiske eller «jordiske død» og den åndelige død
eller utelukkelse fra Herrens nærhet.18

I Guds guddommelige plan var det sørget for en forløser som
skulle bryte dødens bånd, og gjennom oppstandelsen muliggjøre
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«Døden var hans siste fiende, og han overvant 
også den og tilveiebragte oppstandelsen.»

en gjenforening av ånd og legeme for alle mennesker som hadde
levd på jorden.

Jesus fra Nasaret var den som før verden ble skapt, ble utvalgt
til å komme til jorden for å gjennomføre dette og overvinne den
fysiske død. Denne frivillige handling ville sone for Adam og Evas
fall og la menneskets ånd igjen ta bolig i legemet og dermed
gjenforene legeme og ånd.19

Denne oppstandelsen er Frelserens, Jesu Kristi verk, han som
var i stand til å overvinne de krefter som styrer kjødet, fordi han
var både dødelig (Marias sønn) og guddommelig (Guds Sønn).
Han ga faktisk sitt liv og tok det som «førstegrøden» bokstavelig
talt opp igjen, og det samme vil alle sjeler gjøre som noensinne
har levd [se 1. Korinterbrev 15:22-23]. Han var en gud og ga sitt
liv. Ingen kunne ta det fra ham. Gjennom sin fullkommenhet når
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det gjaldt å overvinne alle ting, hadde han utviklet makten til å
ta opp sitt liv igjen. Døden var hans siste fiende, og han overvant
også den og tilveiebragte oppstandelsen.20

Det er fordi vår himmelske Fader ga sin Sønn som gave at alle
mennesker, de som har levd, de som lever, og de som kommer
til å leve på jorden, kan vende tilbake for å leve med ham som er
våre ånders Fader. Men for å sikre at det kan skje, var det først
nødvendig at Jesus skulle komme til jorden i kjødet for å under-
vise menneskene ved sitt eksempel om den riktige måte å leve
på, og så villig gi sitt liv og på en mirakuløs måte ta på seg byr-
den av menneskehetens synder.21

Å rense ut synden ville være umulig dersom ikke vedkom-
mende omvender seg fullstendig og får del i den Herre Jesu
Kristi milde barmhjertighet og hans sonoffer. Bare på denne
måten kan mennesket reise seg, bli helbredet, vasket og renset
og fortsatt være skikket til evighetens herligheter. Helaman
minner sine sønner om hva kong Benjamin hadde sagt om hvil-
ken stor rolle Frelseren spiller i så henseende:

«… det [finnes ikke] noen annen vei og ikke noe annet mid-
del hvorved mennesket kan bli frelst enn gjennom Jesu Kristi
sonende blod, han som skal komme. Ja, husk at han kommer for
å forløse verden» (Helaman 5:9).

Og idet han minnet om hva Amulek hadde sagt til Zeezrom,
understreket Helaman hvilken rolle mennesket har når det gjel-
der å få tilgivelse, nemlig å omvende seg fra sine synder:

«… Han sa til ham at Herren visselig skulle komme og forløse
sitt folk, men at han ikke skulle komme og forløse dem i deres
synder, men for å forløse dem fra deres synder.

Og Faderen har gitt ham makt til å forløse dem fra deres syn-
der på betingelse av omvendelse…» (Helaman 5:10—11, uthe-
velse tilføyd).22

[Frelseren] døde for våre synder for å åpne veien til oppstan-
delse; for å vise oss veien til et fullkomment liv, til opphøyelse.
Han ga sitt liv frivillig og med et bestemt formål. Han ble født
under beskjedne omstendigheter, hans liv var fullkomment, og
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hans eksempel overbevisende. Hans død åpnet dører, og men-
nesket ble tilbudt enhver god gave og velsignelse.23

For å motta alle velsignelsene ved Frelserens 
forsoning må vi forene våre anstrengelser med hans

Hver sjel har handlefrihet. Vi kan motta alle de velsignelser
som Kristus ønsker å gi oss ved sitt liv og sin død. Men Kristi død
og plan er helt forgjeves og unyttig hvis vi ikke benytter oss av
dem: «For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle
lide, hvis de ville omvende seg» (L&p 19:16).

Frelseren kom for «å tilveiebringe mennesket udødelighet og
evig liv» (Moses 1:39). Hans fødsel, død og oppstandelse ga oss
udødelighet. Men vi må forene våre anstrengelser med hans for
å oppnå evig liv.24

Når vi tenker på vår Herre Jesu Kristi store offer og de lidelser
han utholdt for oss, ville vi være utakknemlige hvis vi ikke satte
pris på dette så langt det står i vår makt. Han led og døde for oss,
men hvis vi ikke omvender oss, vil alle hans smerter og kvaler for
vår skyld være forgjeves.25

Hans lidelser før og etter at han ble hengt på korset og hans
store offer kan ikke bety stort for oss hvis vi ikke etterlever hans
bud, for han sier:

«… hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det
jeg sier?» (Lukas 6:46).

«Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud»
(Johannes 14:15).26

Mennesker som kjenner Gud og elsker ham og etterlever hans
bud og adlyder hans sanne ordinanser, kan i dette liv eller i det
kommende liv se hans åsyn og vite at han lever og vil kommuni-
sere med dem.27

Vi tror, og det er vårt vitnesbyrd, og vi forkynner for verden «at
det ikke skal gis noe annet navn, heller ingen annen vei eller noe
annet middel hvorved frelse kan komme til menneskenes barn,
enn i og gjennom Den Allmektige Herre Kristi navn» (Mosiah 3:17).

Vi vet, og det er vårt vitnesbyrd, og vi forkynner det også for
verden at for å bli frelst må menneskene tro «at frelse var og er
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og skal komme i og ved Den Allmektige Herre Kristi forsonende
blod» (Mosiah 3:18).

I likhet med Nephi «arbeider [vi] flittig med å skrive for å over-
bevise våre barn, og også våre brødre så de vil tro på Kristus og
bli forsonet med Gud. For vi vet at det er ved nåde vi blir frelst
etter at vi har gjort alt vi kan…

Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om
Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstem-
melse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de
kan se hen til for å få forlatelse for sine synder» (2. Nephi 25:23,
26, uthevelse tilføyd).28

Vi behager Herren når vi etterlever hans evangelium

Jeg kan tenke meg at Herren Jesus Kristus [mens han virket på
jorden], smilte når han så at folket var hengivne og ærbødige...

Jeg tror at Herren Jesus Kristus smiler når han ser inn i hjem-
mene til dette folk og ser dem knele i familiebønn morgen og
kveld og at barna også deltar. Jeg tror han smiler når han ser
unge ektemenn og hustruer, og eldre, som i stor hengivenhet til
hverandre fortsetter å være kjærester... , som fortsatt elsker hver-
andre av hele sin sjel inntil de dør, og deretter gir næring til kjær-
ligheten gjennom all evighet.

Jeg tror han er fornøyd med familiene som ofrer og deler med
andre… Jeg tror Herren Jesus Kristus smiler når han ser ned og
ser [tusener] som var inaktive for et år siden, men som i dag er
lykkelige i riket. Mange av disse har vært i Guds hellige tempel
og mottatt sin begavelse og blitt beseglet, og med takknemlighe-
tens tårer takker de Herren for hans plan.

Jeg tror jeg ser gledens tårer i hans øyne og et smil på hans lep-
per når han ser de … nye sjeler som har kommet til ham i år, som
har bekjent hans navn, som har gått ned i dåpens vann, og jeg tror
også han elsker dem som har hjulpet til med å omvende dem.

Jeg ser ham smile når han ser sitt tallrike folk på kne i omven-
delse, at de forandrer sitt liv og blir mer strålende og renere og
mer lik sin himmelske Fader og sin bror, Jesus Kristus.
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Jeg tror han er glad og smiler når han ser ungdom organisere
sitt liv og beskytte og styrke seg mot det som er galt i dagens ver-
den. Jeg tror at han først blir bedrøvet og deretter kanskje glad
når han ser – slik han må ha gjort for noen dager siden på mitt
kontor – et ungt par som hadde begått en alvorlig overtredelse
og som nå lå sammen på sine knær og holdt hverandre fast i hen-
dene. Han må ha smilt i glede da han så inn i deres sjel og så at
de foretok justeringer, mens deres tårer fuktet min hånd som jeg
mildt hadde lagt på deres hender.

Å, jeg elsker Herren Jesus Kristus. Jeg håper jeg kan vise ham
og gi uttrykk for min oppriktighet og hengivenhet. Jeg ønsker
å være nær ham. Jeg ønsker å være som ham, og jeg ber om at
Herren vil hjelpe oss alle så vi kan være slik han sa til sine nep-
hittiske disipler: «Derfor, hva slags menn burde dere være?» Så
besvarte han sitt eget spørsmål: «Likesom jeg er» (3. Nephi
27:27).29

Forsoningen gir oss håp i dette 
liv og for evigheten som følger

Vi har et håp i Kristus her og nå. Han døde for våre synder. På
grunn av ham og hans evangelium blir våre synder vasket bort i
dåpens bad, synd og misgjerninger blir brent ut av våre sjeler
som ved ild, og vi blir rene, får en ren samvittighet og får del i
den fred som overgår all forstand. (Se Filipperbrevet 4:7.)

Ved å etterleve lovene i hans evangelium oppnår vi timelig vel-
stand, sunne legemer og styrke i vårt sinn. Evangeliet velsigner
oss her og nå.

Men dagen i dag er bare et lite sandkorn i Saharas uendelig-
het. Vi har også et håp i Kristus om den evighet som ligger foran
oss, for ellers er vi som Paulus sa «de ynkverdigste av alle men-
nesker» (1. Korinterbrev 15:19).

Hvor stor ville ikke vår sorg være – og med rette – hvis det ikke
fantes noen oppstandelse! Hvor ynkelige ville vi ikke være hvis
det ikke var noe håp om evig liv! Hvis vårt håp om frelse og evig
belønning skulle svinne bort, ville vi i sannhet være mer ynkver-
dige enn dem som aldri hadde hatt noen slike forventninger.
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«Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrø-
den av dem som er sovnet inn» (1. Korinterbrev 15:20).

Alle mennesker vil få kjenne virkningen av hans oppstandelse,
«for likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende
i Kristus» (1. Korinterbrev 15:22).

«Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også
bære bildet av den himmelske» (1. Korinterbrev 15:49).

Fordi det er sørget for at «dette forgjengelige [blir] ikledd
uforgjengelighet, og dette dødelige [blir] ikledd udødelighet, da
blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier»
(1. Korinterbrev 15:54)…

Vi har et evig håp i Kristus. Vi vet vi har fått dette liv for å for-
berede oss til evigheten: «Og den samme sosiale omgang som
finnes blant oss her, vil finnes blant oss der, men der vil den være
ledsaget av evig herlighet, en herlighet vi ikke nyter godt av nå»
(L&p 130:2).30

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les historien på side 23. Hvordan kan vi komme nærmere
Herren og «tilbringe dagen» med ham, slik president Kimball
gjorde?

• Les side 25-26 og se etter navn og titler president Kimball
brukte på Jesus Kristus. Hvilke navn og titler på Jesus Kristus
betyr noe spesielt for deg, og hvorfor? Hva ville du svare noen
som hevder at Jesus bare var en stor lærer?

• Overvei president Kimballs vitnesbyrd om Frelserens førjor-
diske og jordiske virksomhet og i livet etter dette (side 26-27).
Tenk over hva du kan gjøre for å få et sterkere vitnesbyrd om
Frelserens misjon.

• Studer side 27-29 og se etter grunner til at vi trenger en
Frelser. Hvilken betydning har Jesu Kristi forsoning hatt i ditt
liv?
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• På side 25-29 vitner president Kimball om det Frelseren har
gjort for oss. På side 30-31 lærer vi om det vi må gjøre for å
motta alle forsoningens velsignelser. Hva føler du når du
sammenligner det Frelseren har gjort for oss med det han ber
oss gjøre?

• Gjennomgå president Kimballs tanker om hvordan vi kan
glede Herren (side 31-32). Tenk over hva du føler når du vet
at Herren er fornøyd med deg.

• President Kimball forkynte at vi kan ha et håp i Kristus både nå
og for evigheten som kommer (side 32-33). Hvordan blir men-
neskenes liv forandret når de har et håp i Kristus?

Aktuelle skriftsteder: Johannes 14:6, 21-23; 2. Nephi 9:5-13, 21-
23; Moroni 7:41, 10:32-33; L&p 19:15-19
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Tilgivelsens mirakel

Gjennom oppriktig omvendelse og Frelserens 
forløsende kraft kan vi erfare tilgivelsens mirakel.

Fra Spencer W. Kimballs liv

President Spencer W. Kimball forkynte at «omvendelse er alltid
nøkkelen til et bedre og lykkeligere liv. Alle trenger vi å omvende
oss.»1

Han sa også at «håp er … den store drivkraft bak omvendelse,
for uten håp vil ingen foreta de møysommelige og omfattende
anstrengelser som er nødvendig». For å illustrere dette fortalte
han om en gang han hadde hjulpet en kvinne som kom til ham
og var fortvilet over synden hun hadde begått. Hun sa. «Jeg vet
hva jeg har gjort. Jeg har lest Skriften, og jeg vet hvilke konse-
kvenser dette vil få. Jeg vet at jeg er fordømt og at jeg aldri kan
bli tilgitt, og hvorfor skulle jeg så forsøke å omvende meg nå?»

President Kimball svarte: «Kjære søster, du kjenner ikke
Skriften. Du kjenner ikke Guds kraft og heller ikke hans godhet.
Du kan bli tilgitt for denne avskyelige synd, men for å gjennom-
føre det kreves det en meget oppriktig omvendelse.»

Deretter siterte han flere skriftsteder om at de som oppriktig
omvender seg og holder Guds bud, blir tilgitt. Han fortsatte å
belære henne og så at hun begynte å fatte håp, og til slutt utbrøt
hun: Takk, mange takk. Jeg tror deg. Jeg skal virkelig omvende
meg og vaske mine tilsmussede klær i Lammets blod så jeg kan
få denne tilgivelse.»

President Kimball mintes at kvinnen til slutt kom tilbake til
kontoret hans «og var et nytt menneske, strålende opplagt, lett
til bens og full av håp da hun fortalte meg at siden denne minne-
verdige dagen da håpet hadde sett en stjerne og hadde klamret
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seg til den, hadde hun aldri hatt noe tilbakefall, og heller ikke
hatt det minste tilløp til å [begå den synden]».2

Spencer W. Kimballs læresetninger

Tilgivelsens mirakel gir oss fred og 
hjelper oss å komme nærmere Gud

Det er et strålende mirakel som venter hver eneste sjel som er
beredt til å forandre seg. Omvendelse og tilgivelse forvandler
den mørkeste natt til den mest strålende dag. Når sjeler blir født
på ny og når liv blir forandret, da skjer det store mirakel som for-
skjønner, varmer og høyner. Når man har hatt trusselen om
åndelig død hengende over seg, når det finner sted en ny gjen-
opplivning og liv skyver døden vekk – når dette skjer, er det et
mirakel over alle mirakler. Og slike store mirakler vil aldri opp-
høre så lenge det finnes et menneske som anvender Frelserens
forløsende kraft og sine egne gode gjerninger til å få i stand en
slik gjenfødelse…

Kjernen i tilgivelsens mirakel er at den bringer fred til den sjel
som før har vært engstelig, rastløs, frustert, ja kanskje også pla-
get. I en verden full av strid og uroligheter er dette virkelig en
uvurderlig gave.3

Det er ikke lett å føle fred i våre dagers problemfylte verden.
Freden er derfor noe hver enkelt må tilegne seg… Den kan bare
oppnås ved at man stadig har en angrende innstilling, forsøker å
bli tilgitt både for sine små og store synder, for således stadig å
komme nærmere Gud. For Kirkens medlemmer utgjør dette den
kjerne i deres forberedelse som vil fortelle om de er rede til å
møte Frelseren når han kommer… De som er rede, vil føle fred
i sine hjerter og vil få del i den velsignelse Frelseren lovet sine
apostler: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke
som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt
ikke!» (Johannes 14:27.)

[En av oppgavene] Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
har, er å kalle mennesker overalt i verden til omvendelse. De
som gir akt på dette kall, hva enten de er medlemmer av Kirken
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«Omvendelse og tilgivelse forvandler den mørkeste natt til den mest strålende dag.»

eller ikke, kan få del i tilgivelsens mirakel; og fra deres øyne vil
Gud tørke vekk kvalenes, angerens, forferdelsens, fryktens og
skyldens tårer. Tårevåte øyne vil vike plassen for tørre øyne,
mens behagelige smil vil tre i stedet for engstelige og bekymrede
blikk.

For en lindring! For en trøst! For en glede! Alle de som er
tynget ned av overtredelser, sorg og synd, kan bli tilgitt, lutret og
renset hvis de vil vende seg til sin Gud, lære om ham og holde
hans bud. Og på samme måte kan også alle vi som daglig har
behov for å omvende oss fra våre tåpeligheter og svakheter, få
del i dette mirakel.4

Vi trenger alle omvendelse

«… intet urent kan komme inn i Guds rike …» (1. Nephi
15:34). Og videre: «… intet urent kan bo hos Gud…» (1. Nephi
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10:21). For profetene betyr uttrykket urent i denne sammen-
heng det samme som det betyr for Gud. For mennesket kan
ordet ha en relativ betydning – en ørliten flekk gjør for eksem-
pel ikke en hvit skjorte eller kjole uren (skitten). Men for Gud,
som er fullkommenheten selv, betyr renhet moralsk og person-
lig renhet. Det som er mindre enn dette, er urenhet i større eller
mindre grad, og kan følgelig ikke finnes hos Gud.

Hvis det ikke hadde vært for omvendelsens og tilgivelsens vel-
signede gaver, ville situasjonen ha vært håpløs for mennesket,
for det er ingen andre enn Mesteren som noen gang har levd her
på jorden uten synd.5

Det finnes ikke en eneste dag i noe menneskes liv da det ikke
er nødvendig å omvende seg med henblikk på ens velvære og
evige fremgang.

Men når de fleste av oss tenker på omvendelse, har vi en ten-
dens til å bli trangsynte og betrakte det som en god ting for kun
våre ektefeller, våre foreldre, våre barn, våre naboer, våre venner
og verden som sådan – alle og enhver med unntagelse av oss
selv. På lignende måte finnes det en alminnelig utbredt, kanskje
underbevisst, følelse av at Herren har tilveiebragt omvendelse
bare for dem som begår mord, hor eller tyveri, eller andre skrek-
kelige forbrytelser. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle. Hvis vi er
ydmyke og ønsker å etterleve evangeliet, vil vi etterhvert betrakte
omvendelse som noe som er anvendelig på alt vi foretar oss i
livet, hva enten det er av åndelig eller timelig beskaffenhet.
Omvendelse er for hver eneste sjel som ennå ikke har nådd full-
kommenhet.6

Tilgivelsens nøkkel heter omvendelse. Med den kan man åpne
døren inn til lykke og fred, og den peker ut den vei som fører til
frelse i Guds rike. Den frigjør ydmykhetens ånd i menneskets sjel
og gir mennesket et sønderknust hjerte som er lydhørt overfor
Guds vilje.

«Synd er lovbrudd» (1. Johannes 3:4), og for slike lovbrudd er
en straff fastsatt i den evige lov. Alle normale mennesker er
ansvarlige for de synder de begår, og må derfor også finne seg i
å ta den straff som knytter seg til disse brutte lover. Imidlertid gir
Kristi død på korset oss et tilbud om å bli fritatt for den evige
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straff for de fleste synder. Han påtok seg straffen for alle verdens
synder, hvilket betyr at alle som omvender seg og kommer til
ham, vil få tilgivelse for sine synder og bli fritatt for straffen.7

Erkjennelse av synd og bedrøvelse etter 
Guds sinn er en del av sann omvendelse

Omvendelse er en vennlig og barmhjertig lov. Den er langt-
rekkende og altomfattende… Den er sammensatt av mange for-
skjellige bestanddeler som hver for seg er uunnværlige for en
fullstendig omvendelse…

De finnes ingen storslagen vei til omvendelse, og ingen privi-
legert sti til forlatelse. Ethvert menneske må følge den samme
kurs, enten han er rik eller fattig, skolert eller uskolert, stor eller
liten, prins eller fattigmann, konge eller menigmann. «For Gud
gjør ikke forskjell på folk» (Romerbrevet 2:11)…

Før omvendelsens mange bestanddeler settes i bevegelse, må
man ta det første skritt. Dette første skritt er det vendepunkt da
synderen klart erkjenner sin synd. Dette er den første gryende
fornemmelse, en overbevisning om skyld. Uten dette kan ingen
sann omvendelse finne sted fordi han ikke erkjenner at synden
er begått…

Når vi er blitt klar over hvor alvorlig vår synd er, kan vi
omforme vårt sinn så det følger den oppskrift som kan fri oss fra
syndens virkninger. Alma forsøkte å formidle dette til Corianton
da han sa: «…bare [føl] uro over dine synder, en uro som skal
bringe deg ned til omvendelse… Forsøk ikke å unnskylde dine
synder det aller minste» (Alma 42:29-30).8

Den hellige ånd kan spille en viktig rolle når det gjelder å
overbevise synderen om hans feiltrinn. Han hjelper ham til å
«vite sannheten i alle ting» (Moroni 10:5), til å lære alle ting og
til å minne en om alt (Johannes 14:26) og til å irettesette verden
for synd (Johannes 16:8, KJv).

Ofte mener folk de har omvendt seg når det eneste de har gjort
er å beklage en feilaktig handling. Men sann omvendelse kjenne-
tegnes ved den «bedrøvelse etter Guds sinn» som forandrer,
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forvandler og frelser. Det er ikke nok å være bedrøvet… Pauls sier
det på denne måten til de hellige i Korint:

«Jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere
ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere, var
av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss.

For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse,
som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død» (2.
Korinterbrev 7:9-10).9

Til enhver tilgivelse er det knyttet en betingelse. Plasteret må
være like stort som såret. Faste, bønn og ydmykhet må være
minst like stor, eller større, enn synden. Man må ha et sønder-
knust hjerte og en angergiven ånd, og man må kle seg i «sekk og
aske». Det må være tårer og en ekte forandring innerst inne.10

Å avstå fra synd innbefatter å bygge opp et nytt liv

Selvfølgelig er det heller ikke nok å være overbevist om sin
skyld. En slik overbevisning kan være nedbrytende og ødeleg-
gende dersom den ikke ledsages av anstrengelser for å bli kvitt
sin skyld. Overbevisningen må således ledsages av et oppriktig
ønske om å rense seg for skyld samt utbedre den skade som fei-
len har forvoldt.11

Det er én avgjørende prøve på om omvendelse har funnet
sted, nemlig det at man ikke synder mer. Under forutsetning av
at en person avstår fra sin synd og gjør det med den riktige
begrunnelse – fordi bevisstheten om hvor graverende synden er,
blir stadig sterkere og fordi han stadig er mer villig til å etterleve
Herrens lover – da er han virkelig i ferd med å omvende seg.
Følgende kjennetegn er satt opp av Herren: «Ved dette kan dere
vite om et menneske omvender seg fra sine synder – se, han vil
bekjenne dem og avstå fra dem» (L&p 58:43, uthevelse tilføyd).

En ekte omvendelse har med andre ord ikke funnet sted før
man avstår fra sine feil og har slått inn på en ny vei… En frel-
sende kraft når ikke frem til den som bare ønsker å forandre sitt
liv. Sann omvendelse maner til handling.
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Man må ikke bli overrasket over at det kreves anstrengelser og
ikke bare et ønske. Når alt kommer til alt, er det arbeidet som
utvikler både vår moral og vår fysiske muskulatur.12

Når man skal avstå fra synd, kan man ikke bare ønske seg
bedre tilstander, man må fremkalle dem. Man må etter hvert
begynne å hate de tilsølede klær og avsky synden. Man må være
sikker – ikke bare på at man har sluttet å synde, men at man også
har forandret den situasjon som synden er omgitt av. Man bør
unngå de steder, de forhold og de omstendigheter hvor synden
fant sted, for alt dette kan meget raskt fremkalle den på nytt.
Man må holde seg borte fra de mennesker som synden ble
begått med. Man behøver ikke å hate vedkommende som var
innblandet, men man må unngå dem og alt som har tilknytning
til synden. Man må kvitte seg med alle brev, smykker og gjen-
stander som fører til at man blir minnet om «gamle dager» og
«forgangne tider». Man må glemme adresser, telefonnumre,
mennesker, steder og situasjoner med tilknytning til den syndige
fortid, og bygge opp et nytt liv. Man må eliminere alt som bringer
gamle minner tilbake.13

For å kunne snu ryggen til det onde, forvandle liv, forandre vår
personlighet, forme vår karakter eller omforme den, trenger vi
Herrens hjelp, og den vil vi visselig få hvis vi gjør vår del. Det
menneske som setter hele sin lit til Herren, blir herre over seg
selv og kan utføre alt han bestemmer seg for å gjøre, hva enten
det måtte være å få tak i messingplatene, bygge et skip, få bukt
med en vane eller seire over en dypt rotfestet overtredelse.14

Bekjennelse letter byrder

Syndsbekjennelsen utgjør en nødvendig del av omvendelsen
og således også for å få tilgivelse. Det er en virkelig prøve på at
omvendelsen er ekte, for «ved dette kan dere vite om et men-
neske omvender seg fra sine synder – se, han vil bekjenne dem
og avstå fra dem» (L&p 58:43, uthevelse tilføyd)…

Bekjennelsen er kanskje den skanse som den angrende syn-
der har vanskeligst for å forsere. Skammen avholder ofte ved-
kommende fra å gjøre synden kjent, samt erkjenne sitt feilgrep.
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«Bekjennelse fører til fred.»

Av og til vil en angivelig mangel på tillit til de mennesker han
skulle bekjenne sin synd for, styrke hans oppfatning av at det er
best å holde hemmeligheten for seg selv…

Fordi Herren kjenner menneskenes hjerter, deres hensikter
og den evne de har til å omvende og fornye seg, venter han med
å tilgi helt til omvendelsen har modnet seg. Overtrederen må ha
«et sønderknust hjerte og en angrende ånd» og være villig til å
ydmyke seg og gjøre alt som forlanges. Et av de krav Herren stil-
ler, er at man bekjenner sine større synder for Kirkens behørige
autoriteter. Slike synder kan være hor i og utenfor ekteskapet,
andre seksuelle overtredelser, samt andre synder som er like
alvorlige. Fremgangsmåten med bekjennelse gir den tiltrengte
kontroll og beskyttelse for Kirken og dens medlemmer, og er
overtrederens første skritt på vei til sann omvendelse.

Fordi de er skamfulle og stolte, har mange overtredere til-
fredsstillet sin samvittighet, i hvert fall midlertidig, med noen få
bønner til Herren i lønndom og har unnskyldt seg med at dette
var en tilstrekkelig bekjennelse av deres synder. «Men jeg har jo
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bekjent min synd for min himmelske Fader,» sier de iherdig, «og
det er alt som er nødvendig.» Dette er ikke riktig hvis det er en
større synd det dreier seg om. I så fall er det to former for tilgi-
velse som kreves for at overtrederen kan få fred – den ene kom-
mer fra de behørige autoriteter i Herrens kirke og den andre fra
Herren selv. [Se Mosiah 26:29.] …

Den ideelle bekjennelse er den som er frivillig og ikke
påtvunget. Den har sitt utspring i overtrederens sjel og skyldes
ikke at man blir oppdaget i sin synd… En slik bekjennelse er et
tegn på gryende omvendelse. Den gir en pekepinn om at synde-
ren er overbevist om sin synd og ønsker å avlegge sin syndige
handlemåte. En frivillig bekjennelse er langt, langt mer aksep-
tabel i Herrens øyne enn den innrømmelse som er påtvunget,
eller en manglende ydmykhet som hales ut av vedkommende
gjennom eksaminasjon når skyldsspørsmålet er helt opplagt. En
slik påtvunget innrømmelse bærer intet bud om det ydmyke
hjerte som fremkaller Herrens barmhjertighet: «… for jeg,
Herren, tilgir synder og er barmhjertig mot dem som bekjenner
sine synder med ydmykt hjerte» (L&p 61:2, uthevelse tilføyd).15

Selv om de større synder, i likhet med dem som er nevnt tid-
ligere … krever at man går til bekjennelse for Kirkens behørige
autoriteter, er det klart at en slik bekjennelse hverken er nød-
vendig eller ønskelig for alle slags synder. De som er mindre
alvorlige, men som har vært til anstøt for andre mennesker –
uoverensstemmelser i ekteskapet, mindre vredesutbrudd, uenig-
heter og lignende ting – skulle i stedet bekjennes for den eller
dem som er skadelidende, og saken skulle ordnes mellom de
personer som er innblandet, normalt sett uten at saken henvises
til Kirkens autoriteter.16

Bekjennelse skaper fred… Å bekjenne betyr ikke bare at man
forteller om sine feilgrep til de behørige autoriteter, men også at
man deler byrdene for å gjøre dem lettere. I det minste fjerner
man en del av sin byrde og legger den på andres skuldre som
både kan og vil hjelpe til med å bære byrden. Deretter følger en
tilfredsstillelse ved å ha gjort alt som er mulig for å kvitte seg
med overtredelsens bør.17
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Vederlag er en nødvendig del av omvendelse

Når et menneske har opplevet den dype anger og ydmykhet
som en overbevisning om synd fremkaller, når vedkommende
har avlagt synden og resolutt bestemt seg for å sky den i fremti-
den, når vedkommende har bekjent sin synd for Gud og for de
rette personer her på jorden – når alt dette er gjort, da gjenstår
et krav om skadebot eller vederlag. Han må rette opp den skade
som er forvoldt, levere tilbake det han har stjålet eller rette opp
uretten.18

Det kreves av den angrende synder at han utbedrer den skade
som er forvoldt så langt det er mulig. Jeg sier «så langt det er
mulig» fordi det finnes enkelte synder som det er umulig å yte
fullt vederlag for, og andre som bare delvis kan utbedres.

En tyv kan delvis utbedre den skade som er forvoldt, ved å
levere tilbake det som ble stjålet. En løgner kan gjøre sannheten
kjent og til en viss grad rette opp den skade løgnen har forvoldt.
Sladder som har tilsmusset et annet menneskes karakter, kan
delvis rettes opp ved innstendige anstrengelser for å gjenopp-
rette den skadelidendes gode omdømme. Hvis skadevolderen
gjennom synd eller skjødesløshet har ødelagt eiendom, kan han
rette dette opp igjen eller betale for skaden helt eller delvis.

Hvis en mann ved sine handlinger har bragt sorg og vanære
over sin hustru og sine barn, må han for å rette opp dette
anstrenge seg til det ytterste for å vinne deres tillit og kjærlighet
tilbake ved at han overgår seg selv når det gjelder å vise hengi-
venhet og troskap… Dette gjelder også for hustruer og mødre.
Hvis barna har gjort noe galt mot sine foreldre, må likeledes en
del av deres omvendelse … bestå i at de retter opp det gale som
er gjort og at de hedrer sine foreldre.

Som regel er det mye en angrende sjel kan gjøre for å yte ver-
derlag. «Et sønderknust hjerte og en angrende ånd» vil vanligvis
finne ut hvordan man til en viss grad skal yte vederlag.
Omvendelsens sanne ånd krever at skadevolderen skal gjøre alt
som står i hans makt for å rette opp det gale som er gjort.19
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I omvendelsesprosessen må vi utbedre skaden fullstendig der
hvor dette er mulig, og ellers yte vederlag så langt det overhode
lar seg gjøre. Og mens alt dette pågår, må vi huske at den synder
som ber inntrengende og som ønsker å utbedre den skade hans
handlinger har forvoldt, må tilgi andre for alle synder som begås
mot ham. Herren vil ikke tilgi oss med mindre våre hjerter er
fullstendig renset for alt hat, all bitterhet og alle anklager mot
våre medmennesker.20

Sann omvendelse innebærer at man 
forplikter seg til å etterleve Herrens bud

I forordet til åpenbaring i nyere tid redegjør Herren for et av
de aller vanskeligste krav i forbindelse med sann omvendelse. For
enkelte utgjør dette den mest besværlige del av omvendelsen,
fordi man derved må være på vakt resten av livet. Herren sier:

«… Jeg, Herren, kan ikke se på synd og på noen som helst
måte samtykke i den –

ikke desto mindre skal den som omvender seg og følger
Herrens bud, bli tilgitt» (L&p 1:31-32, uthevelse tilføyd).

Dette skriftsted går rett på sak. For det første omvender man
seg. Etter å ha fått fotfeste må man dernest etterleve Herrens bud
for å bevare sin gode utgangsposisjon. Dette er nødvendig for å
sikre en fullstendig tilgivelse…

Ettersom vi alle synder i større eller mindre grad, trenger vi
alle som en stadig å omvende oss, og vi må uavbrutt heve vårt
blikk og våre prestasjoner. Man lærer neppe å etterleve Herrens
bud i løpet av en dag, en uke, en måned eller et år. Dette er en
oppgave som utvides til å omfatte resten av ens levetid…

Omvendelsen må innebære at man fullt og helt går inn for
Herrens program. Ingen overtreder har omvendt seg fullt og helt
dersom han forsømmer sin tiende, ikke går til sine møter, unn-
later å holde hviledagen hellig, ikke ber sine familiebønner, ikke
oppholder Kirkens autoriteter, bryter Visdomsordet og ikke
elsker Herren og sine medmennesker… Gud kan ikke tilgi med
mindre overtrederen viser en sann omvendelse som omfatter
alle livets områder…
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«Å etterleve budene» innebærer alle de mange aktiviteter som
forlanges av den trofaste… Det som trengs er gode gjerninger og
hengivenhet generelt sett, ledsaget av en konstruktiv innstilling.
En trygg måte å nøytralisere syndens virkninger på er i tillegg til
dette å bringe evangeliets lys til andre som ennå ikke har fått del
i det. Dette kan bety at man arbeider både med inaktive med-
lemmer av Kirken og med ikke-medlemmer – oftest med den
siste kategori. Legg merke til hvordan Herren har knyttet synds-
tilgivelse sammen med at man bærer sitt vitnesbyrd om dette
siste-dagersverk:

«For jeg vil tilgi dere deres synder med dette bud, så dere kan
forbli standhaftige i deres sinn, i andektighet og i bønnens ånd
når dere bærer vitnesbyrd til all verden om de ting som er blitt
meddelt dere» (L&p 84:61, uthevelse tilføyd).21

Er det så vanskelig å forstå hvorfor Herren i alle disse tusen år
har bønnfalt menneskene om å komme til ham? Det er klart det
var tilgivelse gjennom omvendelse og den lindring man kan få
for en tyngende skyld, Kristus siktet til da han, etter en strålende
bønn til sin Fader, avsluttet med denne inntrengende henstilling
og dette edle løfte:

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

Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og
ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» (Matteus 11:28-
30).

Det er mitt håp og min bønn at menn og kvinner overalt i ver-
den vil ta imot denne vennlige innbydelse og således la Mesteren
få utføre tilgivelsens store mirakel i deres liv.22

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• President Kimball kalte tilgivelse «mirakel over alle mirakler»
(side 36). På hvilke måter er tilgivelse et mirakel? (Du finner
noen eksempler på side 35-37.)
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• Mens du leser avsnittet som begynner på side 38, tenker du
over hvordan vår situasjon ville vært uten Frelseren og hans
forsoning.

• Les femte, sjette og syvende avsnitt på side 39. Hvordan tror
du «bedrøvelse etter Guds sinn» skiller seg fra uttrykk for
beklagelse og anger? Kan du nevne noen eksempler i Skriftene
på bedrøvelse etter Guds sinn som gjelder oss i dag?

• På side 40-41 gir president Kimball eksempler på hvordan
man kan avstå fra synd og «bygge opp et nytt liv». Hvordan kan
vi anvende dette rådet på alle synder vi prøver å overvinne –
for eksempel pornografi, banning eller gambling?

• Gjennomgå side 41-43. Hvorfor betrakter noen omvendelse
som så vanskelig? Hvilke velsignelser er en følge av at vi
bekjenner for Herren? For biskopen eller grenspresidenten?
For andre som vi har krenket?

• Overvei første avsnitt på side 44. Hva betyr å yte vederlag for
synder? Hvordan kan en angrende person best avgjøre hva
han eller hun skal gjøre for å yte vederlag for sine synder?

• Hvordan skiller president Kimballs læresetninger i dette kapit-
let seg ut fra den feilaktige tanke at omvendelse består i å
utføre en rekke rutinemessige handlinger?

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 1:18; Mosiah 4:3; Alma 36:12-26;
L&p 19:15-20; 64:8-9

Noter

1. Tilgivelsens mirakel, 35.
2. Tilgivelsens mirakel, 312-313.
3. Tilgivelsens mirakel, 332.
4. Tilgivelsens mirakel, 335-337.
5. Tilgivelsens mirakel, 27.
6. Tilgivelsens mirakel, 38.
7. Tilgivelsens mirakel, 125.
8. Tilgivelsens mirakel, 139-140.
9. Tilgivelsens mirakel, 142-143.

10. Tilgivelsens mirakel, 323.
11. Tilgivelsens mirakel, 147-148.
12. Tilgivelsens mirakel, 151.

13. Tilgivelsens mirakel, 158.
14. Tilgivelsens mirakel, 162.
15. Tilgivelsens mirakel, 165, 166, 167,

168.
16. Tilgivelsens mirakel, 172.
17. Tilgivelsens mirakel, 174.
18. Tilgivelsens mirakel, 177.
19. Tilgivelsens mirakel, 179-180.
20. Tilgivelsens mirakel, 185.
21. Tilgivelsens mirakel, 187, 188, 189,

190.
22. Tilgivelsens mirakel, 337.
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«Ingen av oss skulle bli så opptatt at vi ikke kan meditere med bønn.»
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Bønn, nøkkelen til åndelig kraft

Gjennom ærlig og inderlig bønn mottar vi kjærlighet,
kraft og styrke fra vår himmelske Fader.

Fra Spencer W. Kimballs liv

«Jeg har alltid meget vare følelser overfor bønn og bønnens
kraft og velsignelser,» sa president Spencer W. Kimball. «Jeg har
mottatt flere velsignelser enn jeg noen gang kan få takket nok
for. Herren har vært så god mot meg. Jeg har hatt så mange erfa-
ringer både når jeg har vært syk og når jeg har vært frisk at de
ikke etterlater en skygge av tvil i mitt hjerte og sinn om at det fin-
nes en Gud i himmelen, at han er vår Fader og at han hører og
besvarer våre bønner.»1

En av disse erfaringene fant sted da president Kimball og hans
hustru, Camilla, reiste til en konferanse i New Zealand. Da de
kom til byen Hamilton, var de så syke at president Kimball ba pre-
sident N. Eldon Tanner, førsterådgiver i Det første presidentskap,
om å representere ham under et kulturprogram som var planlagt
til den kvelden. Noen timer senere våknet president Kimball
«plutselig og spurte dr. Russell M. Nelson, som våket over ham:
“Bror Nelson, når skulle aftenens program begynne?”

“Klokken 19, president Kimball.”

“Hvor mange er den nå?”

“Nesten syv.”

Spencer var våt av svette. Feberen hadde gitt seg… Han sa: “Si
til søster Kimball at vi skal dit.”

Camilla sto opp, og begge kledde seg raskt og kjørte den korte
strekningen til stadionet der programmet nettopp skulle
begynne. Under åpningen hadde president Tanner forklart at de
var for syke til å være tilstede. I åpningsbønnen hadde en ung
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newzealender holdt en inderlig bønn: “Vi er 3 000 New Zealand-
ungdommer som er samlet her. Vi har gjort forberedelser til å
synge og danse for din profet. Vil du helbrede ham og få ham
hit!” Da bønnen ble avsluttet, kom bilen med Spencer og
Camilla kjørende inn på stadionet, og det lød et spontant, øre-
døvende rop da bønnen ble besvart.»2

Spencer W. Kimballs læresetninger

Det kreves at vi ber, på samme måte som 
det kreves at vi holder ethvert annet bud

Bønn er ikke en valgfri aktivitet, den er grunnleggende for vår
religion.3

Hvorfor skulle vi be? Fordi vi er vår himmelske Faders sønner
og døtre, og vi er avhengige av ham for alt vi har – mat og klær,
helse, selve livet, syn og hørsel, stemme, evne til å bevege oss, til
og med vår forstand.

… Kan du gi deg selv evne til å puste, selve livet, hele ditt
vesen? Kan du forlenge dine dager med en eneste time? Er du så
sterk uten himmelens gaver? Er din hjerne blitt skapt av seg selv,
og har du formet den? Kan du gi liv eller forlenge liv? Makter du
å klare deg uten Herren? Likevel oppdager jeg at mange unnla-
ter å be…

Du som ber av og til, hvorfor ikke be mer regelmessig, oftere,
mer inderlig? Er tiden så kostbar, livet så kort eller troen så svak? …

Vi har alle store forpliktelser overfor Herren. Ingen av oss har
nådd fullkommenhet. Ingen av oss er fri for feil. Det kreves av
alle at vi skal be, på samme måte som det kreves kyskhet, over-
holdelse av sabbaten, at vi betaler tiende og etterlever
Visdomsordet, er tilstede på møter og inngår celestialt ekteskap.
Like sikkert som ethvert annet bud er dette et bud fra Herren.4

Da jeg tidligere i livet reiste omkring i Kirkens staver og misjo-
ner, traff jeg ofte mennesker som var i vanskeligheter eller som
hadde store behov. Mitt første spørsmål til dem var: «Hva med
deres bønner? Hvor ofte ber dere? Hvor engasjert er dere når
dere ber?» Jeg har oppdaget at synden vanligvis finner sted når
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kommunikasjonslinjene er brutt. Dette var grunnen til at Herren
sa til profeten Joseph Smith: «Det jeg sier til én, sier jeg til alle.
Be alltid så den onde ikke får makt over dere og fjerner dere fra
deres stilling» (L&p 93:49).5

I dagens verden er det et stort behov for bønn som kan holde
oss i kontakt med Gud og holde kommunikasjonskanalene
åpne. Ingen av oss skulle bli så opptatt at vi ikke kan meditere
med bønn. Bønn er det som åpner for åndelig styrke.6

I våre bønner skulle vi gi uttrykk for 
takknemlighet og ydmykt be vår himmelske 
Fader velsigne oss og dem vi har rundt oss

Hva skal vi så be om i våre bønner? Vi skulle gi uttrykk for
glede og oppriktig takknemlighet for velsignelser vi har mottatt.
Herren har sagt: «Og dere må gi takk til Gud i Ånden for enhver
velsignelse dere er velsignet med» (L&p 46:32). Vi får del i en
strålende og betryggende ånd når vi uttrykker oppriktig takk-
nemlighet til vår himmelske Fader for våre velsignelser – for
evangeliet og kunnskapen om dette evangelium som vi er blitt
velsignet med å motta, for de anstrengelser og det arbeid som
foreldre og andre mennesker har utført for oss, for vår familie og
for våre venner, for de muligheter vi har, for vårt sinn, vårt
legeme og vårt liv, for gode og nyttige erfaringer vi har gjort i
livet, samt for all vår Faders hjelp og vennlighet og for bønner
han har besvart.

Vi kan be for våre ledere. Paulus skrev:

«Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bøn-
ner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker,

for konger og for alle som er i høy stilling» (1. Timoteus 2:1-2).

Vi utvikler lojalitet mot vårt fedreland og de lover som styrer
oss hvis vi ber på denne måten. Dessuten vil vi utvikle kjærlig-
het til våre ledere i Kirken, og våre barn vil respektere dem, for
man kan neppe være kritisk til Kirkens funksjonærer hvis man
ber ærlige bønner for dem. Det er en glede for meg at jeg hele
livet har støttet mine ledere og har bedt for deres ve og vel. Og
i de senere år har jeg følt at jeg har fått stor kraft på grunn av
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lignende bønner som de siste-dagers-hellige har oppsendt til
himmelen for meg.

Det altomfattende misjonærarbeidet skulle ustanselig tas med
i våre bønner. Vi ber om at nasjoners dører vil bli åpnet så evan-
geliet kan bli forkynt. Vi ber om muligheter og veiledning til å
dele evangeliets strålende nyheter med andre. Når alle barn ber
hele sitt liv for misjonærarbeidet, vil de bli gode misjonærer.

… Vi ber for den som vi følte var vår fiende, for vi minnes det
vakre og mektige råd som vår Herre har gitt: «Men til dere som
hører, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater
dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som taler ille
om dere» (Lukas 6:27-28). Kan noen ha en fiende lenge hvis han
ber for de menneskene han er omgitt av og som han måtte ha
bitre følelser for?

Vi ber om visdom, om dømmekraft og om forståelse. Vi ber
om beskyttelse når vi er på farlige steder, og om styrke i fris-
telsens stund. Vi husker våre kjære og våre venner. Vi fremsier
øyeblikkets bønner i ord eller i tanker, høyt eller i dypeste still-
het. Vi har alltid en bønn i vårt hjerte om at vi må greie våre dag-
lige gjøremål godt. Kan vi gjøre det som er ondt hvis vi har ærlige
bønner i vårt hjerte og på våre lepper?

Vi ber for vårt ekteskap, våre barn, vår neste, vårt arbeid, våre
avgjørelser, våre oppdrag i Kirken, våre vitnesbyrd, våre følelser
og våre mål. Ja, vi lytter til Amuleks gode råd og ber om barm-
hjertighet, vi ber om alt vi trenger til livets opphold, for vår hus-
holdning og om beskyttelse mot våre fienders makt. Vi ber «om
beskyttelse mot djevelen som er en fiende av all rettferdighet» og
for våre markers grøde. Og når vi ikke roper til Herren, skal vi
«la hjertet være fylt og stadig oppløftet i bønn til ham om [vår]
velferd, og også for velferden til dem som er omkring [oss]».
(Se Alma 34:18-27.)7

Vi ber om tilgivelse. Jeg har intervjuet mange fremtidige
misjonærer. Altfor ofte oppdager jeg at de ikke ber, selv om de
ikke har fått tilgivelse for tåpeligheter. «Hvorfor ber du ikke,» har
jeg spurt, «når det er så meget du må gjøre opp for? Tror du at
du bare kan neglisjere det, trekke på skuldrene og bortforklare
det med at det er vanlig praksis? Skammer du deg for å knele,
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«Vi ber for vårt ekteskap, våre barn, vår neste, vårt arbeid, våre avgjørelser, 
våre oppdrag i Kirken, våre vitnesbyrd, våre følelser og våre mål.»

skammer du deg over Kristus? Tviler du litt med hensyn til Gud?
Vet du ikke at han lever og at han elsker og tilgir deg når du viser
at du omvender deg? Vet du at synder ikke kan slettes, overtre-
delser ikke tilgis ved unndragelse og ren forglemmelse?» …

Vi ber om alt som er nødvendig og verdig og riktig. Jeg hørte
en gutt på omkring fjorten år som i familiebønn tryglet Herren
om å beskytte familiens sauer oppe i åsen. Det snedde, og det
var bitende kaldt. Jeg hørte en familie be om regn under en tør-
keperiode da situasjonen var fortvilet. Jeg hørte en ung pike be
om hjelp til prøvene hun skulle ha den dagen.

Vi ber også for syke og de som er rammet på annen måte.
Herren vil høre våre oppriktige bønner. Han helbreder kanskje
ikke alltid de rammede, men han kan gi dem fred eller mot eller
styrke til å holde ut. Vi glemmer ikke å be for dem som trenger
velsignelser nesten mer enn de fysisk syke – de som er frustrert
og forvirret, de som fristes og som er urolige.
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Vi ber for våre barns ve og vel. Når barna blir eldre, blir de
noen ganger opprørske tross alt vi kan si og gjøre. Alma oppda-
get at formaningene han ga sin [sønn], var forgjeves, så han ba
for [ham], og han holdt mektige bønner. Noen ganger er dette
alt foreldre kan gjøre. Et rettferdig menneskes bønn har stor
kraft, sier Skriften, og det hadde den i dette tilfellet. [Se Jakobs
brev 5:16, Mosiah 27:14.]8

Det er et stort privilegium og en stor glede å kunne be til vår
Fader i himmelen, en stor velsignelse. Men prosessen er ikke
avsluttet når vår bønn er ferdig. Amulek hadde helt rett da han
sa: «Og nå, se, mine elskede brødre, … hvis dere, etter å [bedt],
viser bort de trengende og de nakne og ikke besøker de syke og
plagede og gir av deres midler, hvis dere har noen, til dem som
står i trang til det, jeg sier til dere at hvis dere ikke gjør noen av
disse ting, se, da er deres bønner forgjeves og gavner dere ikke,
og dere er som hyklere som fornekter troen» (Alma 34:28). Vi må
aldri glemme at vi skal etterleve evangeliet like ærlig og opprik-
tig som vi ber.9

I våre private, personlige bønner kan vi 
kommunisere med Gud og få vite hans vilje

Enkelte ting er det best å be om når vi er alene og ikke behø-
ver å tenke på tiden eller det konfidensielle i våre bønner. Å be
i ensomhet er uvurderlig og givende. Å be alene hjelper oss å
fjerne skam, påtatthet og enhver underliggende falskhet. Det
hjelper oss til å åpne vårt hjerte og være helt ærlige og hederlige
når det gjelder å gi uttrykk for alle våre håp og holdninger.

Jeg har lenge følt at det er viktig å få være uforstyrret når vi
holder personlig bønn. Frelseren fant det til tider nødvendig å gå
opp i fjellet eller ut i ørkenen for å be. På samme måte søkte
apostelen Paulus ut i ørkenen for å være alene etter at han hadde
mottatt sitt viktige kall. Enos oppholdt seg på ensomme steder
for å kommunisere med Gud. Joseph Smith fant den ro han
søkte i et skogholt hvor bare fugler og trær og Gud kunne høre
hans bønn. Legg merke til noen viktige ord i hans beretning: «I
overensstemmelse med denne min beslutning om å be til Gud,
dro jeg således ut (trakk jeg meg tilbake) i skogen for å gjøre et
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forsøk… Det var første gang i mitt liv at jeg forsøkte noe slikt, for
til tross for all min engstelse, hadde jeg aldri før forsøkt å be
høyt.» (Joseph Smith – Historie 1:14, uthevelse tilføyd.)

Så langt det er mulig, burde også vi forsøke å finne et værelse,
et hjørne, et avlukke, et sted hvor vi kan «trekke oss tilbake» for
å «be høyt» i lønndom. Vi minnes de mange gangene Herren
oppfordrer oss til å be høyt: «Og videre befaler jeg deg at du skal
be høyt såvel som i ditt hjerte, ja, for verden såvel som i lønn-
dom, offentlig såvel som i enerom» (L&p 19:28).10

Hvis vi i disse spesielle stundene i bønn holder noe tilbake for
Herren, kan det bety at noen velsignelser kan holdes tilbake for
oss. Når det kommer til stykket, ber vi som ansøkere foran en
allvitende himmelsk Fader, så hvorfor skulle vi noen gang tenke
på å holde tilbake følelser eller tanker som har å gjøre med våre
behov og våre velsignelser?11

I våre bønner må vi ikke tilsløre noe, ikke være hyklerske, for
her kan det ikke være noe bedrag. Herren kjenner vår egentlige
tilstand. Forteller vi Herren hvor gode eller svake vi er? Vi står
helt blottet foran ham. Fremsetter vi våre bønner i beskjedenhet,
oppriktighet og med et «sønderknust hjerte og en angrende
ånd» eller som fariseeren som roste seg av hvor nøye han fulgte
Moseloven? [Se Ether 4:15; Lukas 18:11-12.] Bruker vi noen få
banale og forslitte ord, eller snakker vi fortrolig til Herren så
lenge som anledningen krever? Ber vi tilfeldig istedenfor å be
regelmessig, ofte, stadig?12

Bønn er et så stort privilegium – ikke bare å tale til vår Fader
i himmelen, men også å motta kjærlighet og inspirasjon fra ham.
Når bønnen er avsluttet, trenger vi å lytte intenst – kanskje i flere
minutter. Vi har bedt om råd og hjelp. Nå må vi være «stille og
kjenne at [han er] Gud» (Salme 46:11, KJv.).13

Vi skulle hver dag ta oss tid til familiebønn

Kirken oppfordrer oss innstendig til å ha familiebønn hver
morgen og kveld. Da kneler vi i bønn sammen med alle eller så
mange av familiens medlemmer som mulig… Alle familiemed-
lemmene, også barna, skulle etter tur få anledning til å være
den som ber høyt, slik den som presiderer bestemmer. Dette er
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Familiebønn «er et skritt fremover mot familieenhet og familiesamhold».

vanligvis faren, som har prestedømmet, men i hans fravær er
det moren, og hvis begge er fraværende, det eldste barnet som
er tilstede.14

Vår Fader i himmelen har gitt oss bønnens velsignelse for at vi
skal klare å utføre alle våre viktige aktiviteter i hjemmet og i livet.
Jeg vet at hvis vi ber inntrengende og rettferdig, hver for oss og
som familie, når vi står opp om morgenen og når vi legger oss
om kvelden, og rundt bordet når vi skal spise, vil vi ikke bare bli
mer forenet som familiemedlemmer, men vi vil også vokse ånde-
lig. Vi har meget stort behov for vår himmelske Faders hjelp når
vi forsøker å tilegne oss evangeliets sannheter og etterleve dem,
og når vi ønsker hans hjelp i avgjørelser i livet.15

Lengden på familiebønnen og innholdet skulle tilpasses beho-
vet. Et ektepars ... bønn vil være forskjellig fra en bønn i en fami-
lie med voksne barn eller i en familie med små barn. Den skulle
selvfølgelig ikke være lang når små barn er tilstede. Da kan de
miste interessen og bli lei av å holde bønn og komme til å mislike
det. Når barna ber, er det ikke sannsynlig at de vil be for lenge.
Herrens bønn, som er gitt som et eksempel, varer bare ca. 30
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sekunder, og man kan sannelig takke for og be om mye i løpet av
ett eller to eller tre minutter, selv om det sikkert er tidspunkter
da det kan være riktig å kommunisere lenger.16

Når vi kneler ned i familiebønn, vil barna som kneler ned ved
vår side, tilegne seg vaner som vil følge dem gjennom hele livet.
Hvis vi ikke tar oss tid til å be, sier vi egentlig til våre barn: «Vel,
det er ikke så viktig likevel. Vi bryr oss ikke med det. Hvis det
passer slik, ber vi sammen, men hvis skoleklokken ringer, bussen
kommer og arbeidet kaller – vel, det er ikke så viktig å be, og vi
gjør det når det passer slik.» Med mindre man planlegger å be,
later det til at det aldri er beleilig.17

Ingen mor ville skjødesløst sende sine små barn av gårde til
skolen en vintermorgen uten varme klær som beskyttelse mot
sne og regn og kulde. Men det er veldig mange fedre og mødre
som sender sine barn til skolen uten den beskyttelse som bønn
gir – beskyttelse mot ukjente farer, onde mennesker og stygge
fristelser.18

Før 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.19

I familiekretsen lærer våre barn hvordan de skal snakke til sin
himmelske Fader ved å lytte til sine foreldre. Snart vil de opp-
dage hvor inderlige og ærlige våre bønner er. Hvis våre bønner
er forhastede og til og med har en tendens til å være tankeløse
og rituelle, vil de også oppdage dette. Derfor er det bedre at vi
både i våre familier og når vi ber på egen hånd, gjør som
Mormon sa: «Derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all
hjertets iver» (Moroni 7:48).20

Familiebønn innebærer mer enn å be om og takke for noe.
Det er et skritt fremover mot familieenhet og familiesamhold.
Den bygger opp familiebevissthet og skaper familiesamhørighet.
Dette er en stund i en travel hverdag da støyende radioer er
bragt til taushet, da lysene er dempet og alles sinn og hjerter er
vendt til hverandre og til det som hører evigheten til, en stund
da verden er stengt ute og himmelen lukket inne.21
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Når vi ber sammen som gruppe, 
skulle vi be slik det er passende for anledningen

Når vi kommer sammen for å be, enten det skjer i hjemmet, i
Kirken eller i selskapelighet eller andre former for samvær,
skulle vi huske at hensikten med våre bønner er å kommunisere
med vår Fader i himmelen. Selv så vanskelig dette enn kan synes,
har jeg oppdaget at når jeg ber sammen med andre, er det bedre
å være opptatt av en fintfølende og ærlig kontakt med Gud enn
å engste seg over hva tilhørerne måtte tenke. Selvfølgelig må
man ta hensyn til hvor man ber og hvem man ber sammen med,
og dette er en av grunnene til at det ikke er nok at vi bare ber
offentlig eller sammen i familien.22

Offentlige bønner skulle alltid være passende for anledningen.
En innvielsesbønn kan være lang, men en åpningsbønn meget
kortere. Den skulle være en anmodning om det som er nødven-
dig ved den spesielle anledningen. Avslutningsbønnen kan være
enda kortere – en takke- og avskjedsbønn. Salving med olje er en
kort og bestemt del av en ordinans og skulle ikke overlappe
beseglingen som følger og som kan være så lang som nødvendig
for å nedkalle velsignelser over mottakeren. Velsignelse av maten
trenger ikke være lang, men skulle gi uttrykk for takknemlighet
og anmode om at maten vil bli velsignet. Den skulle ikke være en
gjentakelse av en familiebønn som nettopp er holdt.23

Hvor ofte hører vi ikke folk som blir så veltalende i sine bøn-
ner i den grad at det blir en hel preken? De som lytter, blir trette,
og bønnen taper sin virkning.24

Fordi vår himmelske Fader kjenner oss så godt og er 
så glad i oss, kan vi stole på hans svar på våre bønner

Er bønn bare énveis-kommunikasjon? Nei! …

Å lære bønnens språk er en frydefull opplevelse som varer
hele livet. Av og til vil ideer fylle vårt sinn når vi lytter etter å ha
bedt. Av og til legger følelser bånd på oss. En ånd av ro forsikrer
oss om at alt vil bli vel. Men hvis vi har vært ærlige og oppriktige,
vil vi alltid ha en god følelse – en varm følelse for vår Fader i him-
melen, og vi vil føle at han elsker oss. Det har bedrøvet meg at
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enkelte av oss ikke har lært betydningen av den stillferdige,
åndelige varme, for den vitner for oss om at våre bønner er blitt
hørt. Og ettersom vår Fader i himmelen elsker oss endog mer
enn vi gjør selv, betyr dette at vi kan stole på hans godhet og
sette vår lit til ham. Det betyr at hvis vi fortsetter å be og leve slik
vi skulle, da vil vår Faders hånd veilede og velsigne oss.

Og derfor sier vi i våre bønner: «Din vilje skje» – og vi mener
det. Vi ville ikke be en leder om råd og deretter ikke gi akt på det.
Vi kan ikke be Herren om velsignelser og deretter overse svaret.
Derfor ber vi: «Din vilje skje, o Herre. Du vet dette best, kjære
Fader. Jeg vil ydmykt godta og følge din veiledning.»25

Vi skulle be i tro, men være klar over at når Herren svarer, er
det kanskje ikke det svaret vi venter eller ønsker. Vi må tro at
Guds valg for oss er riktig.26

Etter et liv i bønn kjenner jeg den kjærlighet, kraft og styrke
som følger ærlig og oppriktig bønn. Jeg vet at vår Fader alltid er
rede til å hjelpe oss i våre erfaringer her i jordelivet, til å under-
vise oss, lede oss og veilede oss. Med stor kjærlighet har vår
Frelser derfor sagt: «Det jeg sier til én, sier jeg til alle. Be alltid»
(L&p 93:49).

Hvis vi vil gjøre det, skal vi personlig få vite at vår Fader i him-
melen virkelig hører og besvarer bønner. Det er en kunnskap
han ønsker at hver og en av oss skal ha. Søk etter den, mine
elskede brødre og søstre! Søk etter den!27

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hvordan ville ditt liv ha vært hvis du ikke hadde bedt? Overvei
hvorfor Herren befaler oss å be (side 50-51).

• Les side 51-53. Hvordan blir vi påvirket når vi gir uttrykk for
takknemlighet i bønn? Når vi ber for andre?

• Les annet avsnitt på side 54. Hvorfor er bønnene våre ufull-
stendige hvis vi ikke «etterlever evangeliet like ærlig og opp-
riktig som vi ber»?
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• President Kimball sa: «Å be i ensomhet er uvurderlig og
givende» (side 54). Hva kan vi gjøre for å finne tid til menings-
fylte personlige bønner? Hvorfor tror du det er nyttig at vi til
tider ber høyt når vi har personlig bønn? Hvorfor er det å lytte
en viktig del av bønn?

• På side 56-57 forteller president Kimball om velsignelser som
er en følge av familiebønner. Hvilken erfaring har du med
slike velsignelser? Hva kan familier gjøre for å finne tid til fami-
liebønn hver morgen og kveld?

• President Kimball sa at bønner sammen med andre skulle være
passende for anledningen (side 58). Hvilket ansvar har vi når
vi blir bedt om å holde slike bønner? Hva kan vi lære av den
unge newzealenderens eksempel i historien på side 50-51?

• Les avsnittet som begynner nederst på side 59. Hvordan har
bønn påvirket ditt forhold til vår himmelske Fader?

Aktuelle skriftsteder: Salme 55:17; Matteus 6:5-15; Jakobs brev
1:5-6; 2. Nephi 32:8-9; 3. Nephi 18:18-21
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Hvordan oppdage 
Skriftene selv

Vi kan alle komme til å glede oss over den 
velsignelse det er å fordype seg i Skriftene.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Da Spencer W. Kimball var 14 år gammel, hørte han Brigham
Youngs datter Susa Young Gates tale på en stavskonferanse om å
lese Skriftene. Han mintes: «Hun holdt en flammende tale om å
lese i Skriften og bli fortrolig med den. Deretter stanset hun og
spurte den blandede forsamlingen – det var omkring tusen av
oss: “Hvor mange av dere har lest hele Bibelen?”

… Jeg ble fylt av en anklagende skyldfølelse. Jeg hadde lest
mange bøker inntil da, morsomme tegneserier og lettere bøker,
men mitt anklagende hjerte sa til meg: “Du, Spencer W. Kimball,
du har aldri lest denne hellige boken. Hvorfor?” Jeg så meg
rundt på de som satt foran meg og på begge sider av salen, for å
se om jeg var den eneste som ikke hadde lest den hellige boken.
Av de tusen menneskene var det kanskje et halvt dusin som stolt
rakte opp hånden. Jeg sank ned i stolen. Jeg tenkte ikke på alle
de andre som heller ikke hadde gjort det, men bebreidet bare
meg selv alvorlig. Jeg vet ikke hva de andre gjorde eller tenkte,
men jeg hørte ikke mer av talen. Den hadde gjort sitt. Da møtet
var slutt, gikk jeg bort til den store dobbeltdøren og løp hjem et
kvartal øst for kirkebygningen. Jeg bet tennene sammen og sa til
meg selv: “Jeg vil. Jeg vil. Jeg vil.”

Jeg gikk inn bakdøren til huset vårt, gikk bort til kjøkkenhyl-
len hvor vi hadde oljelampene stående, valgte en som var fylt
med olje og hadde ny veke. Så klatret jeg opp trappen til lofts-
rommet mitt. Der åpnet jeg Bibelen og begynte å lese 1.
Mosebok, første kapittel og første vers, og jeg leste til langt på



K A P I T T E L  6

62

Som ung gutt bestemte Spencer W. Kimball seg for å lese hele Bibelen.

natt om Adam og Eva, Kain og Abel, Enok og Noah og om vann-
flommen og helt frem til Abraham.»1

Ca. ett år senere var Spencer ferdig med å lese Bibelen:
«Hvilken tilfredsstillelse det var for meg å vite at jeg hadde lest
hele Bibelen fra perm til perm! Og så jublende glad jeg var! Og
hvilken glede jeg hadde av den oversikten jeg hadde fått over dens
innhold!»2 Denne opplevelsen gjorde et varig inntrykk, og senere
i livet omtalte han den ofte på general- og områdekonferanser.

President Kimball fortsatte å glede seg over skriftstudium
gjennom hele livet og oppmuntret andre til å gjøre det samme.
Eldste Richard G. Scott, senere medlem av De tolv apostlers
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quorum, mintes: «Eldste Spencer W. Kimball hadde tilsyn med
vårt område da jeg var misjonspresident. Jeg la merke til hvor
stor forståelse han hadde av Mormons bok og hvordan han
brukte den i sine inspirerende budskap både til medlemmer og
misjonærer… På et møte under en sonekonferanse for misjonæ-
rer sa han en gang: “Richard, du brukte et skriftsted fra Mormons
bok i dag som jeg aldri hadde kommet på å bruke på den
måten.” Det var en forsiktig innledning til en svært viktig lekse
han ville jeg skulle lære. Så tilføyde han: “Og tenk at jeg har lest
den boken mer enn 76 ganger!” Han trengte ikke forklare spesi-
elt at jeg visste svært lite om Skriftene og at jeg trengte å bruke
hele livet på å overveie og anvende dem. Den ene kommentaren
har motivert meg til å ha som mål hele livet å få større forståelse
av Guds hellige ord.»3

Spencer W. Kimballs læresetninger

Skriftene er en sjelden eiendom 
som vi alle må oppdage selv

Av og til virker det som vi i altfor stor grad tar Skriften for gitt
fordi vi ikke fullt ut innser hvilket sjeldent privilegium det er å
eie den og hvor velsignet vi er som har den. Det virker som vi har
slått oss så til ro med hvordan vi har det i denne verden, og at vi
er blitt så vant til at evangeliet blir forkynt blant oss at vi har van-
skelig for å tenke oss at det noen gang kan ha vært annerledes.

Vi trenger imidlertid å forstå at det [ikke er så mange] år siden
verden kom ut av den lange natt med åndelig mørke som vi kaller
det store frafall. Vi trenger å sanse noe av dybden i det åndelige
mørke som hersket før den vårdagen i 1820 da Faderen og Sønnen
viste seg for Joseph Smith, et mørke som profeten Nephi forutså og
beskrev som «denne fryktelige tilstand av blindhet» da evangeliet
ble holdt tilbake fra menneskene. (Se 1. Nephi 13:32.) …

Min sjel er fylt av glede over at jeg ikke ble født på det ånde-
lige mørkes tid da himmelen var taus og Ånden trukket tilbake.
Det å være uten Herrens ord til veiledning er i sannhet å være
som vandrere i en stor ørken hvor man ikke kan finne noen
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kjente landemerker, eller i det tette mørke i en hule uten noe lys
som kan vise veien ut…

Jesaja henviste direkte til den tiden da det skulle bli slutt på mør-
ket og Mormons bok skulle komme frem [se Jesaja 29:11-12]...

Og dermed begynte et forunderlig verk, ja, et «underlig og for-
underlig» verk, som Herren lovet at han skulle fortsette. (Se
Jesaja 29:14.)

Siden begynnelsen av evangeliets gjengivelse ved profeten
Joseph Smith er [millioner av] eksemplarer av Mormons bok
blitt trykt og utgitt… Et ukjent antall bibler er blitt trykt og over-
går i høy grad alle andre utgitte verker i antall eksemplarer. Vi
har også Lære og pakter og Den kostelige perle. I tillegg til at vi
har adgang til disse verdifulle bøkene, har vi i en grad som har
vært ukjent til alle andre tider i verdenshistorien, kunnskap og
evne til å bruke dem hvis vi vil.

De gamle profeter visste at det etter mørket skulle komme lys.
Vi lever i dette lyset, men forstår vi det fullt ut? Selv om vi har de
frelsende læresetninger lett tilgjengelig, er jeg redd for at
enkelte fremdeles er behersket av «en sløvhets ånd, øyne som
ikke ser, ører som ikke hører» (Romerbrevet 11:8).

… Jeg ber oss alle ærlig å vurdere vår fremgang i studiet av
Skriften. Det er vanlig å ha til vår disposisjon noen få skriftsteder
som på en måte flyter rundt i vår bevissthet, og dermed innbille
oss at vi vet ganske meget om evangeliet. På denne måten kan
det å ha litt kunnskap virkelig være et problem. Jeg er overbevist
om at hver enkelt av oss på et eller annet tidspunkt i vårt liv selv
må oppdage Skriften, og ikke bare oppdage den én gang, men
oppdage den på ny, om og om igjen.4

Vår plikttroskap med hensyn til å tjene 
Herren styrkes når vi vender oss til Skriftene

Beretningen om kong Josia i Det gamle testamente er en svært
nyttig historie å «anvend[e] på [oss] selv» (1. Nephi 19:24). Jeg
synes den er en av de beste beretninger i hele Skriften.
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Josia var bare åtte år da han begynte å regjere i Juda, og selv
om hans seneste forgjengere var meget ugudelige, forteller
Skriften oss at «Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, og
vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av
hverken til høyre eller til venstre» (2. Kongebok 22:2). Dette er
så meget mer overraskende når vi vet at den skrevne Moselov på
denne tiden (bare to generasjoner før Jerusalems ødeleggelse i
587 f.Kr.) var gått tapt, og den var praktisk talt ukjent, selv blant
templets prester!

Men i det attende år av sin regjeringstid bestemte Josia at
templet skulle settes i stand. På denne tiden fant ypperstepres-
ten Hilkia lovboken, som Moses hadde plassert i paktens ark, og
ga den til kong Josia.

Da lovboken ble opplest for Josia, «sønderrev han sine klær»
og gråt foran Herren.

«Stor er Herrens vrede, som er opptent mot oss,» sa han,
«fordi våre fedre ikke har vært lydige mot ordene i denne boken,
og fordi de ikke gjorde alt det som er pålagt oss» (2. Kongebok
22:13).

Deretter leste kongen boken for alt folket, og alle sluttet de en
pakt om å adlyde alle Herrens bud «av hele sitt hjerte og av hele
sin sjel» (2. Kongebok 23:3). Så begynte Josia å rense Juda rike.
Han fjernet alle avguder, lundene der disse var blitt tilbedt, de
høye steder og alle avskyeligheter som hadde hopet seg opp og
besudlet landet og folket under hans fedres styre…

«Aldri før hadde det vært noen konge som han, noen som slik
hadde omvendt seg til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin
sjel og av all sin styrke, slik som hele Mose lov krever. Og etter
ham oppstod det ingen som han» [2. Kongebok 23:25].

Jeg har en sterk følelse av at vi alle må vende tilbake til
Skriften, slik kong Josia gjorde, og la den arbeide sterkt inni oss
og tilskynde oss til en urokkelig beslutning om å tjene Herren.

Josia hadde bare Moseloven. I våre hellige skrifter har vi Jesu
Kristi evangelium i dets fylde, og hvis en liten bit er god, finnes
det glede i fylden.
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Herren spøker ikke med oss når han gir oss alt dette, for «hver
den som mye er gitt, av ham skal mye kreves» (Lukas 12:48). Når
vi har adgang til disse tingene, følger det også et ansvar med. Vi
må studere Skriften ifølge Herrens bud (se 3. Nephi 23:1-5), og
vi må la den lede vårt liv og våre barns liv.5

Vi lærer livets lære ved skriftstudium

Vi kan lære alt om etiske normer og riktig åndelig livsførsel fra
standardverkene. Der finner vi belønningene for rettskaffenhet
og straffene for synd.6

Vi lærer livets lære lettere og sikrere hvis vi ser resultatene av
ugudelighet og rettferdighet i andres liv… Når vi lærer Job godt å
kjenne, lærer vi å beholde troen gjennom den største motgang.
God kjennskap til Josefs styrke i de luksuriøse omgivelsene i det
gamle Egypt da han ble fristet av en vellystig kvinne, og å se
denne rene unge mannen motstå alle mørkets krefter i denne
ene forførende personen, skulle med sikkerhet styrke den inn-
siktsfulle leser mot slik synd. Å se Paulus’ tålmodighet og styrke
da han viet sitt liv til tjenesten, kan sette mot i dem som føler at
de har blitt såret og prøvet. Han ble slått mange ganger, ble ofte
fengslet for Herrens sak, var nær døden da han ble stenet, led
skipbrudd tre ganger, ble røvet, druknet nesten og var i fare blant
falske og illojale brødre. Mens han sultet, holdt på å bli kvalt, frøs
og var dårlig kledd, fortsatte Paulus trofast i sin tjeneste. Han
vaklet aldri en eneste gang etter at han hadde fått sitt vitnesbyrd
som følge av sin overjordiske opplevelse. Å se Peters vekst med
evangeliet som katalysatoren som utviklet ham fra en enkel fisker
– ukultivert, ulærd og uvitende, som man betraktet ham – blom-
stre og bli en stor organisator, profet, leder, teolog, lærer…

Våre barn kan lære livets lære gjennom Nephis utholdenhet
og personlige styrke, de tre nephittenes gudfryktighet, Abrahams
tro, Moses’ kraft, Ananias’ bedrag og troløshet, ammonittenes
mot – de som heller ville lide døden enn å gjøre motstand, lama-
nittmødrenes uangripelige tro som de overførte til sine sønner i
så sterk grad at det reddet Helamans unge soldater. Ikke en
eneste en omkom i den krigen.
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«Jeg er overbevist om at hver enkelt av oss på et eller annet tidspunkt 
i vårt liv selv må oppdage Skriften, og ikke bare oppdage den én gang, 

men oppdage den på ny, om og om igjen.»

Gjennom hele Skriften har enhver svakhet og sterk side hos
mennesket blitt belyst, og belønninger og straff er nedtegnet.
Den må være blind som ikke kan lære å leve riktig av slik lesning.
Herren sa: «Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere
har evig liv i dem – og disse er det som vitner om meg»
(Johannes 5:39). Og det er i livet til denne samme Herre og
Mester vi finner enhver god egenskap – gudfryktighet, styrke,
beherskelse, fullkommenhet. Hvordan kan man studere denne
store historien uten å tilegne seg noe av den selv?7

Her [i standardverkene] er biografiene til profetene, lederne
og Herren selv. De inneholder eksempler og veiledning slik at
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menneskene ved å følge disse eksemplene kan bli fullkommen-
gjort, lykkelige, fulle av glede og ha evigheten som sitt mål og sin
forventning.8

Åndelig kunnskap er tilgjengelig for 
alle som studerer og gransker Skriftene

Det er fremdeles mange hellige som ikke regelmessig leser og
overveier Skriften, og som har liten kunnskap om Herrens
instruksjoner til menneskenes barn. Mange har blitt døpt og har
mottatt et vitnebyrd og er «kommet inn på denne snevre og
smale sti», men har likevel ikke tatt det neste nødvendige skritt
– å «streve fremover, nyte Kristi ord og holde ut til enden» (se 2.
Nephi 31:19, 20, uthevelse tilføyd).

Bare de trofaste vil motta den lovede belønning som er evig
liv, for man kan ikke motta evig liv uten å bli en «ordets gjører»
(se Jakobs brev 1:22) og tappert adlyde Herrens bud. Og man
kan ikke bli en «ordets gjører» før man blir en «ordets hører». Å
bli en ordets hører er ikke bare å stå stille og vente på tilfeldige
opplysninger. Det er å søke, studere, be og forstå. Derfor sa
Herren: «Den som ikke tar imot min røst, kjenner ikke min røst
og er ikke av meg» (L&p 84:52).9

Livet har lært meg at hvis vi arbeider energisk mot dette ver-
dige personlige mål [å studere Skriftene], bestemt og samvittig-
hetsfullt, finner vi virkelig svar på våre problemer og fred i vårt
hjerte. Vi vil oppleve at Den hellige ånd gir oss større forståelse,
vi vil få ny innsikt og vil se at hele Skriften åpner seg for oss, og
Herrens læresetninger vil komme til å bety mer for oss enn vi
noen gang kunne tenkt oss. Resultatet blir at vi får større visdom
til å lede oss selv og våre familier.10

Jeg ber alle om straks å begynne et oppriktig studium av
Skriften, hvis dere ikke allerede har gjort det.11

Når vi fordyper oss i Skriftene, vil vi komme til å 
kjenne og elske vår himmelske Fader og Jesus Kristus

Jeg oppdager at når mitt forhold til Guddommen blir tilfeldig,
og når det synes som om intet guddommelig øre hører og ingen
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guddommelig røst taler, er jeg langt, langt borte. Hvis jeg fordy-
per meg i Skriften, minsker avstanden og åndeligheten vender
tilbake. Jeg oppdager at jeg elsker mer inderlig dem som jeg må
elske av hele mitt hjerte og mitt sinn og min styrke, og når jeg
elsker dem mer, er det lettere å følge deres veiledning.12

Jeg har funnet ut at alt jeg behøver å gjøre for å få større kjær-
lighet til min Skaper og evangeliet og Kirken og mine brødre, er
å lese Skriften. Jeg har tilbragt mange timer med å lese Skriften…
Jeg kan ikke forstå hvordan noen kan lese Skriften og ikke få et
vitnesbyrd om dens guddommelighet og om Herrens verks gud-
dommelighet, for det er Herren som taler i Skriften.13

Ikke mange av de milliarder som er på jorden, kan vandre med
Gud slik Adam og Abraham og Moses gjorde, men i den verden
som vi lever i, er Skriften tilgjengelig for nesten enhver sjel, og
ved hjelp av den kan menneskene bli godt kjent med sin him-
melske Fader, hans Sønn, Jesus Kristus, og med det evige livs
betingelser, anledninger og forventninger.14

Uansett hvor mye et menneske studerer, kan det ikke fatte
Gud med sin forstand, men han har åpenbart seg for sine tjenere
profetene, og de har undervist oss om hans natur. Ved faste og
bønn kan vi alle få bekreftelse om sannheten. Til tross for de teo-
logiske stormene som raser rundt oss, kan vi forbli rolige midt i
uværet og ha en enkel, sikker kunnskap om Faderen og Sønnen
basert på hellige skrifter i gammel og ny tid og som er bekreftet
av Ånden. Med denne kunnskapen har vi håp om evig liv.15

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Tenk over historiene på side 61-63. Hvordan påvirker disse
historiene deg? Spør deg selv hvordan du gjør det med hen-
syn til å lese, forstå og anvende Skriftene. Overvei dine per-
sonlige mål for skriftstudium.

• Når du leser avsnittet som begynner på side 61, kan du fore-
stille deg livet uten Skriftene. Hvordan ville livet ditt vært
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annerledes? Hva er noen av konsekvensene av å ta Skriftene
«for gitt … i altfor stor grad»?

• Hvorfor er det ikke nok bare å ha noen få yndlingsskriftsteder
«flytende rundt i vår bevissthet» (side 64)? Hva tror du det
menes med å oppdage Skriften selv og «oppdage den på ny,
om og om igjen»?

• President Kimball oppfordret oss til å anvende historien om
kong Josia på oss selv (side 65-67, se også 2. Kongebok 22-23).
Hvilke likhetstrekk og forskjeller ser du mellom ditt liv og
kong Josias og hans folks liv?

• Tenk på noen av «livets lærdommer» som du har lært ved
skriftstudium. (Du finner noen eksempler på side 66-68.)

• Les fjerde avsnitt på side 68. Kan du nevne noen skriftsteder
som har hjulpet deg å finne løsninger på dine problemer og
gitt deg fred i hjertet?

• Les første og annet avsnitt på side 69. Hvordan har skriftstu-
dium påvirket ditt forhold til Gud? Ditt forhold til familie-
medlemmer? Din tjeneste i kall i Kirken?

Aktuelle skriftsteder: Amos 8:11-12; 1. Nephi 19:23; Alma 37:8;
L&p 1:37; 18:33-36
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Personlig vitnesbyrd

En sikker kunnskap om evangeliets sannhet er en åpen
dør til stor belønning og ubeskrivelige gleder.

Fra Spencer W. Kimballs liv

I 1947 fikk eldste Spencer W. Kimball et brev fra sin sønn
Andrew, som var på heltidsmisjon. Andrew skrev: «Jeg sa til en
kar … at jeg visste at det jeg fortalte ham, var sant og at Den hel-
lige ånd hadde båret vitnesbyrd om det for meg… Da jeg tenkte
over det senere, ble jeg litt urolig over at jeg hadde gjort det.» På
grunn av denne uroen sa han: «Når jeg siden har båret vitnes-
byrd for noen, har jeg omhyggelig unngått å gå lenger enn til å
si “Jeg føler, jeg tror osv.”»

Eldste Kimball skrev tilbake til sønnen. «Jeg tror jeg vet nøy-
aktig hva du følte,» sa han, «for jeg hadde den samme erfaringen
på min misjon. Jeg ønsket å være helt ærlig overfor meg selv og
overfor programmet og Herren. En tid ordla jeg meg omhygge-
lig for å prøve å oppmuntre andre uten at jeg selv egentlig ga et
positivt og tydelig uttrykk for at jeg visste. Jeg nølte også litt med
dette, for når jeg var lydig og gjorde min plikt, følte jeg Ånden.
Jeg ønsket virkelig å si det jeg egentlig følte, at jeg visste, men
jeg var tilbakeholden. Når jeg holdt på å komme med en positiv
erklæring, skremte det meg, men når jeg var helt på bølgelengde
med Ånden og var åndelig inspirert, ønsket jeg likevel å bære vit-
nesbyrd. Jeg mente jeg var ærlig, helt ærlig, men så kom jeg til at
jeg narret meg selv…

Den dagen du vitnet for undersøkeren din om at du VISSTE
det var sant, prøvde Herren uten tvil hardt å åpenbare denne
sannheten for deg gjennom Den hellige ånd. Mens du følte
Ånden og var lydig og forsvarte evangeliet, følte du det sterkt,
men etterpå da du ikke følte Ånden og begynte å resonnere og
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kontrollere og tvile på deg selv, ønsket du å trekke tilbake det du
hadde sagt…

Jeg tviler ikke det minste på ditt vitnesbyrd. Jeg er sikker på at
du (slik jeg hadde) har tallrike gylne tråder av vitnesbyrd i deg
som bare venter på at Mesterveverens hånd skal samle dem og
veve dem til et utsøkt og fullkomment mønster. Min sønn, lytt nå
til mitt råd og UTSLUKK IKKE ÅNDEN, men hver gang Ånden
hvisker, skal du følge dens tilskyndelser. Vær på bølgelengde
med Ånden og lytt etter tilskyndelsene, og når du blir inspirert
til det, skal du frimodig gi uttrykk for dem. Herren vil foredle ditt
vitnesbyrd og påvirke mennesker. Jeg håper du forstår at dette
ikke er ment som noen kritikk, men at jeg bare prøver å hjelpe…

Jeg kan ikke avslutte dette brevet uten å bære mitt vitnesbyrd
for deg. Jeg vet at det er sant – at Jesus er Skaperen og Forløseren,
at det evangelium vi og våre 3000 misjonærer forkynner, er gjen-
gitt og åpenbart gjennom en sann profet, Joseph Smith, og at det
er fra Gud, og jeg har viet resten av mitt liv til å forkynne om riket.
Jeg [har båret] mitt vitnesbyrd frimodig … og bekrefter det om og
om igjen. Jeg er sikker på at du har det samme vitnesbyrd, kan-
skje med det unntak at dine gylne tråder bare trenger å bli vevet
fullstendig sammen, noe som hurtig vil skje i ditt arbeid som
misjonær når du lar Ånden lede deg og kontrollere ditt sinn.

Måtte Gud hjelpe deg å veve de gylne trådene til et vakkert
mønster av erfaring og inspirasjon, og måtte du med stadig
større kraft fortsette … å etterleve og forkynne den evigvarende
sannhet.»1

Spencer W. Kimballs læresetninger

Vi kan alle motta et vitnesbyrd – en åpenbaring 
fra vår himmelske Fader gjennom Den hellige ånd

Frelseren spurte Peter: «Men dere, hvem sier dere at jeg er?»
Og Peter, som talte for sine brødre, de andre apostlene, sa: «Du
er Messias, den levende Guds Sønn.» Det Frelseren så ytret, er
svært betydningsfullt. Han sa: «Salig er du, Simon, Jonas’ sønn!
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Som svar på Peters vitnesbyrd sa Jesus: 
«Salig er du, Simon, Jonas’ sønn! For det er ikke kjøtt og blod 

som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen» (Matteus 16:17).

For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg,
men min Far i himmelen» (Matteus 16:13-17).

Hvem åpenbarte denne overraskende sannheten for ham? Vår
Fader i himmelen. Hvordan gjorde han det? Ved åpenbaring.
Denne grunnleggende kunnskap om at Jesus var Kristus,
Forløseren, Frelseren, hadde han ikke fra noe menneske, fra
noen bok eller fra noe universitet. Peter mottok den direkte fra
vår himmelske Fader ved Den hellige ånds betjening…

Enhver sjel i denne verden kan motta åpenbaring, den samme
som Peter mottok. Denne åpenbaringen vil være et vitnesbyrd,
en kunnskap om at Kristus lever, at Jesus Kristus er denne ver-
dens Forløser. Enhver sjel kan få denne vissheten, og når han får
dette vitnesbyrdet, har det kommet fra Gud og ikke bare ved å
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studere. Studium er naturligvis et viktig element, men sammen
med studium er det nødvendig med mye bønn og anstrengelse,
og så kommer denne åpenbaringen.

Når du personlig vet at Jesus ikke bare var en stor filosof, men
at han i sannhet var Guds Sønn, at han kom til verden slik vi hev-
der han gjorde, og at han gikk ut fra verden i den hensikt som vi
hevder han gjorde – når du vet dette uten tvil og vet at Joseph
Smith var en Guds profet og at dette er den guddommelige kirke
som Jesus Kristus opprettet, da har du hatt en åpenbaring.2

Det finnes mennesker som roser seg av sin skarpe hjerne, som
mener de kan forstå mysterier, men de kan aldri definere eller
forklare eller forstå åndelige ting ved hjelp av sin logikk eller
sine mentale prosesser. Det som hører Ånden til, kan bare for-
stås gjennom Ånden. Det må komme gjennom hjertet, og det er
der vitnesbyrdet finnes.3

En sikker kunnskap om det åndelige er en åpen dør til stor
belønning og ubeskrivelige gleder. Å ignorere vitnesbyrdet er
som å famle omkring i huler med ugjennomtrengelig mørke, å
snegle seg avgårde i tåke på farlige motorveier. Det er synd på en
som fremdeles vandrer i mørke ved høylys dag, som snubler
over hindringer som kan fjernes, og som oppholder seg i usik-
kerhetens og tvilens svake, flakkende lys når han ikke trenger å
gjøre det. Den åndelige kunnskapen om sannheten er det elek-
triske lyset som opplyser hulen, vinden og solen som sprer
tåken, det kraftige utstyret som fjerner hindringene fra veien.4

Et vitnesbyrd oppnås og bevares ved intens innsats

Et vitnesbyrd er en personlig åpenbaring – en av de viktige gaver
– og enhver sjel som vil betale prisen, kan glede seg over det.5

Det er et godt spørsmål som millioner av mennesker har stilt
etter at Joseph Smith først uttrykte det: Hvordan kan jeg vite
hvilken av alle organisasjonene som er ekte, guddommelig og
anerkjent av Herren, hvis noen er det?

Han har gitt oss nøkkelen. Du kan få vite det. Du trenger ikke
være i tvil… Den nødvendige fremgangsmåte er: Studer, tenk, be
og følg Hans bud og læresetninger. Åpenbaring er nøkkelen.
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Gud vil gjøre det kjent for deg straks du har kapitulert og er blitt
ydmyk og mottakelig. Når du har gitt slipp på all stolthet over
din egen kunnskap og visdom og har erkjent din forvirring for
Gud og ydmyket deg og overgitt deg til Den hellige ånds under-
visning, er du rede til å begynne å lære.6

Vi kan ha en absolutt visshet om at en personlig Gud virkelig
er til; at Kristus fortsetter et aktivt liv, adskilt fra Faderen, men på
samme måte som ham; at gjenopprettelsen og gjengivelsen av
Guds kirkes organisasjon og læresetninger på jorden gjennom
Joseph Smith og andre profeter var guddommelig, og om kraf-
ten i det guddommelige, autoritative prestedømme som ble gitt
mennesker gjennom åpenbaringer fra Gud. Enhver ansvarlig
person kan få vite dette like sikkert som han vet at solen skinner.
Hvis man ikke oppnår denne kunnskapen, vil det være som å
innrømme at man ikke har betalt prisen. I likhet med en univer-
sitetsgrad erverves den ved intens innsats. Den sjel som er ren
gjennom omvendelse og ordinansene, mottar den hvis han
ønsker det og anstrenger seg, undersøker omhyggelig, studerer
og ber trofast.7

Forløseren erklærte:

«Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg.

Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er
av Gud, eller om jeg taler av meg selv» (Johannes 7:16).

Hva vil det si å kjenne læren? Det er en urokkelig visshet.
Herren har tilbudt rik belønning, men har planlagt at den bare
kan oppnås ved å fylle visse krav. I dette tilfelle er den lovede vel-
signelse kunnskap om lærens guddommelighet. Og i dette til-
felle er loven eller kravet at man må «gjøre hans vilje» …

Passiv godtakelse av læresetningene vil ikke føre til noe vit-
nesbyrd, og at man halvveis retter seg etter evangeliet av og til vil
heller ikke føre til denne visshet, man må gå helhjertet inn for å
etterleve hans bud.

Vi ser ofte dette hos Kirkens medlemmer. I en stav jeg besøkte,
var det en som sa til meg: «Jeg unngår omhyggelig alle vitnes-
byrdsmøter. Jeg orker ikke de sentimentale og følelsesladede
uttalelsene enkelte kommer med. Jeg klarer ikke å akseptere
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For dem som søker et vitnesbyrd, «er den nødvendige fremgangsmåte: 
Studer, tenk, be og følg Hans bud og læresetninger».

disse læresetningene med mindre jeg kan bevise alt på en intel-
lektuell og fornuftig måte.» Jeg kjente til denne type mennesker,
for jeg har møtt andre som ham. Ikke i noe tilfelle hadde de gått
helt inn for å etterleve budene: de betalte lite eller ingen tiende,
var bare av og til på møter, kritiserte i stor grad læresetningene,
organisasjonene og lederne, og vi vet så godt hvorfor de ikke
kunne få noe vitnesbyrd. Husk at Herren sa:

«Jeg, Herren, er forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når
dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte» (L&p 82:10).

Slike personer har unnlatt å «gjøre som han sier», og derfor
har de naturligvis intet løfte…

Det er ikke blind lojalitet, men trofast etterlevelse og at man
vrir rundt nøklene som åpner for lageret av åndelig kunnskap.
Herren vil ikke behandle sine barn forskjellig, men fryder seg
over å eie og velsigne oss alle, om vi bare vil la ham.8

Hva vil du gjøre med ditt vitnesbyrd? Vil du holde det skjerpet i
likhet med kniven som våre mødre skar opp kjøttet med? Kommer
du til å la det bli svakt og rustent? … Det er litt som en rose. Hva
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skjer med rosen din hvis du holder regnet unna eller ikke vanner
den en tid? Den dør. Vitnesbyrdet ditt dør. Kjærligheten din dør.
Alt må gis næring. Du gir ditt legeme næring tre ganger om dagen.
Herren sier at hvis du skal holde ditt vitnesbyrd og din ånd i live,
må du gi dem næring hver dag… Det er derfor han sier at vi skal
be hver morgen og kveld. Det er derfor han sier at vi skal be
bestandig så vi kan holde den linjen åpen.9

Vi trenger å delta på vitnesbyrdsmøter

Vitnesbyrdsmøtene er noen av de beste møtene i [Kirken] i
hele måneden hvis man har Ånden med seg. Hvis du kjeder deg
på et vitnesbyrdsmøte, er det noe i veien med deg og ikke med
de andre. Du kan reise deg og bære vitnesbyrd, og du synes det
er månedens beste møte. Men hvis du sitter der og teller gram-
matiske feil og ler av mannen som ikke snakker så bra, vil du
kjede deg… Ikke glem det! Du må anstrenge deg for å få et vit-
nesbyrd. Du må fortsette å anstrenge deg!

Herren sier i kapittel 60 av Lære og pakter: «I noen har jeg
ikke behag, for de vil ikke åpne sin munn» (L&p 60:2). Hva
mener han? Han sier at hvis de ikke bruker det han har gitt dem,
vil de miste det. De mister sin ånd. De mister sitt vitnesbyrd. Og
dette uvurderlige som du har, kan gå tapt for deg.

Hver måned kommer Det første presidentskap og De tolv sam-
men med alle generalautoritetene i templet. De bærer vitnesbyrd
og forteller hverandre hvor glad de er i hverandre, akkurat som
alle dere gjør. Hvorfor trenger generalautoritetene et vitnes-
byrdsmøte? Av samme grunn som du trenger et vitnesbyrdsmøte.
Tror du at det kan gå tre, seks, ni og tolv måneder uten at du
bærer ditt vitnesbyrd, og at det fremdeles er like sterkt? …

Du vet at dette vitnesbyrdet er noe stort, noe svært viktig.
Enhver predikant eller prest kan sitere skriftsteder og lede dialo-
ger. Men ikke enhver predikant eller prest kan bære vitnesbyrd.
Sitt ikke der på fastemøtet og bedra deg selv og si: «Jeg tror ikke
jeg vil bære vitnesbyrd i dag. Jeg tror ikke det ville være riktig
overfor de andre medlemmene, for jeg har hatt så mange anled-
ninger.» Du skal bære vitnesbyrd. Og ett minutt er lenge nok.
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Du har et vitnesbyrd! Det trenger naturligvis å bli oppbygget,
foredlet og styrket, og det er det du gjør. Hver gang du bærer vit-
nesbyrd, blir det sterkere.10

Vitnesbyrd uttrykkes i enkle, men kraftfulle ord

«Jeg vet det er sant.» Selv om disse få ordene har blitt sagt utal-
lige ganger av millioner av mennesker, er de ikke blitt mindre
betydningsfulle. De vil aldri bli forslitt. Jeg synes synd på men-
nesker som prøver å uttrykke det med andre ord, for det finnes
ingen bedre ord enn «jeg vet». Det finnes ingen ord som uttryk-
ker de dype følelser som kan komme fra det menneskelige
hjerte, på samme måte som «jeg vet».11

Noen av våre gode medlemmer blir så redde for banaliteter at
de prøver å styre unna og bort fra sitt vitnesbyrd ved å snakke
om andre ting. Bekymre deg aldri for det forslitte i vitnesbyrd.
Når Kirkens president bærer vitnesbyrd, sier han: «Jeg vet at
Joseph Smith ble kalt av Gud, han var en guddommelig repre-
sentant. Jeg vet at Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn.» Så
dere ser at det er det samme som alle sier. Det er et vitnesbyrd.
Det blir aldri gammelt, blir aldri gammelt! Fortell Herren ofte
hvor høyt du elsker ham.

Et vitnesbyrd er ikke en formaning, det er ikke en preken
(ingen av dere er der for å formane de andre). Det er ikke en rei-
seskildring. Du er der for å bære ditt eget vitnesbyrd. Det er for-
bløffende hva du kan si på 60 sekunder i et vitnesbyrd, eller på
120 eller 240 eller på den tiden du har til disposisjon, hvis du
innskrenker deg til et vitnesbyrd. Vi vil gjerne vite hva du føler.
Elsker du virkelig Herrens verk? Arbeider du med glede? Elsker
du Herren? Er du glad for at du er medlem av Kirken?12

Bare fortell hva du føler. Det er vitnesbyrdet. I det øyeblikk du
begynner å preke for andre, er ditt vitnesbyrd avsluttet. Bare for-
tell oss hva du føler, det ditt sinn og hjerte og hver fiber i krop-
pen sier deg.13

Jeg vet utmerket godt at jeg om ikke så lenge ifølge naturens
orden må stå fremfor Herren og avgi rapport om de ord jeg har talt,
og derfor tilføyer jeg nå mitt personlige og høytidelige vitnesbyrd
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om at Gud, den evige Fader, og den oppstandne Herre, Jesus
Kristus, viste seg for den unge Joseph Smith. Jeg vitner om at
Mormons bok er en oversettelse av en gammel opptegnelse som
omhandler nasjoner som en gang levde på [den] vestlige halvkule,
hvor de levde i velstand og ble en mektig nasjon når de holdt Guds
bud, men som for en stor del ble utslettet under grusomme bor-
gerkriger når de glemte Gud. Denne boken bærer vitnesbyrd om at
Herren, Jesus Kristus, er en levende realitet og at han er mennes-
kehetens Frelser og Forløser.

Jeg bærer vitnesbyrd om at det hellige prestedømme, både
Det aronske og Det melkisedekske, med dets myndighet til å
handle i Guds navn, ble gjengitt til jorden av døperen Johannes
og Peter, Jakob og Johannes; at andre nøkler og annen myndig-
het deretter ble gjengitt, og at den kraft og myndighet som ble
gjengitt ved disse anledninger, er iblant oss i dag. Jeg bærer mitt
høytidelige vitnesbyrd om dette til alle som er innen min stem-
mes rekkevidde. Jeg lover i Herrens navn at alle som gir akt på
vårt budskap og mottar og etterlever evangeliet, vil vokse i tro og
forståelse. De vil merke en større grad av fred i sitt liv og i sine
hjem, og ved Den hellige ånds kraft vil de uttale lignende vit-
nesbyrd om sannheten.14

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les gjennom brevet eldste Spencer W. Kimball skrev til sin
sønn Andrew (side 71-72), og legg merke til sammenligningen
av et vitnesbyrd med en billedvev. Hvilke erfaringer og følelser
utgjør dine «gylne tråder av vitnesbyrd»? Overvei hva Herren
har gjort for å hjelpe deg å veve dine vitnesbyrdtråder til en
billedvev.

• Hvordan tror du brevet fra faren hjalp Andrew Kimball? Hvilke
anledninger har foreldre til å dele sitt vitnesbyrd med sine
barn? Hvordan kan vi hjelpe unge å motta og gjenkjenne
åndelige tilskyndelser som resulterer i et vitnesbyrd?
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• Repeter fort side 74-79, og se etter ord og uttrykk president
Kimball brukte for å beskrive vår innsats for å motta og styrke
vårt vitnesbyrd. Hva kan man gjøre hvis man føler at vitnes-
byrdet vakler?

• Studer president Kimballs råd med hensyn til faste- og vitnes-
byrdsmøter (side 77-79). Hvorfor tror du vi har disse møtene?
Hvorfor blir vårt vitnesbyrd sterkere når vi deler det med
andre? Hva kan vi gjøre for å forsikre oss om at vitnesbyrds-
møtet vil bli et av månedens beste møter for oss?

• Les gjennom president Kimballs veiledning om hvordan vi
skulle bære vitnesbyrd (side 78-79). Hvorfor har ordene «jeg
vet» så stor kraft?

Aktuelle skriftsteder: 1. Korinterbrev 12:3; 1. Peter 3:15; Alma
5:45-46; Moroni 10:4-7; L&p 42:61; 62:3
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E. Kimball, 1947, fra Andrew E.
Kimballs personlige samling.

2. «President Kimball Speaks Out on
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Uselvisk tjeneste

Når vi mister vårt liv i tjeneste for andre, 
finner vi større åndelighet og lykke.

Fra Spencer W. Kimballs liv

President Spencer W. Kimball oppfordret innstendig siste-
dagers-hellige til å gjøre enkle tjenester som ville være til hjelp
både for andre og dem selv.1 Han fant ofte selv anledninger til
slik tjeneste, noe følgende beretning viser:

«En ung mor med en to år gammel datter som reiste med natt-
fly, hadde på grunn av dårlig vær blitt holdt tilbake på flyplassen
i Chicago uten mat eller rene klær til barnet og uten penger. Hun
var gravid … og sto i fare for å abortere. Derfor hadde legen gitt
henne beskjed om at hun ikke måtte bære barnet med mindre
det var helt påkrevet. Time etter time sto hun i den ene køen
etter den andre og prøvde å komme med et fly til Michigan. Det
var mye støy inne i terminalen, som var full av trette, irritable og
sure passasjerer, og hun hørte mange kritisere hennes gråtende
barn og at hun skjøv barnet bortover gulvet med benet etter
hvert som køen beveget seg fremover. Ingen tilbød seg å hjelpe
henne med det sultne og dødstrette barnet, som også hadde
klissvåte bleier.

Senere fortalte kvinnen: “Da var det en som kom bort til oss
med et vennlig smil: «Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe Dem?»
Med et takknemlig sukk tok jeg imot hans tilbud. Han løftet min
gråtende lille datter opp fra det kalde gulvet og holdt henne
kjærlig inntil seg mens han klappet henne forsiktig på ryggen.
Han spurte om hun kunne tygge tyggegummi. Da hun hadde
roet seg, bar han henne med seg og sa vennlig til de andre i køen
foran meg at jeg trengte deres hjelp. De lot til å være enige i det,
og deretter gikk han bort til skranken [foran køen] og ordnet det
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President Kimballs enkle og gode gjerning på 
flyplassen i Chicago hadde vidtrekkende virkninger.

slik at jeg kom med et fly som skulle gå ganske snart. Han ble
med oss bort til en benk, hvor vi snakket sammen en liten stund
til han var forvisset om at jeg ville klare meg. Så gikk han sin vei.
Omkring en uke etterpå så jeg et bilde av apostel Spencer W.
Kimball og gjenkjente ham som den fremmede på flyplassen.”»2

Flere år senere mottok president Kimball et brev hvor det
blant annet sto:

«Kjære president Kimball!

Jeg studerer ved Brigham Young University. Jeg er nettopp
kommet tilbake fra misjon i München i Vest-Tyskland. Jeg hadde
en fantastisk misjon og lærte mye…
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Jeg satt på prestedømsmøtet forrige søndag da det ble fortalt
en historie om en god gjerning som du utførte for omkring 21 år
siden på flyplassen i Chicago. Det ble fortalt hvordan du møtte
en ung gravid mor med et … gråtende barn … i en fortvilet situ-
asjon, der hun sto i kø for å hente billettene sine. Hun sto i fare
for å abortere, og derfor kunne hun ikke løfte opp barnet for å
trøste henne. Hun hadde tidligere gjennomgått fire aborter, der-
for hadde legen ekstra grunn til å forby henne å bøye seg eller
løfte noe.

Du trøstet det gråtende barnet og forklarte dilemmaet for de
andre passasjerene i køen. Denne kjærlighetshandlingen lettet
påkjenningen og stresset for min mor. Jeg ble født noen måne-
der senere i Flint i Michigan.

Jeg ønsker bare å takke deg for din kjærlighet. Takk for ditt
eksempel!»3

Spencer W. Kimballs læresetninger

Vi skulle følge Frelserens eksempel på uselvisk tjeneste

[Frelseren] ga seg selv for sine tilhengere… Han var alltid
bevisst på å gjøre det som var riktig, og på å dekke de virkelige
og sanne behov hos dem han betjente.4

Han satte seg selv og sine behov i annen rekke og tjente andre
langt utover det som kunne kreves av ham, utrettelig, kjærlig og
effektivt. Svært mange av de problemer som finnes i verden i
dag, skyldes selviskhet og egoisme som gjør at altfor mange stil-
ler harde krav til livet og til andre for å tilfresstille egne forvent-
ninger.5

Jo bedre vi forstår hva som virkelig fant sted da Jesus fra
Nasaret var i Getsemane og på Golgata, jo klarere vil vi kunne
innse viktigheten av oppofrelse og uselviskhet i vårt liv.6

Hvis vi følger i [Frelserens] fotspor, kan vi leve ved tro iste-
denfor ved frykt. Hvis vi kan ha det samme syn som ham på men-
neskene, kan vi elske dem, tjene dem og hjelpe dem – istedenfor
å være engstelige og føle oss truet av andre.7
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Gud dekker ofte andres behov gjennom våre små tjenester

Vi må få dem vi prøver å hjelpe, til å forstå at Gud ikke bare
elsker dem, men at han alltid er oppmerksom på dem og deres
behov...

Gud ser oss virkelig og våker over oss. Men det er vanligvis
gjennom et annet menneske han dekker våre behov. Derfor er
det nødvendig at vi tjener hverandre i riket. Kirkens medlemmer
trenger hverandres styrke, støtte og lederskap i et samfunn av
troende som en enklave av disipler. I Lære og pakter leser vi om
hvor viktig det er å «… styrke de svake, løfte de hengende hen-
der og gi kraft til de vaklende knær» (L&p 81:5). Svært ofte
består vår tjeneste i enkel oppmuntring eller i at vi gir praktisk
hjelp med praktiske oppgaver, men hvilke herlige konsekvenser
kan ikke praktiske gjerninger og små, men vel overveide hand-
linger føre til! …

Hvis vi fokuserer på enkle prinsipper og enkle tjenestegjer-
ninger, vil vi oppdage at organisasjonsmessige grenser snart
mister noe av sin betydning. I fortiden har organisasjonsmessige
grenser altfor ofte blitt murer som har hindret oss i å hjelpe
enkeltpersoner så fullgodt som vi skulle. Når vi blir mindre opp-
tatt av å få anerkjennelse enten som organisasjon eller enkelt-
person, vil vi også oppdage at vi blir mer opptatt av å betjene
den som vi er pålagt å hjelpe. Vi vil også oppdage at vi blir min-
dre opptatt av vår organisasjonsmessige identitet og mer opptatt
av vår sanne og egentlige identitet som sønn eller datter av
vår Fader i himmelen og av å hjelpe andre å oppnå den samme
tilhørighetsfølelsen.8

Vi skulle bruke våre talenter og evner til å tjene andre

Ingen av oss bør bli så opptatt med våre tildelte oppgaver i
Kirken at det ikke blir tid igjen til kristen tjeneste i det stille for
våre medmennesker.9

Det er lett å tilpasse seg de gamle, veletablerte programmene,
å gjøre det som kreves av oss, å bruke et visst antall timer, å
synge og be så mange ganger, men husk at Herren sa det er en
doven tjener som må bli befalt i alle ting [se L&p 58:26].10
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«Sannelig sier jeg, menneskene skulle arbeide ivrig for en god
sak, og gjøre mange ting av egen fri vilje og tilveiebringe mye
rettferdighet» (L&p 58:27).

Alle mennesker har fått spesielle evner og skulle innen visse
grenser utvikle disse, bruke sin egen fantasi og ikke blir kopier
av andre. De skulle utvikle sine egne talenter og evner i størst
mulig grad og bruke dem til å bygge opp riket.11

De medlemmer i Kirken som er tilbøyelige til å overlate alt til
andre, vil ha meget å svare for. Det er mange som sier: «Det er
min hustru som gjør det som skal gjøres i Kirken!» Andre sier:
«Jeg er ganske enkelt ikke religiøst anlagt», som om det ikke kre-
ver anstrengelser for de fleste mennesker å tjene Gud og gjøre
sin plikt. Men Gud har utrustet oss med talenter og tid, med
latente evner og med muligheter til å bruke og utvikle dem i
hans tjeneste. Og derfor venter han meget av oss, som er hans
privilegerte barn.12

I beretningen om det ufruktbare fikentreet (se Matteus 21:19)
ble det uproduktive treet forbannet. Hvilket tap det er for den
enkelte og for menneskeslekten hvis vinranken ikke vokser, treet
ikke bærer frukt og sjelen ikke utvides gjennom tjeneste! Man
må leve, ikke bare eksistere. Man må gjøre noe, ikke bare være.
Man må utvikle seg, ikke bare eksistere. Vi må bruke våre talen-
ter til beste for våre medmennesker, istedenfor å begrave dem i
et selvsentrert liv.13

Enkelte iakttakere kan undres hvorfor vi er så opptatt av noe
så enkelt som å tjene andre i en verden omgitt av slike drama-
tiske problemer. Likevel er en av fordelene ved Jesu Kristi evan-
gelium at det gir oss perspektiv over menneskene på denne
planeten, oss selv iberegnet, slik at vi ser de ting som virkelig har
betydning, og unngår å bli for involvert i de tallrike mindre vik-
tige saker som konkurrerer om menneskenes oppmerksomhet…

La meg få råde dere til at når dere velger hvilke saker dere vil
gi deres tid, talenter og rikdommer til for å tjene andre, må dere
omhyggelig velge gode saker. Det er så mange slike saker som
dere fullt og helt kan gå inn for og som vil gi dere og dem dere
hjelper stor glede og lykke. Fra tid til annen kan det være andre
saker som kan synes mer mondéne og som kan høste verdens
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bifall, men disse er vanligvis mer selviske av natur. De sistnevnte
oppstår gjerne av det Skriftene kaller «menneskebud» [Matteus
15:9] istedenfor Guds bud. Slike saker har noen gode sider og
gjør noe nytte for seg, men de er ikke så viktige som saker som
har sitt utspring i å holde Guds bud.14

De unge vil utvikle seg når de får 
anledninger til å yte meningsfylt tjeneste

Vi skulle ikke være redde for å be vår ungdom om å tjene sine
medmennesker eller ofre noe for Guds rike. Våre unge har en
slags indre idealisme, og vi behøver ikke være redde for å appel-
lere til denne idealismen når vi kaller dem til å tjene.15

Når vi leser om lovovertredelser og kriminalitet, … og når vi ser
at mye av det begås av piker og gutter, spør vi oss selv hva årsaken
og botemidlene kan være. I en grundig undersøkelse kom det
frem at de fleste unge ønsker seg ansvar og vil utvikle seg ved det.

«Hva kan vi gjøre?» spør [de unge]…

Gjøre innkjøp, arbeide på et sykehus, hjelpe naboer …, vaske
opp, støvsuge gulv, re senger, tilberede måltider, lære å sy.

Lese gode bøker, reparere møbler, lage noe som trengs i hjem-
met, gjøre rent, stryke klær, rake løv, måke sne.16

Vi er opptatt av at vi stadig må sørge for kontinuerlige og vik-
tige anledninger for våre unge menn til å yte tjeneste. Unge
menn blir vanligvis ikke inaktive i Kirken fordi de får for mange
viktige oppgaver. Ingen ung mann som selv virkelig har vært
vitne til at evangeliet virker i menneskenes liv, vil vandre bort fra
sine plikter i Guds rike og la dem være ugjort.17

Jeg håper at våre unge kvinner i Kirken tidlig i livet vil få for
vane å gjøre kristne tjenestegjerninger. Når vi hjelper andre
mennesker med deres problemer, ser vi våre i et nytt perspektiv.
Vi oppmuntrer Kirkens søstre – gammel som ung – til å «arbeide
ivrig» [L&p 58:27] og i det stille for å tjene sine venner og sine
medmennesker. Ethvert prinsipp i evangeliet er i seg selv et vit-
nesbyrd om at det er sant. Det er derfor tjenestegjerninger ikke
bare hjelper den som nyter godt av tjenesten, men også foredler
giveren.18
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«Vi skulle ikke være redde for å be vår ungdom om 
å tjene sine medmennesker eller ofre noe for Guds rike.»

Uselvisk tjeneste fører til et rikt liv

Vårt liv blir mer meningsfylt og bedre når vi tjener andre og
forbereder oss på et liv i en bedre verden. Det er ved å tjene at
vi lærer hvordan vi skal tjene. Våre gjerninger hjelper ikke bare
våre medmennesker når vi tjener dem, men det setter våre egne
problemer i et nytt perspektiv. Når vi er mer opptatt av andre, får
vi mindre tid til å være opptatt med oss selv! Og midt i tjenestens
mirakel har vi Jesu løfte om at vi ved å miste oss selv, vil finne oss
selv! [Se Matteus 10:39.]

Ikke bare «finner» vi oss selv i den betydning at vi anerkjenner
guddommelig veiledning i livet, men jo mer vi tjener våre med-
mennesker på riktig måte, jo mer foredler vi vår sjel. Vi blir mer
betydningsfulle når vi tjener andre. Det blir i sannhet lettere å
finne seg selv fordi det da blir så mye mer av oss å finne! …

Skriftens betydning av et liv i overflod [se Johannes 10:10] er
den åndelige sum vi får når vi multipliserer vår tjeneste for andre
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og investerer våre talenter i tjeneste for Gud og mennesker. Som
dere husker, sa Jesus at hele loven og profetene hviler på de to
første bud, og disse to budene innebærer at vi utvikler kjærlighet
til Gud, oss selv, vår neste og alle mennesker [se Matteus 22:36-
40]. Man kan ikke ha et virkelig rikt liv uten at det er forbundet
med å etterleve og omsette disse to store budene i handling.

Med mindre vår livsførsel fører oss nærmere vår himmelske
Fader og våre medmennesker, vil livet bli svært tomt. Jeg synes
for eksempel det er skremmende å se hvordan manges livsstil i
dag fører til at de løsriver seg fra sin familie og sine venner og
sine jevnaldrende i en hensynsløs søken etter nytelse eller mate-
rialisme. Altfor ofte kommer lojalitet overfor familie, samfunn og
land i annen rekke til fordel for andre interesser som man feil-
aktig tror vil føre til lykke, men selviskhet medfører faktisk svært
ofte tvilsom fornøyelse som snart tar slutt. En av forskjellene
mellom sann glede og ren og skjær fornøyelse er at visse for-
nøyelser bare oppnås på bekostning av en annen person. Glede,
derimot, utvikles gjennom uselviskhet og tjeneste, og er til nytte
og gagn istedenfor til skade for andre.19

Jeg kjenner en mann som i et trekvart århundre helt og hol-
dent bare har hatt tanke for seg selv… Han har prøvd å leve bare
for seg selv og samle alle livets goder for sin egen utvikling og
fornøyelse. Mens han har prøvd å leve for seg selv, har det under-
lig nok ... gått nedover med ham, han har mistet sine venner, og
hans egne skyr ham.

Og nå som livet gradvis ebber ut, står han alene, sviktet, bitter,
uelsket og ubesunget, og med selvmedlidenhet kan han fremde-
les tenke bare på ett menneske – seg selv. Han har prøvd å spare
sin tid, sine talenter og midler for seg selv. Han har tapt et liv i
overflod.

På den annen side kjenner jeg en annen mann som aldri har
tenkt på seg selv. Alt han har ønsket, har vært å beskytte og glede
menneskene rundt seg. Ingen oppgave var for stor, intet offer for
stort til å gjøre noe for sine medmennesker. Hans midler bragte
lindring for fysiske plager, hans gode arbeid og omtanke bragte
trøst og glede og mot. Overalt der mennesker led, var han for
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hånden. Han oppmuntret motløse, begravde døde, trøstet sør-
gende og viste seg som en venn i nøden. Han ga rikelig av sin tid,
sine midler og krefter til dem som trengte hjelp. Ved å gi rikelig
av seg selv har han utviklet seg mentalt, fysisk og moralsk inntil
han i dag i sine siste leveår står som en kraftkilde for det gode,
et eksempel og en inspirasjon for mange. Han har utviklet seg og
vokst inntil han overalt blir berømmet, elsket og verdsatt. Han
har gitt sitt liv og på en helt reell måte i sannhet funnet et liv i
overflod.20

Etter hvert som kontrasten mellom verdens veier og Guds
veier tilspisser seg på grunn av omstendighetene, vil Kirkens
medlemmers tro bli satt på en enda større prøve. Noe av det vik-
tigste vi kan gjøre, er å gi uttrykk for vårt vitnesbyrd gjennom tje-
neste, som igjen vil skape åndelig vekst, større hengivenhet og
større evne til å holde budene…

Det ligger stor sikkerhet i åndelighet, og vi kan ikke være i
besittelse av åndelighet uten tjeneste!21

Hvis vi søker sann lykke, må vi bruke våre krefter på noe mer
enn våre egne selviske interesser. La oss ydmykt overveie hvor-
dan vi effektivt og kjærlig kan tjene vår familie, våre medmen-
nesker og våre medhellige.22

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les gjennom historien på side 81-83. Overvei virkningene av
president Kimballs enkle gode gjerning. Hva kan vi lære av
måten han utførte tjeneste på?

• Hvordan vil du beskrive måten som Frelseren tjente andre på?
(Du finner noen eksempler på side 83.) Hva kan vi gjøre for å
følge hans eksempel?

• Les første avsnitt på side 84. Når har Gud dekket dine behov
gjennom andre mennesker? Hva kan vi gjøre for å være rede
til å dekke andres behov?
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• Se fort gjennom side 84-86, og se etter hva som kan hindre oss
i å yte uselvisk tjeneste. Hvordan kan vi overvinne disse hin-
dringene?

• President Kimball sa at de unge trenger anledninger til å tjene
(side 86). Hvorfor? Hva kan foreldre og ledere i Kirken gjøre
for å gi de unge meningsfylte anledninger til å tjene?

• Hva tror du det vil si å ha «et liv i overflod»? (Du finner noen
eksempler på side 87-89.) Hvorfor fører uselvisk tjeneste til et
rikt liv?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 25:40; Jakobs brev 1:27; Mosiah
2:17; 4:14-16; L&p 88:123
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Vi skal tilgi andre 
av hele vårt hjerte

Herren befaler oss å tilgi andre så vi kan bli tilgitt 
våre egne synder og bli velsignet med fred og glede.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Når president Spencer W. Kimball underviste om å søke tilgi-
velse, la han også vekt på det nødvendige prinsipp å tilgi andre.
Idet han innstendig oppfordret alle til å prøve å tilegne seg en
tilgivende holdning, fortalte han følgende hendelse:

«Jeg kjempet med et problem i [en liten menighet] østpå hvor
to fremstående menn som var folkets ledere, hadde kjørt seg fast
i en lang og uforsonlig strid. En eller annen misforståelse dem
imellom hadde drevet dem langt fra hverandre, og de var bitre
fiender. Etter hvert som dagene, ukene og månedene gikk, ble
kløften stadig større. De to stridende parters familier begynte å
ta saken opp, og til slutt var nesten alle i wardet engasjert.
Ryktene gikk, uoverensstemmelsene ble samtaleemne, og slad-
deren ble til ildtunger helt til det vesle samfunnet var dypt split-
tet i to leirer. Jeg ble sendt dit for å rydde opp i saken… Jeg kom
til dette fortvilede sted ved sekstiden søndag kveld, og øyeblik-
kelig sammenkalte jeg et møte med de største kamphanene.

Du verden som vi kjempet, og som jeg bønnfalt dem, advarte
og henstilte! Men ikke noe syntes å kunne bevege dem. Begge
var så sikre på at de hadde rett at de ikke var til å rokke.

Timene gikk. Vi hadde forlengst passert midnatt, hele stedet
syntes å være innhyllet i fortvilelse, og det var fremdeles en irri-
tabel og amper tone. Den hårdnakkede motstand var urokkelig,
men da var det at det skjedde. Helt vilkårlig åpnet jeg Lære og
pakter igjen, og der sto det å lese. I de senere år hadde jeg lest
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President Kimball ga Kirkens medlemmer følgende formaning: «Tilgi og glem, la ikke
gamle klagemål endre deres sjel og påvirke den og ødelegge deres kjærlighet og liv.»

dette mange ganger uten at det hadde hatt noen spesiell betyd-
ning da. Men i kveld var det svaret jeg trengte. Det var en appell,
en bønn og en trussel som syntes å komme direkte fra Herren.
Jeg leste [kapittel 64] fra det 7. vers og utover, men de stridende
parter firte ikke en tomme før jeg kom til vers 9. Da så jeg at de
krympet seg, ble forbauset og virket forundret. Kunne dette være
riktig? Herren sa til oss – og sier til oss alle: “Derfor sier jeg dere
at dere skulle tilgi hverandre.”
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Dette var en forpliktelse. De hadde hørt det før, og de hadde
sagt det gjentatte ganger i Herrens bønn. Men nå: “… for den
som ikke tilgir sin bror hans overtredelser, står fordømt for
Herren…”

Innerst inne sa de kanskje til seg selv: “Vel, jeg skal tilgi hvis
han omvender seg og ber om tilgivelse, men han må ta det før-
ste skritt.” Men så ble de tilsynelatende rammet med full tyngde
av siste setning: “For på ham hviler en større synd.”

Hva? Betyr det at jeg må tilgi selv om min motstander er
avmålt, likegyldig og gemen? Det er ingen tvil om det.

En vanlig feiltolkning er at den som har forbrutt seg, må be
om unnskyldning og ydmyke seg i støvet før tilgivelse kan kre-
ves. Selvfølgelig må den som har forvoldt skaden, rette den opp
fullt og helt, men med hensyn til den som har vært skadelidende,
må han tilgi skadevolderen uansett hvilken innstilling den annen
part har. Av og til blir menneskene tilfredse ved å se at motpar-
ten på sine knær bøyer seg nesegrus i støvet, men det er ikke slik
evangeliet skal forstås.

De to menn var sjokkert, rettet seg opp, hørte etter, tenkte seg
om en stund og begynte så å fire. Sammen med alle de andre
skriftstedene som var blitt lest, førte dette sitatet til at de knelte
ned. Da klokken var blitt to, tok to bitre fiender hverandre i hån-
den, mens de smilte og tilga og også ba om tilgivelse. To menn
som omfavnet hverandre, dette var en gripende stund. Gamle
klagemål ble tilgitt og glemt, og fiender ble atter venner. Senere
ble aldri uoverensstemmelsene nevnt med et ord mer.
Skjelettene ble begravet, skapet med tørre ben ble låst, nøkkelen
ble kastet og freden ble gjenopprettet.9

Gjennom hele sin virksomhet formante president Kimball
Kirkens medlemmer å tilgi: «Hvis det finnes misforståelser, så
rydd opp i dem, tilgi og glem, la ikke gamle klagemål endre
deres sjel og påvirke den og ødelegge deres kjærlighet og liv. Sett
deres hus i orden. Elsk hverandre og elsk deres neste, deres ven-
ner, folk som bor i nærheten, slik Herren gir dere denne evne.»2
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Spencer W. Kimballs læresetninger

Vi må tilgi for å bli tilgitt

Ettersom tilgivelse er et ufravikelig krav for å oppnå evig liv,
tenker mennesket naturlig nok som så: Hvordan kan jeg best
sikre meg en slik tilgivelse? En av de mange grunnleggende fak-
torer peker seg umiddelbart ut som ufravikelig, nemlig at man
for å bli tilgitt, selv må tilgi.3

«For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da
skal også deres himmelske Far tilgi dere.

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

Er dette vanskelig? Naturligvis. Herren har aldri lovet at veien
skulle være lett, at evangeliet skal være enkelt eller at normer og
retningslinjer skal være lave. Prisen er høy, men de goder som
oppnås, er verdt alt de måtte koste. Herren vendte selv det annet
kinn til, og uten å protestere tillot han at han ble mishandlet og
slått, og han tålte enhver nedverdigelse uten å si et eneste ord til
fordømmelse. Og det spørsmål han stiller oss alle, lyder: «Derfor,
hva slags menn burde dere være?» Og han besvarer det selv og
sier: «Likesom jeg er» (3. Nephi 27:27).4

Vi må tilgi andre fullstendig og av hele vårt hjerte

Befalingen om å tilgi og den fordømmelse som vil ramme dem
som unnlater å gjøre det, kunne ikke formuleres klarere enn i
følgende åpenbaring i nyere tid til profeten Joseph Smith:

«Mine disipler i fordums tid forsøkte å finne feil hos hveran-
dre og tilga ikke hverandre av hjertet, og på grunn av dette onde
ble de tuktet og strengt refset.

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

Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at
dere tilgir alle mennesker» (L&p 64:8-10) …
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Jesus Kristus forkynte: «Dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, 
da skal også deres himmelske Far tilgi dere» (Matteus 6:14).

Dette er en lærepenge for oss som lever i dag. Mange men-
nesker som lar seg forsone med andre, sier at de tilgir, men de
fortsetter å bære nag, fortsetter å mistenke den annen part og
viser fortsatt ingen tro på den annens oppriktighet. Dette er
synd, for når forsoningen er kommet i stand og man krever at
omvendelse finner sted, skulle hver enkelt tilgi og glemme, den
skade som er blitt forvoldt den enkeltes gode navn og rykte,
skulle øyeblikkelig bygges opp igjen, og tidligere fordragelighet
skulle gjenopprettes.

Disiplene i fordums tid sa tydeligvis at de tilga, og foretok de
nødvendige tilpasninger på overflaten, men «tilga ikke hveran-
dre av hjertet». Dette hadde intet med tilgivelse å gjøre, men
bærer tydelig preg av hykleri, bedrag og utflukter. Som det indi-
rekte sies i den mønsterbønn Kristus har gitt oss, må man tilgi i
sitt hjerte og rense sitt sinn [se Matteus 6:12, se også vers 14-15].
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Tilgivelse vil si å glemme. En kvinne hadde «vært igjennom» en
forsoning i en gren. Hun hadde gjort noe konkret og hadde
uttalt seg på en måte som pekte i retning av tilgivelse. Men med
glød i blikket føyde hun til: «Jeg skal tilgi henne, men jeg har en
hukommelse som en elefant, og jeg kommer aldri til å glemme
det.» Hennes angivelige innstilling var verdiløs og ugyldig. Hun
var fremdeles bitter. Hennes vennskapelige bemerkninger
kunne sammenlignes med et edderkoppnett, og den fordrage-
lighet som ble bygget opp igjen, var laget av halm. Selv fortsatte
hun å lide uten å få fred i sinnet, men det som verre var, hun var
fortsatt «fordømt for Herren», og hun hadde begått en større
synd enn vedkommende som hun hevdet hadde skadet henne.

Lite ante denne gjenstridige kvinnen at hun ikke hadde tilgitt
i det hele tatt, og at hun bare hadde foretatt de innledende skritt.
Hun stanget hodet mot veggen og kom ikke av flekken. I det
skriftsted som er sitert ovenfor, lodder uttrykket av hjertet
meget dypt. Det må foregå en lutring av følelser og tanker og bit-
terhet. Ord alene er til ingen nytte.

«For se, hvis et menneske som er ondt, gir en gave, gjør han det
motvillig. Derfor blir det regnet som om han hadde holdt gaven
tilbake, derfor blir han regnet som ond for Gud» (Moroni 7:8).

Henry Ward Beecher uttrykker denne tanken slik: «Når jeg sier
at jeg kan tilgi, men ikke kan glemme, sier jeg bare på en annen
måte at jeg ikke kan tilgi.»

La meg få tilføye at med mindre et menneske tilgir sin bror av
hele sitt hjerte de overtredelser som er begått, er han ikke skik-
ket til å ta del i nadverden.5

Vi skulle overlate dommen til Herren 

For å gjøre det som er riktig, må vi tilgi, og vi må gjøre det
uansett om vår motstander omvender seg eller ikke, hvor opp-
riktig forvandlingen er, og uansett om vedkommende ber om vår
tilgivelse eller ikke. Vi må følge det eksempel og den rettesnor
som Mesteren ga da han sa: «… Dere burde si i deres hjerter: La
Gud dømme mellom meg og deg og lønne deg etter dine gjer-
ninger» (L&p 64:11). Menneskene er imidlertid ofte uvillige til å
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overlate det til Herren, fordi de kanskje frykter at Herren vil være
altfor barmhjertig og mindre streng enn det som ville passe i et
slikt tilfelle.6

Det er ikke nok at enkelte mennesker hverken kan eller vil
tilgi og glemme andres overtredelser, men de går til den mot-
satte ytterlighet og driver klappjakt på en angivelig overtreder.
Det er mange som har skrevet brev, og jeg har mottatt mange
telefonoppringninger fra mennesker som er fast bestemt på å ta
rettferdigheten i sin egen hånd for å påse at overtrederen blir
straffet. «Det mennesket skulle bli utelukket,» sa en kvinne, «og
jeg kommer ikke til å gi meg før vedkommende er blitt tatt hånd
om.» En annen sa: «Jeg kan ikke slå meg til ro så lenge vedkom-
mende er medlem av Kirken.» Og enda en annen sa: «Jeg kom-
mer ikke til å sette mine ben i møtehuset så lenge vedkommende
slipper inn der. Jeg vil at hans medlemsskap skal prøves for
Kirkens domstol.» En mann reiste til og med mange ganger til
Salt Lake City og skrev flere lange brev for å protestere mot bis-
kopen og stavspresidenten som ikke foretok raske disiplinære
forføyninger mot en person som han påsto brøt Kirkens lover.

Til dem som tar loven i sine egne hender, leser vi igjen hva
Herren positivt har sagt: «… på ham hviler en større synd» (L&p
64:9). Åpenbaringen går videre og sier: «Og dere burde si i deres
hjerter: La Gud dømme mellom meg og deg og lønne deg etter
dine gjerninger» (L&p 64:11). Når kjente overtredelser er blitt
behørig innrapportert til de embedsmenn som saken sorterer
under, kan vedkommende legge saken på hyllen og overlate
ansvaret til Kirkens embedsmenn. Hvis disse embedsmenn tole-
rerer at synd foregår i deres rekker, hviler det et kolossalt ansvar
på dem, og de vil bli holdt ansvarlige.7

Herren vil dømme oss med det samme mål som vi selv benyt-
ter. Hvis vi er strenge, bør vi ikke vente oss annet enn strenghet.
Hvis vi er barmhjertige mot dem som skader oss, vil han også
betrakte våre feil med barmhjertighet. Hvis vi ikke tilgir, vil vi
måtte velte oss i våre egne synder.

Selv om Skriften klart og tydelig sier at mennesket skal måles
med det samme mål som det måler sine medmennesker med, er
det ikke opp til legmenn å dømme selv der hvor det er berettiget.
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En slik oppgave sorterer under de respektive myndigheter i kirke
og stat. Til syvende og sist er det Herren som vil dømme…

Herren kan dømme menneskene både ut fra det de tenker, og
det de sier og gjør, for han kjenner til og med det de tenker i sitt
hjerte, hvilket menneskene ikke gjør. Vi hører hva menneskene
sier, vi ser hva de gjør, men fordi vi ikke er i stand til å avgjøre
hva de tenker eller har til hensikt å gjøre, dømmer vi ofte feil-
aktig når vi forsøker å finne ut hvilken mening og hvilke motiver
som ligger bak deres handlinger, og gjør dem til gjenstand for
vår egen fortolkning.8

Selv om det kan synes vanskelig, kan vi tilgi

I forbindelse med tilgivelsens ånd stilte en god bror meg en
gang følgende spørsmål: «Ja, det er jo det vi burde gjøre, men
hvordan gjør man det? Krever ikke dette et overmenneske?»

«Jo,» sa jeg, «men vi er blitt bedt om å være overmennesker,
for Herren sa: “Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far
er fullkommen” (Matteus 5:48). Vi har gudespiren i oss, og
Herren krever at vi skal være fullkomne.»

Til det sa han: «Ja, Kristus tilga dem som forbrøt seg mot ham,
men han var noe mer enn et menneske.»

Og til det svarte jeg: «Men det er mange mennesker som har
greid å gjennomføre denne guddommelige handling.»

Tilsynelatende er det mange mennesker som, i likhet med
denne gode bror, heller til den behagelige oppfatning at tilgi-
velsens ånd … mer eller mindre er forbeholdt personer i
Skriften eller en fantasiverden, og at man ikke kan vente noe
slikt av folk flest. Men dette er ikke tilfelle.9

Jeg kjente en ung mor som mistet sin mann. Familien hadde
levd i fattige kår, og forsikringspolisen lød bare på 2000 dollar,
men den kom som en gave fra himmelen. Så snart det var kon-
statert at mannen var død, ble sjekken utstedt av forsikringssel-
skapet. Den unge enken kom til at hun skulle spare beløpet for
påkommende tilfeller, og følgelig satte hun pengene i banken.
Men det var også andre som kjente til dette sparebeløpet, og en
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av hennes slektninger overtalte henne til å låne ham de 2000
dollarne til høy rente.

Årene gikk, og hun mottok hverken avdrag eller renter. Hun
la merke til at låntakeren gikk lange omveier for ikke å treffe
henne og kom med unnvikende løfter da hun spurte ham om
pengene. Nå trengte hun pengene, men de kunne ikke skaffes.

«Du verden som jeg hater ham!» fortalte hun meg med en
stemme som var en blanding av gift og bitterhet, og de mørke
øynene hennes lynte. Tenke seg til at en sunn og frisk mann
kunne bedra en ung enke som hadde en familie å forsørge! «Jeg
avskyr ham,» gjentok hun om og om igjen. Så fortalte jeg henne
[en] historie om en mann som tilga sin fars morder. Hun hørte
nøye etter. Jeg så at historien gjorde inntrykk på henne. Da jeg
var ferdig, hadde hun tårer i øynene, og hun hvisket: «Mange
takk. Mange, mange takk. Ja, jeg må nok også tilgi min fiende.
Jeg skal nå rense mitt hjerte for bitterhet. Jeg venter aldri å få
pengene tilbake, men jeg overlater ham som har forbrutt seg
mot meg, i Herrens hender.»

Noen uker senere oppsøkte hun meg igjen og fortalte at de
mellomliggende uker hadde vært den lykkeligste tid i hennes liv.
En ny fred hadde kommet over henne, og hun greide å be for
mannen og tilgi ham, selv om hun aldri fikk tilbake en eneste
krone.10

Når vi tilgir andre, befrir vi oss for hat og bitterhet

Hvorfor ber Herren deg elske din fiende og gjengjelde ondt
med godt? For at du kan ha nytte av det. En person som du hater,
blir ikke stort skadet av at du hater ham, spesielt ikke hvis han er
langt borte og ikke kommer i kontakt med deg, men hatet og bit-
terheten forgifter ditt hjerte som ikke vil tilgi...

Kanskje Peter hadde truffet folk som stadig krenket ham, og
han spurte:

«Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot
meg, og jeg tilgi ham …?»

Og Herren svarte:
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«Den mirakuløse ingrediens som sikrer harmoni og 
kjærlighet i hjemmet og i [menigheten], heter tilgivelse.»

«Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!» (Matteus
18:21-22.) …

Når de har omvendt seg og ber om tilgivelse på sine knær, kan
de fleste av oss tilgi, men Herren har krevet at vi skal tilgi selv om
de ikke omvender seg eller ber oss om tilgivelse…

Så vi må ha klart for oss at vi fremdeles må tilgi uten å få gjen-
gjeld eller hevn, for Herren vil gjøre det som er nødvendig for
oss... Bitterhet skader den som huser den. Den forherder, bryter
ned og forderver.11

Det skjer ofte at krenkelser finner sted uten at den som har
forårsaket krenkelsen, er klar over det. Noe vedkommende har
sagt eller gjort er blitt feiltolket eller misforstått. Den som er blitt
krenket, bevarer krenkelsen i minnet og legger til andre ting
som gir næring til ilden og rettferdiggjør hans konklusjoner.
Kanskje dette er en av grunnene til at Herren krever at den for-
nærmede part skulle ta det første skritt for å gjenopprette fred.
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«Og hvis din bror eller søster synder mot deg, skal du ta det
opp med ham eller henne alene, og hvis han eller hun tilstår,
skal du la deg forsone» (L&p 42:88) …

Retter vi oss etter denne befalingen, eller furter vi i vår bitter-
het og venter at den som har krenket oss, skal få vite om det og
komme til oss som en ydmyk og angrende synder?12

Vi blir kanskje sinte på våre foreldre, en lærer eller biskopen
og forårsaker at vi blir forkrøplet til navnløs anonymitet ved å
krympe og skrumpe inn under bitterhetens og hatets gift. Mens
den som blir hatet, fortsetter med sine vanlige gjøremål uten å
ane hvordan den som hater lider, narrer sistnevnte seg selv...

Å oppgi aktivitet i Kirken bare for å ergre sine ledere eller for
å gi uttrykk for sårede følelser er å narre seg selv.13

Midt iblant alle de skurrende lyder som hat, bitterhet og hevn så
ofte frembringer i dag, virker tilgivelsens myke toner som helbre-
dende balsam som ikke minst har innvirkning på den som tilgir.14

Når vi tilgir andre, blir vi velsignet med glede og fred

Inspirert av den Herre Jesus Kristus har Paulus forklart hvor-
dan vi skal løse de problemer i livet som krever forståelse og til-
givelse. «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere
tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus»
(Efeserbrevet 4:32). Hvis det var mulig å bringe en slik vennlig og
fintfølende ånd inn i alle hjem, hvor alle tilgir hverandre, da ville
den egoisme, mistro og bitterhet som ødelegger så mange hjem
og familier, forsvinne, og menneskene ville leve sammen i fred.15

Den mirakuløse ingrediens som sikrer harmoni og kjærlighet i
hjemmet og i [menigheten], heter tilgivelse. Uten den vil striden
bestå. Uten forståelse og tilgivelse vil det oppstå uenighet, i neste
omgang mangel på harmoni, som igjen skaper manglende loja-
litet i hjemmet samt i grener og [menigheter]. På den annen side
er tilgivelse på bølgelengde med evangeliets ånd og med Kristi
ånd. Dette er den ånd vi alle må være i besittelse av hvis vi ønsker
å få tilgivelse for våre egne synder og stå plettfrie for Gud.16
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Ofte hender det at stoltheten stiller seg hindrende i veien og
blir en anstøtssten. Vi må alle stille oss selv følgende spørsmål:
«Hva er viktigst, stoltheten eller freden?»

Altfor ofte hender det at et menneske som har gjort mange
strålende ting i livet og ytet en ypperlig innsats, lar stoltheten
stille seg hindrende i veien slik at han mister de rike belønninger
han ellers ville ha vært berettiget til. Vi skulle alltid kle oss i sekk
og aske, tilgi av hele vårt hjerte og med en angergiven ånd, idet
vi alltid – i likhet med tolleren [se Lukas 18:9-14] – er villige til å
vise en ekte ydmykhet og be Herren om å hjelpe oss med å tilgi.17

Så lenge jordelivet varer, lever og arbeider vi sammen med
ufullkomne mennesker, og det vil forekomme misforståelser og
krenkelser, og sarte følelser vil bli såret. De aller beste hensikter
blir ofte misforstått. Det er gledelig å se at mange i sjelens stor-
het har korrigert sine tanker, svelget sin stolthet og tilgitt det de
mente var personlige krenkelser. Utallige andre som har vandret
på kritiske, ensomme, tornefulle stier i håpløs elendighet, har til
slutt akseptert å bli korrigert, har innrømmet feil, renset sitt
hjerte for bitterhet og har igjen funnet fred, den ettertraktelses-
verdige freden som er så påfallende i sitt fravær. Og frustrasjo-
nen i forbindelse med kritikk, bitterhet og den adskillelse som
følger, har veket plassen for varme og lys og fred.18

Det lar seg gjøre! Mennesket kan seire over seg selv og kan
overvinne seg selv. Mennesket kan tilgi alle som har forbrutt seg
mot dem, og de kan gå videre og få fred i dette liv og evig liv
siden hen.19

Hvis vi vil søke etter fred, ta initiativ til å bilegge en trette – hvis
vi kan tilgi og glemme av hele vårt hjerte – hvis vi kan rense vår
egen sjel for synd, beskyldninger, bitterhet og skyldfølelse før vi
kaster sten på andre – hvis vi tilgir alle faktiske eller innbilte for-
nærmelser før vi ber om tilgivelse for våre egne synder – hvis vi
betaler vår egen gjeld, stor eller liten, før vi presser våre skyldnere
– hvis vi klarer å fjerne de blindende bjelkene fra våre egne øyne
før vi forstørrer splintene i andres øyne – for en skjønn dag det
ville blitt! Skilsmisse ville blitt redusert til et minimum, domsto-
lene ville blitt befridd for håpløse rutinesaker, familielivet ville
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blitt himmelsk, oppbyggingen av riket ville foregått i stadig større
tempo, og den fred som overgår all forstand [se Filipperbrevet
4:7], ville gitt oss alle en glede og lykke som knapt har kommet
inn «i noe menneskes hjerte». [Se 1. Korinterbrev 2:9.]20

Måtte Herren velsigne oss alle så vi alltid kan ha omvendelsens
og tilgivelsens sanne ånd i vårt hjerte, inntil vi har fullkommen-
gjort oss selv og ser frem til opphøyelsens herligheter som ven-
ter de mest trofaste.21

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les gjennom historien på side 91-93. Hvorfor er det noen
ganger så vanskelig å tilgi hverandre? Hva betyr ordene «for på
ham hviler en større synd» (L&p 64:9) for deg?

• Les Matteus 6:14-15, som president Kimball siterer på side 94.
Hvorfor tror du vi må tilgi andre for å motta Herrens tilgivelse?

• Hvilke holdninger og handlinger viser at vi tilgir andre full-
stendig og av hele vårt hjerte? (Se side 94-96.) Hvorfor må
man tilgi «i sitt hjerte»?

• Les gjennom avsnittet som begynner på side 96. Hvilke lære-
setninger i evangeliet kan hjelpe oss å være villige til å over-
late dommen til Herren?

• Når du leser historien om den unge moren på side 98-99, må
du se etter hva som til å begynne med hindret henne i å tilgi
og hva som til slutt gjorde henne i stand til å tilgi. Hvordan
kan vi overvinne hindringene som forstyrrer våre ønsker og
anstrengelser for å tilgi andre?

• Hva blir noen konsekvenser hvis vi nekter å tilgi? (Se side 99-
100.) Hvilke velsignelser har du mottatt når du har tilgitt en
annen? Overvei hvordan du kan anvende tilgivelsens ånd i din
omgang med andre.

Aktuelle skriftsteder: Matteus 5:43-48; Lukas 6:36-38; Kolos-
serbrevet 3:12-15; L&p 82:23
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Hvordan styrke oss 
mot ond innflytelse

Jesu Kristi evangelium gir oss kraft 
og beskyttelse mot vår tids onder.

Fra Spencer W. Kimballs liv

President Spencer W. Kimball forkynte at kampen mot Satan og
hans krefter «ikke er en liten trefning med en viljesvak fiende,
men en ytterst stor kamp med en fiende som er så mektig,
grunnfestet og organisert at vi trolig vil bli beseiret hvis vi ikke er
sterke, veltrente og årvåkne».1

Som ung misjonær i USAs midtre delstater skrev han i dagbo-
ken sin om en hendelse som illustrerer hans beslutning om å
motstå fristelse. Han reiste med tog til Chicago i Illinois da en
mann kom bort til ham. «[Han] prøvde å få meg til å lese en vul-
gær bok med uanstendige bilder. Jeg fortalte ham at det ikke var
noe for meg. Så begynte han å friste meg til å bli med ham i
Chicago. Jeg visste at han ville føre meg rett til helvete. Jeg fikk
stoppet ham, men etter at han var gått, kunne jeg kjenne at jeg
rødmet en hel time. Jeg tenkte: “Å, hvor hardt Satan prøver å
lede de unge på avveier ved sine smådjevler.” Jeg takket Herren
for at jeg var sterk nok til å overvinne det.»2

Spencer W. Kimballs læresetninger

Satan er reell og vil bruke alle 
midler for å prøve å ødelegge oss

I denne vår tid som er så raffinert og full av villfarelse, benek-
ter menneskene at Gud er en person, men de benekter også at
djevelen er en person. Ut fra en slik forestilling er Satan en myte,
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President Kimball forkynte at hvis vi vil lytte «til Åndens edle påvirkning 
og anmodninger», vil vi bli velsignet med «beskyttelse, makt, frihet og glede».
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nyttig til å holde menneskene på rett vei i en mindre opplyst tid,
men avlegs i vår opplyste tidsalder. Intet er fjernere fra virkelig-
heten. Satan er i høyeste grad et personlig og individuelt ånde-
lig vesen, men han har intet dødelig legeme. Hans ønsker om å
besegle hver og en av oss til seg er ikke mindre brennende i sin
ondskap enn vår Faders rettferdige ønsker om å kalle oss til sitt
eget evige rike.3

Vi blir beskyttet når vi vet hvor farene er og er i stand til å gjen-
kjenne dem i alle varianter. Den onde er på vakt. Han er alltid
rede til å bedra, og alle som er uforsiktige, skjødesløse og opp-
rørske, blir hans offer.4

Uansett hvem det er som får ødeleggerens spesielle oppmerk-
somhet på et hvilket som helst tidspunkt, så søker han å gjøre
alle mennesker «ulykkelige likesom han selv er» (2. Nephi 2:27).
Han søker virkelig «å gjøre hele menneskeheten ulykkelig» (2.
Nephi 2:18). Han er urokkelig i sine hensikter, og dyktig og
ubarmhjertig iverksetter han dem.5

Peter advarte oss: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djeve-
len, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan
oppsluke» (1. Peter 5:8).

Og Frelseren sa at selv de utvalgte ville bli bedratt av Lucifer
om det var mulig [se Joseph Smith – Matteus 1:22]. [Lucifer] vil
bruke sin logikk for å forvirre og sine bortforklaringer for å øde-
legge. Han vil tilsløre meninger, åpne dører én centimeter om
gangen og føre oss fra det reneste hvite gjennom alle nyanser av
grått og inn i det tetteste mørke.6

Mesterbedrageren har spekulert ut enhver mulig måte til å nå
sine mål på, og bruker ethvert redskap, ethvert tenkelig påfunn.
Han overtar, forvrenger og endrer og kamuflerer alt som er skapt
til nytte og gagn for menneskene, … så han kan innta deres sinn
og forderve deres legemer og gjøre krav på dem.

Han sover aldri – han er flittig og utholdende. Han analyserer
omhyggelig sitt problem og setter så i gang, flittig og metodisk
for å oppnå hensikten. Han bruker alle de fem sansene og men-
neskets naturlige hunger og tørst til å lede ham bort. Han regner
med motstand og befester seg mot den. Han bruker tid og sted
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og fritid. Han er der konstant, er overtalende og dyktig. Han
benytter slike nyttige saker som radio, fjernsyn, det trykte ord,
fly og bil for å forvrenge og gjøre skade. Han benytter mennes-
kenes behov for selskapelighet, deres ensomhet og ethvert
behov for å lede dem bort. Han utfører sitt arbeid på det gun-
stigste tidspunkt på de mest imponerende steder overfor de
mest innflytelsesrike personer. Han overser ingenting som vil
bedra og forvrenge og forderve. Han bruker penger, makt, kraft.
Han lokker menneskene og angriper dem på deres svakeste
punkt. Han tar det gode og skaper det heslige… Han benytter
enhver undervisningsmetode for å nedbryte mennesker.7

Motstanderen er lur. Han er slu. Han vet at han ikke kan over-
tale gode menn og kvinner til å begå store feiltrinn med en gang.
Derfor går han meget forsiktig frem og hvisker halve sannheter
inntil han klarer å fange menneskene i sitt garn.8

Med Herrens hjelp kan vi motstå ond innflytelse

Hvis vi vil unnslippe de dødelige fremstøt fra den onde og
holde våre hjem og familier fri og trygt befestet mot all ødeleg-
gende innflytelse som holder på å ta overhånd rundt oss, må vi
ha hjelp fra selveste grunnleggeren og organisatoren av denne
familieplan – Skaperen selv. Det finnes bare en sikker vei, og det
er vår Herre Jesu Kristi evangelium og å adlyde dets dype og
inspirerte læresetninger.9

I alle menneskers liv oppstår det en kamp mellom godt og
ondt, mellom Satan og Herren. Ethvert menneske som har nådd
eller passert ansvarsalderen, dvs. er 8 år eller mer, og som blir
døpt på riktig måte med et hjerte fullt av omvendelsens ånd, vil
uten tvil motta Den hellige ånd. Hvis den blir respektert, vil
dette medlem av Guddommen veilede, inspirere og advare, og
vil motvirke den ondes tilskyndelser.10

Han som har større styrke enn Lucifer, han som er vår festning
og vår styrke, han kan støtte oss når fristelsene strømmer på.
Selv om Herren aldri med makt vil bringe noen vekk fra synden
eller ut av fristerens armer, påvirker han sin Ånd til å bevege syn-
deren til å gjøre det med guddommelig hjelp. Og det menneske
som lytter til Åndens edle påvirkning og anmodninger og gjør alt
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som overhodet er mulig for å holde seg på omvendelsens vei, er
garantert beskyttelse, makt, frihet og glede.11

Satan … stred for å få Moses til å underordne seg…

«Moses, menneskesønn, tilbe meg,» fristet djevelen og lovet
verdener og luksus og makt…

Profeten befalte: «Vik bort, Satan…» (Moses 1:16). Løgneren,
fristeren, djevelen ville ikke oppgi dette mulige offer og var nå
sint og rasende og «ropte … med høy røst, raste mot jorden,
befalte og sa: Jeg er den Enbårne, tilbe meg» (Moses 1:19).

Moses forsto bedraget og så mørkets krefter og «helvetes bit-
terhet». Her var krefter som det ikke var lett å hanskes med eller
jage bort. Forferdet påkalte han Gud og befalte så med fornyet
kraft:

«Jeg vil ikke opphøre med å påkalle Gud, … for hans herlig-
het har hvilt på meg, derfor kan jeg skjelne mellom ham og
deg… I den Enbårnes navn, vik fra meg, Satan» (Moses 1:18, 21).

Ikke engang Lucifer, … menneskehetens erkefiende, kan stå
imot kraften i Guds prestedømme. Skjelvende, rystende, ban-
nende, gråtende, jamrende og med tenners gnissel vek han bort
fra den seirende Moses.12

Vi må være forberedt på å stå standhaftig imot Satan … og
imot mørkets fyrster og krefter og herskere. Vi trenger Guds fulle
rustning, slik at vi kan stå imot. [Se Efeserbrevet 6:12-13.]13

«Ta på dere Guds fulle rustning,» slik Paulus formante efe-
serne til [Efeserbrevet 6:11]. Med denne guddommelige innfly-
telse og beskyttelse kan vi skjelne motstanderens bedrag uansett
hvilke appellerende ord og bortforklaringer som brukes, og vi
«kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha
overvunnet alt». [Se Efeserbrevet 6:13.]14

Vi må ikke gi etter for selv de minste fristelser

Alvorlig synd kommer inn i vårt liv når vi først gir etter for små
fristelser. Det er sjelden man synker ned i en dyp overtredelse
uten først å ha gitt etter for små feiltrinn som åpner den dør som
fører inn til større overtredelser. Som et eksempel på en form for
synd er det blitt sagt: «Et ærlig menneske blir ikke plutselig uærlig



K A P I T T E L  1 0

110

noe mer enn et jordstykke som er rent for ugress, plutselig blir
fullt av ugress.»

Det er uhyre vanskelig, for ikke å si umulig, for djevelen å gå
inn gjennom en dør som er lukket. Tilsynelatende har han ingen
nøkler til lukkede dører. Men hvis en dør står på klem, kan han
sette en tå i dørsprekken, om ikke lenge får han plass til hele
foten, deretter hele benet, hele kroppen og hele hodet, og til sist
er han kommet helt innenfor.

Dette er en situasjon som minner om eventyret om kamelen
og dens eiermann som reiste gjennom ørkenen, da det plutselig
blåste opp til storm. Mannen satte raskt opp teltet sitt, kom seg
innenfor og lukket igjen for å beskytte seg mot sandkornene
som skar seg inn i huden. Kamelen ble selvfølgelig stående uten-
for. De voldsomme vindkastene slynget sanden mot kroppen
dens og inn i øyne og nesebor så det nesten ikke var til å holde
ut. Til sist bønnfalt den sin eiermann om å få komme inn i teltet.

«Men her er det ikke plass til flere enn meg,» svarte mannen.

«Ja, men kan jeg ikke bare få stikke nesen innenfor, slik at jeg
kan puste inn luft som ikke er fylt med sand?» spurte kamelen.

«Vel, det kan du vel saktens få gjøre,» svarte mannen, og laget
en liten åpning i teltet så den lange nesen til kamelen fikk plass
innenfor. Så deilig dette var for kamelen! Men snart ble kamelen
meget trett av sanden som sved i øyne og ører…:

«Sanden som blåser med vinden, gnager i hodet mitt, kan jeg
ikke bare få stikke hodet innenfor?»

På ny tenkte mannen at det neppe kunne skade å etterkomme
et slikt ønske, for kamelen kunne stikke hodet inn øverst i teltet
som han selv ikke brukte. Og så stakk kamelen hodet innenfor,
og dyret var tilfreds – men det varte ikke lenge.

«Kan jeg ikke bare få ha forkroppen innenfor,» sa den bønn-
fallende. På ny ga mannen etter, og ikke lenge etterpå hadde
kamelen hele forkroppen inne i teltet. Ved å følge samme frem-
gangsmåte med at kamelen bønnfalt mannen og han ga etter,
greide kamelen til sist å få bakkroppen og det hele innenfor
teltet. Men nå ble det altfor trangt for to, og kamelen sparket
mannen ut i stormen.
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I likhet med kamelen vil Lucifer uten vanskelighet bli mester så
snart man bukker under for hans innledende lokketoner. Om ikke
lenge er samvittigheten fullstendig bragt til taushet, og den onde
makt får fritt spillerom, og døren som fører inn til frelse, er lukket
inntil den atter blir åpnet av en gjennomgripende omvendelse.

Frelseren viser ved sitt eksempel hvor viktig det er ikke å gi
plass for den minste form for fristelse. Forsto han ikke faren da
han befant seg på fjellet sammen med sin falne broder Lucifer og
ble intenst fristet av denne mesteren blant fristere? Han kunne
ha åpnet døren, han kunne ha lekt med faren og sagt: «Vel, vel,
Satan, jeg skal lytte til hva du har å si. Jeg behøver ikke bukke
under, jeg behøver ikke gi etter, og jeg behøver ikke å gå med på
det du sier – men jeg skal lytte.»

Kristus resonnerte ikke slik. Øyeblikkelig og resolutt avsluttet
han diskusjonen og sa: «Bort fra meg, Satan», hvilket sannsynlig-
vis betydde: «Forsvinn fra mine øyne, gå vekk fra min nærhet, jeg
vil ikke lytte, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre.» Og deretter
leser vi at «da forlot djevelen ham». [Matteus 4:10-11.]

Dette er den riktige oppskrift vi skal følge dersom vi vil for-
hindre at synden får innpass, istedenfor at vi må ta fatt på den
oppgave som er langt vanskeligere, nemlig å helbrede den. Når
jeg studerer historien om Forløseren og hans fristelser, er jeg
sikker på han brukte sine krefter på å styrke seg mot fristelser
istedenfor å kjempe for å overvinne dem.15

Riktige avgjørelser nå kan hjelpe 
oss å stå imot fristelser senere

En av de grunnleggende oppgaver for oss alle er å ta avgjø-
relser. Flere ganger om dagen står vi ved et skille og må avgjøre
hvilken vei vi vil følge. Noen alternativer er lange og vanskelige,
men de fører oss i riktig retning mot vårt endelige mål. Andre er
korte, brede og morsomme, men de går i feil retning. Det er vik-
tig at vi har våre fremste mål klart i tankene så vi ikke blir forvir-
ret ved hvert veiskille av de ubetydelige spørsmålene: Hvilken
vei er lettest og morsomst? eller: Hvilken vei tar de andre?
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Det er lettest å ta riktige avgjørelser når vi har tatt dem i god
tid på forhånd med våre fremste mål i tankene. Dette sparer oss
for mye kval ved veiskillet, når vi er trette og sårt fristet.

Da jeg var ung, tok jeg en uforanderlig bestemmelse om at jeg
aldri skulle smake te, kaffe, tobakk eller alkohol. Jeg oppdaget at
denne faste avgjørelsen reddet meg mange ganger gjennom for-
skjellige erfaringer. Det bød seg mange anledninger da jeg
kunne ha tatt en liten tår eller røkt litt eller prøvesmakt, men
den uforanderlige avgjørelsen som sto helt fast, ga meg god
grunn og stor styrke til å stå imot.

… Nå er tiden inne til å bestemme oss for at vi ikke vil slå oss
til ro med noe mindre enn anledningen til å leve for evig sam-
men med vår Fader, slik at hvert valg vi tar vil påvirkes av vår
avgjørelse om ikke å la noe hindre oss i å nå dette høyeste
målet.16

Utvikle selvdisiplin, slik at du i større og større grad ikke
trenger å bestemme og ombestemme hva du vil gjøre når du
konfronteres med den samme fristelsen gang på gang. Du
trenger bare å bestemme deg for enkelte ting én gang!

Hvor stor velsignelse er det ikke å slippe å måtte kjempe mot
samme fristelse gang på gang. Å gjøre det er tidkrevende og
svært risikalbelt.17

Vi kan skyve noen ting vekk fra oss en gang for alle og være
ferdig med dem! Vi kan ta en eneste beslutning angående visse
ting som vi vil gjøre til en del av vårt liv, og så står vi ved dem –
uten å behøve å gruble og bestemme om igjen hundre ganger
hva vi vil gjøre og hva vi ikke vil gjøre.

Ubesluttsomhet og motløshet er god grobunn for Satan, for
han kan tilføye menneskeheten mange ulykker i de omgi-
velsene… Hvis dere ennå ikke har gjort det, så bestem dere for
å bestemme dere!18

Hvor fantastisk det ville være om vi bare kunne få hver eneste
siste-dagers-hellig gutt og pike til å bestemme seg i løpet av barn-
dommen til å si: «Jeg vil aldri gi etter for Satan eller noen som
ønsker at jeg skal ødelegge meg selv.»19
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Tiden er inne til å forlate onde veier endog før de begynner.
Hemmeligheten ved et godt liv er beskyttelse og forebyggelse.
De som gir etter for det onde, er vanligvis de som har plassert
seg selv i faresonen.20

Vi står imot Satan når vi innrømmer våre 
svakheter og streber etter å overvinne dem

Fordi jeg er oppvokst på en gård, vet jeg at når grisene rømte,
så jeg først etter i de hullene som de tidligere hadde rømt
gjennom. Når kuene var ute på marken og lette etter en grøn-
nere eng enn der de var, visste jeg hvor jeg først skulle lete der-
som de vandret bort. Sannsynligvis var det der hvor de hadde
hoppet over gjerdet tidligere, eller hvor gjerdet hadde vært i
stykker. På samme måte vet djevelen hvor han skal friste og hvor
han skal få inn effektive slag. Han finner et sårbart punkt. Der
hvor man tidligere var svak, vil man også lettest bli fristet igjen.21

Tilsynelatende er vi alltid omgitt av ondskap… Følgelig må vi
stadig være på vakt. Vi kartlegger våre svakheter og går til angrep
for å overvinne dem.22

De fleste av oss har sårbare punkter som kan bli katastrofale
for oss med mindre vi blir skikkelig beskyttet og immunisert…

Historien gir oss mange … eksempler på styrke og stolthet,
både individuelt og nasjonalt, som bukket under når de ble ram-
met på et sårbart punkt. Selv om disse punktene ofte tilsynela-
tende var av fysisk art, kjenner Lucifer og hans medløpere alle
menneskers vaner, svakheter og svake punkter og benytter seg av
dem når de skal forsøke å ødelegge oss åndelig sett. Hos et men-
neske kan det være tørst etter alkohol, et annet menneske kan ha
en umettelig hunger, en annen har latt seksuelle lyster få lov å
dominere, en annen elsker penger og all den luksus og komfort
han kan kjøpe for dem, en annen trakter etter makt osv.23

Den som har onde tendenser, må være ærlig og innrømme sin
svakhet. Jeg kan fortelle dere at Herren ikke legger noen synd
inn i vårt liv. Han har ikke skapt noe menneske ondt… Synd ble
tillatt i verden, og Satan ble tillatt å friste oss, men vi har vår
handlefrihet. Vi kan synde eller leve i rettskaffenhet, men vi kan
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President Kimball sa at for at vi skal være beskyttet mot Satan, 
må vi «holde fast i jernstangen».

ikke unnslippe ansvaret. Å legge skylden for vår synd på Herren
og si at den er medfødt og ikke kan kontrolleres, er tarvelig og
feigt. Å legge skylden for våre synder på våre foreldre og vår opp-
vekst er noe unnasluntrere gjør. Våre foreldre kan ha gjort feil,
og vår bakgrunn kan ha vært vanskelig, men som sønner og
døtre av en levende Gud har vi i oss evne til å heve oss over våre
omstendigheter, til å forandre oss.24

Vi ber vårt folk overalt: «Vær derfor Gud undergitt! Men stå
djevelen imot, så skal han fly fra dere.» (Jakobs brev 4:7.) …

Det er kanskje noen som stort sett føler seg urolige på grunn
av forholdene i verden og det ondes stadig lengre skygge, men
Herren har sagt: «… hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte»
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(L&p 38:30), og igjen: «Fred etterlater jeg dere… La ikke deres
hjerte forferdes, frykt ikke!» (Johannes 14:27).25

Som siste-dagers-hellige må vi alltid være årvåkne. Måten som
hver person og hver familie kan beskytte seg på mot Satans
slynger og piler, og som vi kan forberede oss på for Herrens
store dag, er å holde fast i jernstangen, å utøve større tro, å
omvende oss fra våre synder og ufullkommenheter og være ivrig
engasjert i arbeidet i hans rike på jorden, som er Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige. Heri ligger den eneste sanne lykke for
alle vår Faders barn.26

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hvilke av president Kimballs læresetninger om Satan og hans
metoder synes du er nyttige og hvorfor? (Se side 105-8.)

• Les gjennom avsnittet som begynner på side 108. Hvordan
kan Herren hjelpe oss å stå imot det onde? (Du finner et
eksempel i historien på side 105.) Når har du mottatt slik
hjelp?

• Les fabelen på side 110. Hvorfor tror du den reisende lot
kamelen komme inn i teltet? Overvei hvordan Frelseren mot-
sto fristelse (se side 111). Hvordan kan foreldre hjelpe sine
barn å oppdage og motstå selv de minste fristelser?

• Les gjennom hele annet avsnitt på side 112. Sammenlign pro-
sessen med å forhindre synd med å helbrede den.

• President Kimball sa: «Det er lettest å ta riktige avgjørelser når
vi tar dem i god tid på forhånd» (side 112). Hvordan kan vårt
liv bli påvirket av at vi tidlig i livet bestemmer oss for å holde
slike bud som Visdomsordet? (Se eksempel på side 112.) Kan
du nevne noen faste beslutninger om å etterleve evangeliet
som du har tatt?

• Tenk over president Kimballs iakttakelser av grisene og kuene
sine (side 113). Hva vinner vi ved å innrømme våre svakheter
og påta oss ansvar for dem?
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Aktuelle skriftsteder: 1. Korinterbrev 10:13; 1. Nephi 15:23-25;
Helaman 5:12; Ether 12:27; L&p 10:5
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Fremtidsrettet livsførsel –
anvendelse av prinsipper for
selvhjulpenhet og beredskap

Klok og fremsynt livsførsel er en livsstil som
utvikler karakter og styrker vårt timelige, sosiale,

følelsesmessige og åndelige ve og vel.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Da Spencer W. Kimball og hans hustru, Camilla, var et ungt
ektepar, «visste de at de ikke var rike. Men de hadde arbeid og
evner. De visste hvordan de skulle forvalte sine penger, leve
innenfor rammen av sin inntekt og spare for fremtiden».1

Ekteparet Kimball opplevde økonomisk vanskelige tider –
1. verdenskrig (1914-18), den store depresjonen (1929-39) og
2. verdenskrig (1939-45). Etter å ha opplevd disse utfordringene
uttalte president Kimball: «Det jeg har sett med mine egne øyne,
gjør meg redd for ikke å gjøre hva jeg kan for å beskytte meg mot
katastrofene.»2

Noe av det han så, var hvordan andre strevde: «Helt fra barn-
dommen av har jeg hørt Brødrene si: “Kvitt deg med gjeld, og
hold deg gjeldfri.” Jeg arbeidet noen år i bank, og jeg så den fryk-
telige situasjonen mange mennesker var i fordi de ikke hadde
gitt akt på dette viktige rådt.»

I tillegg til arbeidet i banken førte Spencer regnskapsbøkene
for noen lokale forretninger. «Noe av det mest sjokkerende for
meg var at bøkene viste regnskapet til mange mennesker som jeg
kjente i lokalsamfunnet. Jeg kjente dem. Jeg visste omtrent hva
deres inntekt var, og så så jeg at de brukte opp alt. Jeg så med
andre ord at de kjøpte klær, sko og alt de hadde på avbetaling.
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«La oss praktisere prinsippet om personlig 
beredskap og beredskap i familien i dagliglivet.»
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Og det var min oppgave å skrive regninger til dem i slutten av
hver måned. Mange av dem kunne ikke betale i slutten av måne-
den. De kunne ikke engang betale avdragene som var avtalt. Jeg,
som var vokst opp i et hjem som forvaltet pengene fornuftig,
kunne ikke forstå det. Jeg kunne forstå at noen kjøpte hus på
avbetaling eller kanskje til og med en bil. Men jeg kunne aldri
helt forstå at noen ville gå i klær som de ikke hadde betalt, eller
spise mat de måtte kjøpe på avbetaling.»3

I sin undervisning omtalte president Kimball ikke bare øko-
nomi, men også andre emner i tilknytning til fremtidsrettet livs-
førsel, som personlig ansvar, arbeid og hjemmeproduksjon og
lagring av mat. Han sa: «La oss praktisere prinsippet om person-
lig beredskap og beredskap i familien i dagliglivet. “Hvis dere er
beredt, skal dere ikke frykte” (L&p 38:30).»4

Spencer W. Kimballs læresetninger

Vi er ansvarlige for vårt eget sosiale, følelsesmessige,
åndelige, fysiske og økonomiske ve og vel

Herren har befalt Kirken og dens medlemmer å være selv-
hjulpne og uavhengige. (Se L&p 78:13-14.)

Ansvaret for den enkeltes sosiale, følelsesmessige, åndelige,
fysiske og økonomiske velbefinnende ligger først og fremst hos
vedkommende selv, dernest hos vedkommendes familie og for
det tredje hos Kirken hvis vedkommende er et trofast medlem.

Ingen sann siste-dagers-hellig som fysisk og følelsesmessig sett
er i stand til det, vil frivillig velte byrden av sin egen eller famili-
ens ve og vel over på en annen. Under Herrens inspirasjon og
ved hjelp av sin egen arbeidskraft vil han så lenge han kan, til-
føre seg selv og sin familie livets åndelige og timelige nødven-
digheter. (Se 1. Timoteus 5:8.)5

Når vi reiser og besøker folk rundt om i verden, ser vi hvilke
store timelige behov vårt folk har. Så sterkt vi enn ønsker å
hjelpe dem, innser vi hvor ytterst viktig det er at de tilegner seg
følgende store lærdom – at vi tilegner oss åndelighet i størst grad
når vi overvinner kjødet. Vi bygger opp karakter når vi oppfor-
drer folk til å dekke sine egne behov.6
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Ingen filosofi, unnskyldninger eller diskusjon vil noensinne
forandre det fundamentale behov for å være selvhulpen. Dette er
slik fordi:

«All sannhet er uavhengig i den sfære hvor Gud har satt den, …
således også med all intelligens, hvis ikke er det ingen eksis-
tens» (L&p 93:30). Herren erklærer at i dette ligger «mennes-
kets handlefrihet» (se L&p 93:31), og med denne handlefrihet
kommer ansvaret for en selv. Med denne handlefrihet kan vi
heve oss til herlighet eller falle til fordømmelse. Måtte vi
enkeltvis og samlet alltid være selvstendige. Dette er vår arv og
vår forpliktelse.7

Vi har i den senere tid lagt betydelig vekt på beredskap på det
personlige plan og i familien, og jeg håper at alle Kirkens med-
lemmer viser tilbørlig respekt for de råd som her er gitt. Jeg
håper også at vi forstår og fremhever det positive og ikke det
negative. Jeg liker den måten Hjelpeforeningen underviser om
beredskap for den enkelte og i familien på og kaller det «frem-
tidsrettet livsførsel». Dette innebærer at vi er økonomiske med
våre ressurser [forvalter dem forsiktig], planlegger klokt i øko-
nomiske spørsmål, fullt ut ivaretar vår personlige helse og sørger
for tilstrekkelig forberedelse til utdannelse og yrkesmessig utvik-
ling, samtidig som vi vier tilbørlig oppmerksomhet til [mat]
produksjon og lagring i hjemmet og dessuten utvikler følelses-
messig spennvidde.8

Vi har blitt rådet til å produsere mat 
hjemme og ha et matvarelager

Herren har innstendig oppfordret sitt folk til å spare til van-
skelige tider, til å forberede seg til slike tider og ha et kriselager
– et års lager eller mer av livsnødvendigheter, så våre familier kan
opprettholde livet i mørke tider med flom, jordskjelv, hunger,
orkan og livets stormer.9

Vi oppfordrer dere til å dyrke all den mat dere bare kan på
deres egen eiendom. Plant bærbusker, vinranker og frukttrær
dersom klimaet tillater det. Dyrk grønnsaker, og spis dem fra
deres egen hage. Selv de som bor i leilighet, kan vanligvis dyrke
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litt mat i potter og verandakasser. Sett dere inn i den beste meto-
den for dyrking av egne matvarer. La hagen være like pen og vel-
stelt som den er produktiv. Hvis dere har barn, skal dere ta dem
med og la dem få sine oppgaver.10

Jeg håper vi forstår at en hage … ved siden av at den ofte kan
være nyttig når det gjelder å redusere husholdningsbudsjettet og
skaffe deilig fersk frukt og friske grønnsaker, også gjør noe langt
mer. Hvem kan måle verdien av en spesiell samtale mellom far
og datter mens de luker eller vanner i hagen? Hvordan vurderer
vi det gode som man opplagt vil lære ved å så og dyrke og av
innhøstningens evige lov? Og hvordan måler vi samhørigheten
og samarbeidet i familien som må ledsage vellykket hermetise-
ring? Vi samler og lagrer ressurser, det er så. Men det som kan-
skje er av større verdi, finner vi i livets lærdommer mens vi lærer
fremtidsrettet livsførsel.11

Vi oppfordrer familiene til å skaffe seg ett års matvarelager, og
vi sier det om og om og om igjen og gjentar om og om igjen
Herrens skriftsted der han sier: «Men hvorfor kaller dere meg:
Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier?» [Lukas 6:46.] Hvor
fåfengt er det ikke når menneskene konsentrerer seg om sin
såkalte åndelighet og påkaller ham ved forskjellige navn, men
unnlater å gjøre det han sier.12

Etter hvert som vi blir mer velholdne og kanskje får noen
penger i banken, har vi lett for å føle oss trygge og tenke at vi
ikke trenger dette forrådet som Brødrene har anbefalt… Vi må
huske at forholdene forandrer seg og at et års forråd av de mest
elementære artikler så absolutt kan komme både oss og andre til
gode. Så vi gjør klokt i å lytte til det som er sagt og omsette det
i praksis.13

Vi skulle arbeide for det vi mottar

Med hensyn til alle faser i livet tror jeg at menneskene skulle
hjelpe seg selv. De skulle pløye og plante og dyrke og høste og
ikke forvente at deres tro skal gi dem brød.14

Arbeid er en åndelig nødvendighet så vel som en økonomisk
nødvendighet.15
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«Arbeid bringer lykke, selvaktelse og velstand. Det er gjennom 
arbeid vi kan oppnå noe, og arbeid er det motsatte av dovenskap.»

Arbeid bringer lykke, selvaktelse og velstand. Det er gjennom
arbeid vi kan oppnå noe, og arbeid er det motsatte av doven-
skap. Vi er blitt befalt å arbeide. (Se 1. Mosebok 3:19.) Forsøk på
å dekke våre timelige, sosiale, følelsesmessige og åndelige behov
ved hjelp av almisser, bryter med den guddommelige befaling
om at vi skulle arbeide for det vi mottar.16

Vi kan ikke bli ofte nok minnet på at Kirkens velferdshjelp i sitt
vesen er åndelig og at disse åndelige røtter vil visne hvis vi noen
gang tillater noe som ligner understøttelsesfilosofi å trenge inn i
vår velferdstjenestes virksomhet. Alle som blir hjulpet, kan gjøre
noe. La oss følge Kirkens orden i dette henseende og forsikre oss
om at alle som mottar, gir av seg selv til gjengjeld. Måtte vi være
på vakt mot å akseptere verdslige erstatninger fremfor planen
om å ta vare på hans fattige på denne Herrens egen måte.17

Herrens fremgangsmåte bygger opp den enkeltes selvrespekt
og utvikler og gjenoppbygger hans verdighet. Verdens frem-
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gangsmåte gir den enkelte et negativt syn på seg selv og forårsa-
ker likegladhet.

Herrens fremgangsmåte får den enkelte til å sette alt inn på å
bli økonomisk uavhengig igjen, selv om han midlertidig måtte
trenge hjelp og bistand på grunn av spesielle omstendigheter.
Verdens fremgangsmåte gjør at den enkelte blir mer og mer
avhengig av velferdsprogrammer, og har lett for å føre til økt krav-
mentalitet istedenfor rehabilitering til økonomisk uavhengighet.

Herrens fremgangsmåte hjelper våre medlemmer til selv å få
et vitnesbyrd om arbeidets evangelium. For arbeid er viktig for
menneskets lykke så vel som produktivitet. Verden legger imid-
lertid større og større vekt på fritid og på å unngå arbeid.18

Det er riktig å arbeide. Alle menn, kvinner og barn skulle
arbeide. Selv små barn skulle lære å gjøre sin del, å hjelpe til
med husarbeid og hagearbeid, å stelle en kjøkkenhage, plante
trær, plukke frukt og gjøre alt som må gjøres, for dette gjør dem
til sterke personligheter og utvikler deres tro og karakter.

Vi ønsker at dere foreldre skal finne arbeid til deres barn.
Insister på at de skal følge godt med på skolen. Ikke la dem leke
hele tiden. Det er en tid for lek, en tid for arbeid og en tid for
studium. Forsikre deg om at dine barn utvikler seg slik du vet de
bør utvikle seg.19

Arbeid skulle være det rådende prinsipp blant Kirkens med-
lemmer. (Se L&p 42:42; 75:29; 68:30-32; 56:17.)20

Vi kan bli økonomisk uavhengige ved å spare, 
unngå gjeld og leve innenfor rammen av våre midler

Er du forberedt på og forsikret mot død og sykdom og på at
familieforsørgeren kan bli rammet av en langvarig og invalidise-
rende sykdom? Hvor lenge kan du klare deg hvis inntekten blir
borte? Hvilke reserver har du? Hvor lenge kan du betale de
mange regningene på hus, bil, utstyr og maskiner? …

Den første reaksjonen er: Vi kan bare ikke klare det. Vi kan
knapt klare oss når vi bruker hver krone av inntekten hver
måned… Hvis du bare så vidt klarer deg når du stadig tjener mer,
har et godt arbeid, er frisk, produktiv og ung, hvordan kan du da
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takle en krisesituasjon der arbeidet blir innskrenket eller sykdom
og andre uforutsette problemer oppstår?21

Du må ikke bruke alt du tjener. Du må legge til side penger til
misjon og utdannelse for dine barn. De kan påta seg ansvar og
ta småjobber, og på den måten kan også de hjelpe til med å
skaffe disse midlene, og istedenfor å bruke det lille de samler
opp, vil de spare det til disse gode formålene. Det kan bety at
foreldrene i dag må klare seg uten mye av det de kunne ha
ønsket seg, men i morgen vil de høste godene.22

Unngå gjeld… I dag synes alt å være innrettet på at man skal
ha gjeld. «Skaff deg kredittkort, og få varen i dag», heter det. Men
sannheten er at vi ikke behøver å gjøre det for å leve.23

Vi undres hva vårt folk vil gjøre som har brukt opp all sin inn-
tekt og mer til. Hvis arbeid og inntekt blir redusert, hva så? Lever
dere over evne? Skylder dere så meget at dere ikke kan betale
hvis det blir vanskelige tider? Er støtdemperne i en slik forfatning
at de kan fange opp et støt?24

Planlegg og arbeid slik at du kan føle glede selv om du må
klare deg uten visse ting som i tider med mer velstand kan ha
vært tilgjengelige for deg. Lev innenfor rammen av de midler du
har og ikke over evne… Kjøp det du trenger med omtanke og
fornuft. Gå inn for å spare en del av det du tjener. Bland ikke
sammen ønsker og grunnleggende behov.25

La oss som enkeltmennesker, som familier og som [menighe-
ter] og staver lære å leve innenfor rammen av våre midler. Det
finnes styrke og frelse i dette prinsipp. Noen har sagt at vi er rike
i forhold til det vi kan klare oss uten. Som familier og som kirke
kan og skulle vi skaffe det som virkelig er viktig for vårt folk,
men vi må være omhyggelige med ikke å gå utover det som er
vesentlig, eller bruke midler til formål som ikke er direkte knyt-
tet til vår families velferd og Kirkens grunnleggende misjon.26

Beredskap er en livsførsel som 
medfører sine egne belønninger

Når beredskap blir ivaretatt riktig, er den en livsstil, ikke et
plutselig, iøynefallende program.27
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Vi kunne henvise til alle bestanddeler i beredskap for den
enkelte og familien, ikke i relasjon til katastrofer og ulykker, men
som en livsstil som fra dag til dag er en belønning i seg selv.

La oss gjøre dette fordi det er riktig, fordi det gir oss tilfreds-
stillelse og fordi vi er lydige mot Herrens råd. I denne ånd vil vi
være beredt på de fleste eventualiteter, og Herren vil sørge for at
vi lykkes, og han vil trøste oss. Det er riktig at vanskelige tider vil
komme – for Herren har forutsagt det – og, ja, Sions staver er
«som et forsvar og en tilflukt fra stormen» (L&p 115:6). Men hvis
vi lever klokt og fremtidsrettet, vil vi være like trygge som om vi
befant oss i Hans hånd (L&p 115:6).28

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Når du vet at vårt liv er knyttet til familie, venner, Kirken og
samfunnet, hva tror du så det betyr å være selvhjulpen og
uavhengig? (Se side 119-20.)

• President Kimball sa at «sosial, følelsesmessig, åndelig, fysisk
[og] økonomisk velbefinnende» er elementer i fremtidsrettet
livsførsel (side 119). Hvilket forhold er det mellom åndelig
velbefinnende og de andre elementene?

• Når du studerer avsnittet som begynner på side 120, kan du
tenke over hvor godt forberedt du er på «livets stormer».
Hvordan kan vi bli bedre forberedt?

• Hvilken nytte kan en familie ha av en hage i tillegg til at den
kan gi dem mat? (Se side 121).

• President Kimball sa at «arbeid er en åndelig nødvendighet»
(side 121). Hvilke åndelige fordeler har du høstet gjennom
arbeid? Hvordan kan vi hjelpe våre barn å lære at arbeid er
viktig?

• Hva tror du forskjellen er mellom et ønske og et behov?
Hvilken holdning kan hjelpe oss å styre våre ønsker? (Du
finner noen eksempler på side 123-24 og i historiene på side
117-19.) Hvilke fordeler gir det å ha et budsjett? Hvilken hjelp
er tilgjengelig for oss når vi skal budsjettere våre ressurser?
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• Les avsnittet som begynner på side 124. Hvordan gir bered-
skap belønninger fra dag til dag?

Aktuelle skriftsteder: 1. Mosebok 41:14-57; 2 Nephi 5:17; L&p
29:8-11
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Integritet

La oss tilegne oss integritet – den sjelens 
egenskap som vi verdsetter så høyt hos andre.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Før Spencer W. Kimball ble kalt til apostel, var han aktiv i for-
retningslivet og i samfunnet i Arizona. Han var medeier i et for-
sikrings-og eiendomsmeglerfirma og deltok i lokale og nasjonale
hjelpeorganisasjoner. I denne sammenheng var han kjent for sin
ærlighet og integritet. Det har blitt skrevet om ham: «Personlig
rettskaffenhet var det hovedinntrykket andre hadde av Spencer
W. Kimball… Han var alltid hederlig og likefrem, gjorde det han
lovet og forhandlet ærlig og uten utspekulerte motiver.»1

Integritet var en del av hans karakter helt fra ungdommen av,
noe følgende beretning viser: «Spencer og noen av guttene lånte
en hest og en gammel vogn som de brukte da skolens naturfag-
klasse dro på en utflukt. På den ujevne veien røk en av fjærene i
vognen. Neste dag forklarte Spencer vennene sine: “Vi bør alle
bidra med noen penger for å betale for den ødelagte fjæren,”
men ingen tilbød seg å hjelpe. Han overtalte dem ved å si: “Den
fjæren skal vi betale for, om jeg så må gjøre det selv.”»2

Da president Marion G. Romney, annenrådgiver i Det første
presidentskap, talte på et prestedømsmøte på generalplan i
oktober 1974, nevnte han president Kimballs eksempel: «I alle år
har han vært et mønster på hederlighet og prinsippfasthet. Ingen
tviler på at han aldri ville gå på akkord med den hellige tillit
Herren har vist ham, selv om hans liv sto på spill… Menn i pres-
tedømmet, hvor strålende hadde det ikke vært om vi alle var like
hederlige og prinsippfaste som en president Kimball.»3
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Daniel var «fange og slave, men også en Guds profet som var villig til å dø 
for sin overbevisning. Har vi noen gang sett integritet på et høyere plan?»
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Spencer W. Kimballs læresetninger

Integritet er grunnleggende for en god karakter

Integritet (vilje og evne til å leve opp til sin tro og sine for-
pliktelser) er grunnleggende for en god karakter, og uten det
kan man ikke gjøre forhåpninger om å glede seg over Guds nær-
vær hverken her eller i evigheten.4

Integritet er en tilstand eller egenskap som gjør at man er hel,
udelt eller ubrutt. Det er å være helstøpt og usvekket. Det er ren-
het og moralsk fasthet. Det er uforfalsket ekthet og dyp opprik-
tighet. Det er mot, en menneskelig dyd av uvurderlig verdi. Det
er ærlighet, rettskaffenhet og rettferdighet. Ta bort disse, så er
det bare et tomt skall igjen…

Integritet hos enkeltpersoner og sammensluttede grupper er
ikke å spørre: «Hva vil andre tro om meg og det jeg gjør?», men
«hva synes jeg om meg selv hvis jeg gjør dette eller unnlater å gjøre
det?» Er det passende? Er det riktig? Ville Mesteren bifalle det? …

Integritet skulle medføre indre fred, sikkerhet i hensikt og
handling. Mangel på integritet fører til det motsatte: uenighet,
frykt, sorg, usikkerhet.5

Det ville være godt om vi alle ofte foretok en selvransakelse
for å se om det under vårt livs tepper og i hjørnene er skjult
noen levninger av hykleri og sjofelhet eller feiltrinn. Eller kan
det være skjult noen små avvik og uærligheter under teppene i
personlige unnskyldninger og bortforklaringer? Finnes det noe
spindelvev i taket og i hjørnene som vi tror ingen vil legge merke
til? Prøver vi å dekke over våre småligheter og de små fornøy-
elsene som vi i hemmelighet tillater oss – og for tiden bortfor-
klare dem med at de er ubetydelige og tilfeldige? Er det noe i
våre tanker og handlinger og holdninger som vi gjerne vil skjule
for dem vi respekterer mest?6

Vi viser integritet ved å holde våre pakter i ære

Når vi inngår en pakt eller avtale med Gud, må vi holde den
uansett hva det koster. La oss ikke være som en student som går
med på å etterleve visse oppførselsnormer, men som deretter
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bryter sin ed og prøver å se hvor lenge han kan holde det gående
uten å bli oppdaget. La oss ikke være som misjonæren som går
med på å tjene Herren i to år, men som deretter sløser bort tiden
med latskap og bortforklaringer. La oss ikke være som det med-
lem av Kirken som tar del i nadverden på formiddagen og der-
etter tilsmusser sabbaten samme ettermiddag.7

Vi gjør skade på vårt evige selv hvis vi ikke tar våre pakter høy-
tidelig… Det er lettvint å rettferdiggjøre seg selv og fristende å
unnskylde sin oppførsel, men i en åpenbaring fra vår tid forkla-
rer Herren at «når vi forsøker å skjule våre synder eller å til-
fredsstille vår stolthet [eller] vår forfengelige ærgjerrighet … da
trekker himlene seg tilbake, Herrens Ånd bedrøves, og … [ved-
kommende] er … overlatt til seg selv, til å stampe mot brodden»
(L&p 121:37-38).

Vi kan selvsagt velge, handlefriheten er vår. Men vi kan ikke
unngå konsekvensene av våre valg. Hvis det finnes et svakt punkt
i vår integritet, er det der djevelen vil konsentrere sitt angrep.8

De pakter vi inngår med Gud, inneholder løfter om å gjøre og
ikke bare om å avstå fra å gjøre, og vi lover både å være rettfer-
dige og å holde oss borte fra ondskap. Israels barn inngikk slike
pakter gjennom Moses og sa: «Alt det Herren har sagt, vil vi
gjøre» (2. Mosebok 19:8, uthevelse tilføyd), men ikke før hadde
Moses vendt ryggen til dem, før de hadde brutt sitt løfte ved å
gjøre noe galt. I dåpens bad lover vi noe lignende, og vi fornyer
dette løfte når vi deltar i nadverden. Når vi ikke hedrer disse løf-
tene, når vi nekter å tjene eller påta oss ansvar og gjør mindre
enn det beste vi kan, er dette en unnlatelsessynd…

De som bærer Det melkisedekske prestedømme og de som
har mottatt sin begavelse i templet, har avlagt enda flere og kon-
krete løfter om å gjøre, om å fremelske rettferdighet. Herren har
forklart de gjensidige forpliktelser mellom vår himmelske Fader
og prestedømsbærere som en «ed og pakt» [L&p 84:39]… Man
bryter prestedømmets pakt ved å overtre budene, men også ved
å forsømme sine plikter. Og følgelig kan man, for å bryte denne
pakt, bare la være å gjøre noe som helst.9
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Hold dine løfter. Bevar din integritet. Hold fast ved dine pak-
ter. Gi Herren i år og hvert år din største lojalitet og det sterkeste
uttrykk for tro. Gjør det «på ære og samvittighet», så vil du bli vel-
signet nå og for evig.10

Hvis vi er uærlige, bedrar vi oss selv

Praktisk talt all tilstedeværelse og utvikling av uærlighet skyl-
des denne indre fordreining vi kaller å rettferdiggjøre seg selv.
Det er den første, den verste og den mest snikende og skadelige
form for bedrag – å bedra seg selv.11

Selvrettferdighet er en fiende av omvendelse. Guds ånd fort-
setter å styrke, hjelpe og frelse den som er ærlig av hjerte, men
uten unntak opphører Guds ånd å arbeide med den som unn-
skylder seg selv for det gale han gjør.12

Vår Skaper ga sitt budskap på Sinai, inngravert på tavler: «Du
skal ikke stjele» [2. Mosebok 20:15]. Dette ble gjentatt og var

«De pakter vi inngår med Gud, er løfter om å gjøre og ikke bare om å avstå fra 
å gjøre, og vi lover både å være rettferdige og å holde oss borte fra ondskap.»
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med på å danne grunnlaget ved gjenopprettelsen: «Du skal ikke
stjele» (L&p 59:6).

Som torden lyder Herrens ord på offentlige kontorer og i pri-
vatliv: «Du skal ikke stjele, … eller gjøre noe lignende» (L&p
59:6).

Vi mennesker søker å bortforklare alle former for uærlighet,
også nasking, som er en tarvelig, simpel handling som millioner
av mennesker som hevder å være ærlige og hederlige, begår.

Det finnes mange andre former for uærlighet: … å utnytte
andres kjærlighet og følelser for ussel vinnings skyld; å plyndre
kassa-apparater eller stjele gjenstander fra arbeidsgiver; forfalske
regnskaper; … operere med oppdiktede fradragsposter; oppta
offentlige eller private lån uten å ha til hensikt å betale tilbake; gi
falsk forklaring, ty til urettmessig konkurs for å slippe å tilbake-
betale lån; stjele penger eller andre verdisaker på gaten eller
hjemme; stjele tid ved å yte mindre enn en hel dags arbeidsinn-
sats for en hel dags betaling; snike på offentlige transportmidler
– ja, enhver form for uærlighet uansett sted og forhold…

«Alle gjør det» brukes ofte som unnskyldning. Ærlighet, tillit
og selvbeherskelse er forutsetningene for et sunt samfunn.13

Den som kjøper mer enn han med rimelig grunn kan regne
med å betale for, er uærlig. Dette er bedrag. Den fortjener liten
ære som unnlater å betale sin ærlige gjeld. Jeg mener at enhver
luksus man nyter på bekostning av en kreditor, ikke er helt
ærlig… Det er ikke alltid uhederlig å ha gjeld, men det er i sann-
het uhederlig å ignorere gjelden.14

Tyveri av små beløp eller varer forvolder kanskje liten skade
for den som varene blir tatt fra, men det virker fornedrende og
forkrøplende på den som stjeler.15

Vår norm for integritet påvirker vår familie og andre

Foreldre som oppgir for lav alder på et barn for å unngå å
betale voksen pris på forestillinger og fly, tog og busser, lærer
barnet på en effektiv måte å være uærlig. Barnet vil ikke glemme
denne lærdommen. Noen foreldre lar barna bryte loven som
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gjelder for fyrverkeri og bruk av våpen, og lar dem også få fiske
og jakte uten kort. Barna får lov til å kjøre uten sertifikat eller å
oppgi feil alder. De som tar småting uten å gjøre opp for dem,
som frukt fra naboens hage, penn fra en kontorpult, en pakke
tyggegummi fra selvbetjeningshyllen, lærer i det stille at smånas-
king og uærlighet ikke er så ille.16

Foreldre som «dekker over» for sine barn, unnskylder dem og
betaler for deres urettmessige ervervelser, går glipp av en viktig
anledning til å lære sine barn hva som er riktig, og skader dem
derved i usigelig stor grad. Hvis det forlanges av barnet at det gir
pengene, blyanten eller frukten tilbake og ber pent om unn-
skyldning, er det sannsynlig at det vil bli satt en stopper for bar-
nets tilbøyeligheter til å stjele. Men hvis barnet blir gjort krus på
eller blir feiret som en liten helt, hvis dets urettmessige erver-
velser blir slått bort i spøk, taler sannsynligheten for at barnet vil
fortsette å stjele.17

Foreldre kan skape respekt hos sine barn for andres eiendom
og rettigheter i oppveksten ved å vise et godt eksempel og gi for-
maninger. Når foreldre krever at deres små skal be om unn-
skyldning og gi tilbake – kanskje det dobbelte eller tredobbelte
av – det de har tatt, ødelagt eller slått i stykker, vil barna bli
hederlige borgere og bringe heder og ære til sine foreldre. De
foreldre som selv respekterer lov og orden og retter seg etter alle
regler, kan ved hjelp av dette eksempel og ved å gi uttrykk for
godkjennelse eller misbilligelse, disiplinere og beskytte sine
barn mot uorden og opprør.18

Vi ber dere inntrengende om å lære deres barn heder, rett-
skaffenhet og ærlighet. Kan det tenkes at noen av våre barn ikke
vet hvor syndig det er å stjele? Det er helt utrolig hvor meget
hærverk og tyveri som begås, og hvordan det røves og stjeles.
Beskytt din familie mot dette gjennom riktig undervisning.19

La oss forsikre oss om at vi underviser om ærlighet og inte-
gritet på familiens hjemmeaften.20

Vi kjemper kanskje mot en sterk strøm, men vi må lære våre
barn at synd er synd. Barn tillates unøyaktigheter i sport og å jukse
i spill. Denne juksingen fortsetter på høyskoler og i yrkeslivet og i



K A P I T T E L  1 2

134

forretningslivet. I tillegg til at dette er galt, svært galt, svekker det
selve grunnlaget for deres kultur og karakter.21

På toget fra New York til Baltimore satt vi rett overfor en for-
retningsmann i spisevognen og bemerket: «Det regner sjelden
slik i Salt Lake City.»

Samtalen førte snart naturlig til det gylne spørsmålet: «Hvor
meget vet du om Kirken?»

«Jeg vet lite om Kirken,» svarte han, «men jeg kjenner en som
tilhører den.» Han skulle åpne underavdelinger i New York. «Det
er en under-entreprenør som arbeider for meg,» fortsatte han.
«Han er så ærlig og rettskaffen at jeg aldri ber ham legge inn
anbud på et arbeidsoppdrag. Han er en hederskar. Hvis de siste-
dagers-hellige er som ham, vil jeg gjerne vite mer om en kirke
som frembringer slike hederlige menn.» Vi ga ham noe lesestoff
og sendte misjonærer for å undervise ham.22

Skriftene gir oss eksempler på stort mot og på integritet

Så stor beundring vi har for Peter … der han står oppreist, tap-
per og sterk foran disse rådsherrene og herskerne som kunne
kaste ham i fengsel, piske ham og kanskje til og med ta hans liv.
Vi hører nesten hans fryktløse ord som han uttalte der han sto
foran sine fiender: «En skal lyde Gud mer enn mennesker!»
(Apostlenes gjerninger 5:29).

Peter så folkemengden inn i øynene og bar vitnesbyrd for
dem om den Gud de hadde korsfestet [se Apostlenes gjerninger
3:13-15]…

Av dem som hørte hans vitnesbyrd og formaning, så 5000
menn dette store mot og den enestående integritet! Og 5000
personer trodde.

La oss se på Daniel, som var fange og slave, men også en Guds
profet som var villig til å dø for sin overbevisning. Har vi noen
gang sett integritet på et høyere plan? Evangeliet var Daniels
liv… Ved kongens hoff kunne han ikke kritiseres for stort, men
ikke engang foran herskeren ville han drikke kongens vin eller
proppe seg med kjøtt og tung kost. Hans måtehold og rene tro
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gjorde ham sunn, og han fikk visdom og kunnskap, ble dyktig og
forstandig, og hans tro knyttet ham nært til hans Fader i himme-
len, og han mottok åpenbaringer så ofte det trengtes. Han for-
klarte og tolket kongens drømmer, og dette bragte ham heder,
bifall, gaver og en høy stilling, noe som mange ville selge sin sjel
for å få. Men da han fikk valget mellom å slutte å be eller bli kas-
tet ned i løvehulen, ba han åpenlyst og underkastet seg straffen.
[Se Daniel 1-2, 6.]

Vi minnes den integritet de tre hebreerne viste, Sadrak, Mesak
og Abed-Nego, som i likhet med Daniel trosset mennesker og
regenter for å være tro mot seg selv og holde fast ved sin tro.
Kongens forordning krevde at de skulle knele ned og tilbe en bil-
ledstøtte av gull som kongen hadde satt opp. I tillegg til at de
tapte prestisje, mistet sin posisjon og gjorde kongen harm,
valgte de den brennende ildovnen fremfor å fornekte sin Gud.

… Da lyden av horn, fløyte, harpe og andre instrumenter gjal-
let gjennom området – noe som var bestemt på forhånd – og
mengden av menn og kvinner overalt fylte hjemmene og veiene
med knelende tilbedere av det enorme gullbildet, nektet tre
menn å krenke sin sanne Gud. De ba til Gud, og da de sto over-
for den rasende kongen, svarte de modig til tross for det som
kunne være den sikre død:

«Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den
brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse.

Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine
guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp» (Daniel 3:17-18).

Integritet! Guds løfter om evig liv overgår alle menneskelige
løfter om storhet, komfort, immunitet. Disse modige, rettskafne
menn sa: «Vi trenger ikke leve, men vi må være tro mot oss selv
og Gud.» …

Ingen dyder i den fullkommenhet vi streber mot, er viktigere
enn integritet og ærlighet. La oss da være fullkomne, usvikelige,
rene og oppriktige for å utvikle den sjelens egenskap vi priser så
høyt hos andre.23
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Sadrak, Mesak og Abed-Nego valgte «den brennende ildovnen 
fremfor å fornekte sin Gud». Herren befridde dem fra ilden.

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les annet avsnitt på side 127. Hvilke karakteregenskaper viste
den unge Spencers reaksjon? Hvilke lignende erfaringer kan vi
ha i dag?

• Studer de fire første avsnittene på side 129, og se etter ord
president Kimball brukte for å definere integritet. Når har du
sett at integritet fører til «indre fred, sikkerhet i hensikt og
handling»? Når har du sett at mangel på integritet fører til
«uenighet, frykt, sorg, usikkerhet»?
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• Hvilke holdninger til pakter hindrer en person i å ha inte-
gritet? (Du finner noen eksempler på side 129-31.) Hvordan
kan vi overvinne slike holdninger? Overvei hvor stor integritet
du viser med hensyn til å holde dine pakter.

• Hvordan bedrar vi oss selv hvis vi er uærlige? (Du finner noen
eksempler på side 131-32.)

• Les president Kimballs eksempler på foreldres uærlighet og
ærlighet (side 132-34). Overvei hva du gjør for å lære dine
barn integritet.

• Les historien som begynner i annet avsnitt på side 134.
Hvordan har ditt liv blitt påvirket av andres integritet?

• Studer femte avsnitt på side 129. Overvei å foreta en selvran-
sakelse, slik president Kimball rådet til. Still deg selv spørs-
målene han stilte.

Aktuelle skriftsteder: Job 27:5-6; Ordspr. 20:7; Alma 53:20-21;
L&p 97:8; 136:20, 25-26
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Abraham viste «overordentlig stor tro da han ble satt på en overmenneskelig prøve».
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Lydighet som følge 
av tro på Gud

Tro på Herren kan hjelpe oss å etterleve budene 
med et villig hjerte og motta utallige velsignelser.

Fra Spencer W. Kimballs liv

I mars 1972, da Spencer W. Kimball var fungerende president
for De tolv apostlers quorum, hadde han alvorlige hjerteproble-
mer. En av legene hans var Russell M. Nelson, som senere ble
medlem av De tolvs quorum. Eldste Nelson fortalte:

«Da president Kimballs hjerte sviktet og han følte at han snart
kom til å dø, fikk han holde en konferanse med sine ledere i
Kirken, Det første presidentskap. For å fremlegge de medisinske
opplysningene de ba om, inviterte han sin hengivne hjerte-
spesialist, dr. Ernest L. Wilkinson, og meg.

President Kimball begynte stakkåndet: “Jeg er en døende
mann. Jeg føler at livet ebber ut. I min nåværende svake tilstand
tror jeg at jeg bare kan leve i omkring to måneder til. Nå vil jeg
gjerne dere skal høre min leges syn.”

Dr. Wilkinson bekreftet så det president Kimball følte, og kon-
kluderte med at han trolig ikke ville komme seg og at døden ikke
var så langt unna.

Deretter henvendte president Kimball seg til meg som hjerte-
kirurg og spurte: “Hva kan kirurgen tilby?”

Jeg forklarte at en eventuell operasjon ville bestå av to trinn. For
det første måtte en aortaklaff erstattes. For det annet måtte en vik-
tig blokkert koronararterie behandles med bypass-operasjon.
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President Harold B. Lee i Det første presidentskap stilte så det
avgjørende spørsmålet: “Hvilken risiko er forbundet med en slik
metode?”

“Jeg vet ikke,” svarte jeg. “For en mann på 77 år er risikoen
ved begge disse operasjonene betydelig. Men å foreta begge på
en mann med et sviktende hjerte ville medføre en så høy risiko
at operasjonen ikke kan anbefales…”

Da en trett president Kimball svarte: “Jeg er en gammel mann
og rede til å dø,” avbrøt president Lee ham. Han reiste seg, slo i
skrivebordet med knyttet hånd og sa med sin profetiske kraft:
“Spencer, du har blitt kalt! Du skal ikke dø! Du skal gjøre alt som
skal til for å ta vare på deg selv og fortsette å leve.”

President Kimball svarte: “Da vil jeg opereres.”

Han gjennomgikk den store operasjonen, ikke fordi hans
medisinske rådgivere anså den som trygg, men fordi han var
lydig mot Herrens råd, uttrykt gjennom Kirkens ledere – uansett
personlig risiko.

Resultatet er velkjent. Han overlevde operasjonen som stop-
pet forverringen av helsetilstanden hans.»1

Ved sitt eksempel og råd til de hellige forkynte president
Kimball at vi blir velsignet når vi viser vår tro på Gud ved å være
lydige mot hans vilje.

Spencer W. Kimballs læresetninger

Sann tro motiverer oss til å gjøre Guds vilje

Å utøve tro er å være villig til å akseptere uten et fullstendig
vanlig bevis og stå på og utføre gjerninger. «Troen [er] død uten
gjerninger» [Jakobs brev 2:26], og en død tro vil ikke få noen til
å stå på for å tilpasse livet eller tjene tappert. En virkelig tro moti-
verer til konstruktive og gode gjerninger som om vedkommende
visste med absolutt sikkerhet.2

Man kan glede seg over godene ved miraklene i den fysiske
verden uten fullstendig kunnskap om prinsippene som ligger til
grunn for dem. Man kan vende mørke til lys ved å trykke på en
knapp og lese i den mørkeste natt. Man trenger ikke være i stand
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President Kimball sammenlignet tro med å innstille en radio.

til å skape elektrisiteten eller vite hvordan man kobler den til
huset. Men man må ha tilstrekkelig tro til å sette i lyspærer og til
å vri rundt bryteren. Deretter kan man få lys… Man kan søke på
skalaen på en radio og nyte skjønn musikk langt bortefra uten å
kunne bygge en radio eller forstå fullt ut hvordan den virker,
men man opplever aldri velsignelsen uten å koble til radioen og
stille inn på riktig stasjon. På lignende måte kan man motta
åndelige velsignelser og tilkjennegivelser ved å etablere kontakt
ved å stille inn kanalen. Tro som tilkjennegis ved bønn og gjer-
ninger, er denne nøkkelen.3

Vi ber om å bli opplyst og setter så i gang av alle krefter og ved
hjelp av våre bøker og tanker og ved rettskaffenhet for å motta
inspirasjon. Vi ber om dømmekraft og går deretter av alle krefter
inn for å handle klokt og tilegne oss visdom. Vi ber om å lykkes i
vårt arbeid og studerer deretter hardt og prøver av alle krefter å
bidra til at våre bønner blir besvart. Når vi ber om god helse, må
vi etterleve helselovene og gjøre alt vi kan for å holde kroppen
frisk og i god form. Vi ber om beskyttelse og tar deretter fornuf-
tige forholdsregler for å unngå fare. Gjerninger må ledsage tro.4

Vi må ha en tro på Gud som får oss til å rense vårt liv, glemme
oss selv i våre medmenneskers tjeneste og overvinne alle kjødets
svakheter; en tro som vil forårsake en fullstendig omvendelse
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som vedvarer og som fører til dåp, prestedømmet og tempelor-
dinansene.5

Dette er det enestående ved Jesu Kristi evangelium, noe som
kun oppfattes av det åndelige blikk. Under evangeliets velgjø-
rende lover blir alle – rik eller fattig, lærd eller ulærd – oppfor-
dret til først å oppfatte med troens øye og deretter, gjennom
anstrengelse, å uttrykke denne troen ved et bedre, edlere liv.6

Lydighet basert på tro er ikke blind lydighet

Vi viser intelligent, konstruktiv lydighet når vi frivillig, ydmykt
og med glede adlyder vår Herres bud og befalinger.7

Å adlyde! Å lytte! For et vanskelig krav! Ofte hører vi: “Ingen
skal fortelle meg hvilke klær jeg skal bruke, hva jeg skal spise
eller hva jeg skal drikke. Ingen skal fortelle meg hva jeg skal
gjøre på sabbaten, hva jeg skal bruke pengene mine til eller på
noen som helst måte begrense min personlige frihet! Jeg gjør
som jeg lyster! Jeg vil ikke vise noen blind lydighet!»

Blind lydighet! Hvor lite de forstår! …

Når menneskene adlyder en skapers bud, er det ikke blind
lydighet. Hvor forskjellig er ikke en undersåtts frykt for en tota-
litær monark og den opphøyede, villige lydighet man viser sin
Gud. Diktatoren er ærgjerrig og egoistisk og har baktanker. Alle
Guds bud er rettferdige, hvert påbud har en hensikt, og alt er til
gagn for dem han regjerer over. Det første kan være blind lydig-
het, men det siste er i sannhet lydighet basert på tro…

Er det blind lydighet når man tar hensyn til skiltet «Høyspenning
– livsfare», eller er det lydighet basert på tillit til ekspertenes døm-
mekraft, de som kjenner risikoen?

Er det blind lydighet når flypassasjerene fester sikkerhetsbel-
tet når signalet blinker, eller er det tillit til den erfaring og vis-
dom de har som kjenner mer til risiko og farer?

Er det blind lydighet når et lite barn jublende hopper ned fra
bordet og i en smilende fars sterke armer, eller er dette ube-
tinget tillit til en kjærlig far som er sikker på at han kan ta imot
og som elsker barnet høyere enn selve livet? …
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Er det blind lydighet når vi med vårt begrensede synsfelt, vår
elementære kunnskap, våre egoistiske ønsker, med baktanker og
kjødelige drifter, aksepterer og følger veiledning fra og er lydige
mot bud gitt av vår kjærlige Fader som … skapte en verden for
oss, elsker oss, har planlagt et konstruktivt program for oss, og
som er fullstendig uten baktanker og hvis største glede og her-
lighet er å «tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv» for
alle sine barn? [See Moses 1:39.]8

Det er ikke blind lydighet, selv uten full forståelse, å følge en
Fader som har vist hva han er.9

Skriftene gir eksempler på 
lydighet som er et resultat av tro

Våre rettskafne og kloke foreldre, Adam og Eva, var eksempla-
riske med hensyn til lydighet som er en følge av barnlig tro:

«… Og Adam var lydig mot Herrens bud.

Og etter mange dager viste en Herrens engel seg for Adam og
sa: Hvorfor ofrer du til Herren? Jeg vet ikke, men Herren befalte
meg det.

Og da talte engelen og sa: Dette er et bilde på Faderens
Enbårnes offer, han som er full av nåde og sannhet.» (Moses 5:5-7.)

Blind lydighet? Absolutt ikke. De hadde kjent Jehova, hørt hans
røst, vandret med ham i Edens have og visste at han var god, rett-
ferdig og forståelsesfull. Derfor drepte de i «mange dager» lytefrie
lam og ofret dem uten å vite hvorfor, men i fullstendig tillit til at
loven hadde en rettferdig hensikt og at de siden ville få vite grun-
nen etter å ha rettet seg etter befalingen.10

Paulus sa til hebreerne:

«Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin hus-
stand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke
var sett.» (Hebreerbrevet 11:7.)

Ennå fantes ingen tegn på regn eller flom. Folket hånte ham
og kalte ham en tåpe. Hans forkynnelse falt for døve ører. Hans
advarsler ble ansett som irrasjonelle. Det var ingen presedens.
De hadde aldri hørt om at en flom kunne dekke jorden. Hvor
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tåpelig å bygge en ark på tørr grunn mens solen skinte og livet
gikk sin vante gang! Men tiden svant. Arken var ferdig. Flommen
kom. De ulydige og opprørske druknet. Miraklet med arken
fulgte i kjølvannet av den tro som ble utvist ved å bygge den.

Paulus sa også:

«Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til
tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt
løftet.» (Hebreerbrevet 11:11.) …

Så absurd var det å høre at barn kunne bli født av hundreå-
ringer at selv Sara tvilte til å begynne med. Men et edelt pars tro
seiret, og mirakelsønnen ble født for å bli far til en mengde
nasjoner.

Abraham viste overordentlig stor tro da han ble satt på en
overmenneskelig prøve. Hans unge «løftets barn», som var ment
å bli far til nasjoner, måtte nå ofres på alteret. Slik lød Guds befa-
ling, men det virket så selvmotsigende! Hvordan kunne hans
sønn, Isak, bli far til utallige etterkommere hvis hans liv på jor-
den skulle avsluttes i så ung alder? Hvorfor skulle han, Abraham,
bli bedt om å begå denne forferdelige gjerningen? Det var ufore-
nelig, umulig! Likevel stolte han på Gud. Hans urokkelige tro
førte ham med tungt hjerte til Moria-landet sammen med denne
unge sønnen…

«Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk
i sin tro, idet han gav Gud ære.

Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han òg
mektig til å gjøre.» (Romerbrevet 4:20-21.)

Far Abraham og mor Sara visste – visste at løftet ville bli opp-
fylt. Hvordan visste de ikke og forlangte ikke å få vite det. Isak
ville med sikkerhet leve og bli far til utallige etterkommere. De
visste at han ville bli det, selv om han kanskje måtte dø. De vis-
ste at han fremdeles kunne bli oppreist fra de døde for å opp-
fylle løftet, og her går tro forut for miraklet.11

Husk at Abraham, Moses, Elijah og andre ikke kunne se klart
slutten fra begynnelsen. De … vandret i tro og uten å se. Husk
at ingen porter var åpne, Laban var ikke full, og ingen jordiske
håp var berettiget i det øyeblikk Nephi viste sin tro og til slutt
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dro for å få tak i platene. Ingen brannsikre klær eller andre van-
lige beskyttelsesmetoder fantes i den brennende ovnen for å
beskytte de tre hebreerne mot døden. Det var ingen lær- eller
metallmunnkurver å sette på løvenes munn da Daniel ble stengt
inne i hulen…

… Husk at det ikke fantes noen tettsteder eller byer, ingen går-
der eller hager, ingen hus eller lagerhus, ingen blomstrende
ørken i Utah da de forfulgte pionerene krysset slettene. Og husk
at det ikke var noen himmelske personer i Palmyra, ved
Susquehanna-elven eller på Cumorah de den kunnskapshung-
rige Joseph gikk rolig inn i lunden, knelte i bønn ved elvebred-
den og klatret opp skråningen til den hellige høyden.12

Tro går forut for miraklet

I tro sår vi frøet, og snart ser vi blomstringens mirakel.
Menneskene har ofte misforstått og har satt prosessen i revers.
De vil høste før de sår, ha belønningen før tjenesten, miraklet før
troen… Mange av oss ønsker helse og styrke uten å overholde
helselovene, rikdom ved hjelp av himmelens åpne luker uten å
betale vår tiende. Vi ønsker å stå vår Fader nær uten å faste og
be. Vi ønsker å få regn til rett tid og ha fred i landet uten å over-
holde sabbaten som en hellig dag og uten å holde de andre
Herrens bud. Vi vil gjerne plukke rosen før vi planter røttene. Vi
vil gjerne høste kornet før det blir sådd og gjødslet.

Om vi bare ville forstå det Moroni skriver:

«For hvis det ikke finnes tro blant menneskenes barn, kan ikke
Gud utføre noe mirakel blant dem…

Og aldri har noen på noe tidspunkt utført mirakler uten først å
ha tro, derfor hadde de først tro på Guds Sønn» (Ether 12:12, 18).13

Hvis vi bare nå kan vandre i tro, hvis vi kan ha tillit til Guds
store løfter, hvis vi kan være lydige og vente tålmodig, vil Herren
oppfylle alle sine store løfter til oss:

«… Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som
ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for
dem som elsker ham.» (1. Korinterbrev 2:9.)14
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Det krever stor tro å betale tiende når vi har knapt med
penger og kravene er store. Det krever tro å faste og ha familie-
bønn og holde Visdomsordet. Det krever tro å gå ut som hjem-
melærer og utføre [medlem]-misjonærarbeid og annen tjeneste
når det kreves offer. Det krever tro å utføre heltidsmisjon. Men
du skal vite dette – alt dette er å så, mens trofaste, hengivne fami-
lier, åndelig sikkerhet, fred og evig liv er det vi høster…

På samme måte som uforferdet tro har stoppet løvenes munn,
hindret flammer i å brenne mennesker, åpnet tørre veier
gjennom elver og hav, beskyttet mot flom og tørke og gitt profe-
ter himmelske tilkjennegivelser, slik kan vi alle oppleve at tro
kan helbrede syke, trøste dem som sørger, gi styrke og beslutt-
somhet mot fristelse, befri fra skadelige vaners trelldom, gi den
angrende styrke og forandre vårt liv og føre til en sikker kunn-
skap om Jesu Kristi guddommelighet. Ukuelig tro kan hjelpe oss
å etterleve budene av et villig hjerte og derved gi oss utallige vel-
signelser, med fred, fullkommenhet og opphøyelse i Guds rike.15

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Se på tittelen til dette kapitlet. Hvorfor er lydighet en handling
basert på tro?

• Les om avgjørelsen president Kimball måtte ta i mars 1972
(side 140, 142). Hvilke prinsipper i evangeliet tror du er aktu-
elle når vi må ta vanskelige avgjørelser?

• Hvilke forskjeller oppdager du når du leser president Kimballs
sammenligning av «blind lydighet» og «lydighet basert på tro»?
(Se side 142-43.) Hva vet vi om vår himmelske Fader som kan
hjelpe oss å adlyde ham «frivillig, ydmykt og med glede»? Hva
kan du si til en person som hevder at Kirkens medlemmer føl-
ger sine ledere blindt?

• Les beretningene fra Skriften på side 143-45. Hva har perso-
nene i disse beretningene felles? Hva har du felles med dem?
Hva kan du lære av dem?
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• Når har du sett at tro går forut for miraklet? (Du finner noen
eksempler på side 145-46.) Hvordan kan vi lære våre familier
at tro går forut for miraklet?

Aktuelle skriftsteder: Josva 22:5; Jakobs brev 2:14-26; Ether
12:4-21; Moroni 7:33; L&p 130:20-21
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«Du skal ikke ha andre 
guder foruten meg»

Vi må sette Herren og hans sak først 
og avholde oss fra å tilbe falske guder.

Fra Spencer W. Kimballs liv

President Spencer W. Kimball formante siste-dagers-hellige til å
sette Herren først i livet og ikke legge sin elsk på det som hører
verden til. Han forkynte at å la ting som materielle eiendeler, for-
retning, avkobling og prestisje komme foran Herren er å tilbe fal-
ske guder. Han understreket at falske guder eller avguder
innbefatter «alt som lokker et menneske vekk fra dets plikt, loja-
litet, kjærlighet og tjeneste overfor Gud».1

Helhjertet plikttroskap overfor Herren var fundamentet i pre-
sident Kimballs og hans foreldres liv. Sent i 1890-årene, da
Spencer var liten gutt, ble hans far, Andrew, kalt til stavspresi-
dent i det sydøstlige Arizona. Det var ikke lett for familien
Kimball å forlate det relativt komfortable livet i Salt Lake City for
å bo i et øde grenseland, men for Andrew Kimball «var det bare
ett svar, og det var å dra».2

Mange år senere viste Spencer W. Kimball en lignende hengi-
venhet overfor Herren da han ble kalt til annenrådgiver i et stavs-
presidentskap. Han og hans hustru, Camilla, «hadde snakket om at
han skulle begynne å studere igjen og bli revisor eller lærer», men
å akseptere kallet betydde at de måtte legge vekk slike planer.3

Da president Kimball ble ordinert til apostel, la president
Heber J. Grant i sitt råd til ham vekt på prinsippet om å sette
Herren og hans rike først: «Gå helhjertet inn for å tjene Herren
din Gud. Bestem deg fra dette øyeblikk av å gjøre denne sak og
dette verk til det som først og fremst fyller alle dine tanker.»4
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Spencer W. Kimballs læresetninger

Når vi legger vår elsk på noe og setter det 
høyere enn Herren, tilber vi våre egne falske guder

Etter hvert som jeg studerer hellig skrift fra gammel tid, blir
jeg mer og mer overbevist om at det er en spesiell grunn til at
budet «Du skal ikke ha andre guder foruten meg» er det første
av de ti bud.

Få mennesker har gjennom tidene med vitende og vilje kastet
vrak på Gud og hans velsignelser. Som vi lærer av Skriften, er
saken snarere den at det alltid har syntes vanskeligere å utøve tro
enn å stole på ting som er nærmere for hånden. Det kjødelige
menneske har vært tilbøyelig til å overføre sin tro på Gud til
materielle ting. Derfor har menneskene i alle tidsaldre når de har
kommet inn under Satans makt og mistet troen, i stedet satt sitt
håp til «kjøds arm» og til «guder av sølv og gull, kobber og jern,
tre og stein – de som ikke ser og ikke hører og ikke har forstand»
(Daniel 5:23) – det vil si avguder. Jeg mener at dette trer sterkt
frem i Det gamle testamente. Uansett hva det måtte være et men-
neske setter høyest og stoler mest på – dette er dets gud. Skulle
så denne gud vise seg ikke å være den sanne og levende Israels
Gud, da dyrker dette menneske avguder.

Jeg er fast overbevist om at hvis vi leser Skriftene og prøver å
anvende «dem på [oss] selv», som Nephi foreslo (1. Nephi
19:24), vil vi finne mange paralleller mellom tidligere tiders til-
bedelse av utskårne bilder og adferdsmønstre vi kjenner til fra
vår egen erfaring.5

Avgudsdyrking hører med blant de alvorligste synder…

Moderne avguder eller falske guder kan anta former som klær,
hus, forretninger, maskiner, biler, lystbåter og utallige andre
materielle ting som får en til å bøye av fra veien til guderang…

Ting man ikke kan ta og føle på, kan utgjøre guder som det er
like lett å gripe til. Ambisjoner i retning av lærdom og titler kan
bli avguder…
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«Disse guder som består av makt, rikdom og innflytelse, … 
er like virkelige som gullkalvene til Israels barn i ørkenen.»

Mange mennesker bygger og innreder hus og kjøper bil først
– og så finner de ut at de «ikke har råd til» å betale tiende. Hvem
tilber de da? Så visst ikke himmelens og jordens Gud...

Mange dyrker jakt, fisketurer, ferier og weekend-turer. Andre
har som sine avguder forskjellig slags sport som baseball, fotball,
tyrefekting eller golf…

Nok et bilde som menneskene tilber, er makt og prestisje…
Disse guder som består av makt, rikdom og innflytelse, er meget
krevende og er like virkelige som gullkalvene til Israels barn i
ørkenen.6

Hvis vi blir for knyttet til verdslige ting, 
kan vi bli sårbare for Satans innflytelse

Til tross for at vi liker å betrakte oss selv som moderne, og til
tross for den tendens vi har til å tro at vi er mer raffinerte enn folk
i tidligere tider var – til tross for alt dette er vi i det store og hele
et avgudsdyrkende folk, noe Herren finner særdeles frastøtende.7

Jeg husker en artikkel jeg leste for noen år siden. Den handlet
om en gruppe menn som var reist ut i jungelen for å fange ape-
katter. De prøvde en rekke forskjellige fremgangsmåter, der-
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iblant nett. Men de oppdaget at slike små skapninger kunne ska-
des av nettene, så til slutt fant de en genial løsning. De bygde en
mengde små kasser, og øverst i hver kasse boret de et hull som
var akkurat så stort at en apekatt kunne få hånden inn. Deretter
satte de kassene ut under trærne, og i hver av dem la de en nøtt
som apene var svært glad i.

Da mennene trakk seg tilbake, kom apene etter hvert ned fra
trærne og begynte å undersøke kassene. De fant ut at her var det
nøtter å få og grep inn i kassene for å få tak i dem. Men når en
ape forsøkte å trekke til seg hånden med nøtten inni, kunne den
ikke greie det, for den lille neven med nøtten i var nå for stor.

Omtrent på dette tidspunktet kom så mennene ut fra under-
skogen og samlet seg rundt apene. Og her kommer det merke-
lige: Da apene så mennene komme, skrek og kravlet de omkring
i et forsøk på flukt, men de slapp ikke nøtten slik at de kunne
trekke hånden til seg og flykte – uansett hvor enkelt dette ville
vært. Mennene fanget dem lett.

Slik synes det ofte også å være med mennesker. De har et så
fast grep på ting som er av verden – det som er telestialt – at
ingen inntrengende oppfordringer og ingen krisesituasjon kan
få dem til å gi slipp på det de har til fordel for det som er celes-
tialt. Det er lett for Satan å få dem i sin makt. Hvis vi insisterer
på å bruke all vår tid og alle våre midler til å skaffe oss et jordisk
rike, da er det akkurat det vi vil få som arv.8

Istedenfor å legge vår elsk på det som hører verden til,
skulle vi bruke våre ressurser til å bygge opp Guds rike

Det faktum at man er rik, er ikke nødvendigvis noen synd.
Man kan imidlertid begå synd under ervervelsen og bruken av
sin velstand…

I Mormons bok hører vi utførlig om den nedbrytende virkning
som følger med å nære en sann lidenskap for rikdom. Hver gang
folket ble rettferdig, hadde de fremgang. Deretter fulgte en over-
gang fra fremgang til rikdom, fra rikdom til å elske rikdom og fra
dette til å elske komfort og luksus. De gikk så over til å bli ånde-
lig inaktive, sank så ned i alvorlig synd og ugudelighet, og ble
deretter nesten ødelagt av sine fiender… Hadde folket brukt
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sine rikdommer til gode formål, kunne de ha gledet seg over en
varig fremgang og velstand.9

Herren har velsignet oss med en velstand som ingen tidligere
tidsalder kan oppvise maken til. De hjelpemidler vi har fått i vår
makt, er gode og nødvendige for utførelsen av vårt arbeid her på
jorden. Men jeg er redd for at mange av oss har fått hjorder og
buskap, marker, uthus og rikdom i overmål, og at vi har begynt
å dyrke disse ting som falske guder og de har fått makt over
oss… Glemt er det faktum at vår oppgave er å benytte disse
mange hjelpemidler i våre familier og quorumer til å bygge opp
Guds rike – til å øke misjonærinnsatsen og fremme det genealo-
giske arbeidet og tempelarbeidet, til å oppdra våre barn til frukt-
bringende Herrens tjenere, for å velsigne andre på enhver måte
slik at også de kan bære frukter. I stedet bruker vi disse velsig-
nelsene til å tilfredsstille våre egne lyster, og som Moroni sa:
«Hvorfor pynter dere dere med det som ikke har liv, og lar de
sultne og de trengende, de nakne og syke og de som lider gå
dere forbi uten å ense dem?» (Mormon 8:39.)

Herren selv sa i våre dager: «De søker ikke Herren for å grunn-
feste hans rettferdighet, men hvert menneske går sin egen vei og
etter sin egen guds bilde – et bilde som er i verdens lignelse, og
hvis vesen er en avgud som blir gammel og skal forgå i Babylon, ja,
Babylon den store som skal falle.» (L&p 1:16, uthevelse tilføyd).10

Herren har sagt: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet,
så skal dere få alt dette i tillegg!» (Matteus 6:33.) Men altfor ofte
ønsker vi «alt dette» først.11

Kanskje synden ikke ligger i «ting», men i vår holdning og tilbe-
delse av «ting». Med mindre en foretaksom person på riktig måte
kan samle og beholde en formue samtidig som han fremdeles viser
Gud og hans plan full troskap – med mindre den rike mannen kan
holde sabbaten hellig, holde sitt sinn og legeme og sin ånd ube-
smittet og generøst tjene sine medmennesker på Guds fastsatte
måte – med mindre den velstående har full kontroll og kan forvalte
alle sine eiendeler til andres gagn, underlagt Herrens kall gjennom
hans bemyndigede tjenere, da skulle denne mannen såvisst – til
beste for sin sjel «gå og selg[e] det du eier, og gi det til de fattige…
Kom så og følg meg!» (Matteus 19:21).
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«Vår oppgave er å benytte [våre] hjelpemidler 
i våre familier og quorumer til å bygge opp Guds rike.»

«For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» (Matteus
6:21.)12

De velsignelsene vi mottar ved å tjene Herren, 
overgår langt de belønningene verden tilbyr

En mann jeg kjenner, ble kalt til en stilling i Kirken, men han
følte at han ikke kunne motta kallet fordi den tid og oppmerk-
somhet hans investeringer krevde, ikke kunne reduseres til for-
del for Herrens arbeid. Han forlot Herrens tjeneste i sin søken
etter mammon, og i dag er han millionær.

Nylig lærte jeg imidlertid noe interessant: Hvis en mann eier
en gullmengde til en verdi av en million dollar etter dagens pris,
er han i besittelse av omtrent bare en 27-milliarddel av alt det
gull som finnes i den tynne jordskorpen. Dette er en så liten del
av det hele at det er ufattelig for det menneskelige sinn. Men
dette er ikke alt. Herren som skapte hele jorden og har makt
over den, han skapte også andre kloder, ja, «verdener uten tall»
(Moses 1:33). Og da denne mannen mottok prestedømmets ed
og pakt (L&p 84:33-44), fikk han et løfte fra Herren om å motta
«alt som min Fader har» (v. 38). Å tilsidesette alle disse store løf-
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ter til fordel for et skrin med gull og en følelse av kjødelig trygg-
het er en feilvurdering uten sidestykke. Tenke seg til at et men-
neske kan være fornøyd med så lite! Dette er sannelig triste og
ynkverdige utsikter. Menneskenes sjeler er av langt større verdi
enn dette.

En ung mann som ble kalt på misjon, svarte at han ikke hadde
særlige evner i den retning. Det han var flink til, var å holde sin
nye bil med mange hestekrefter i tipp topp stand. Han frydet seg
over følelsen av fart og kraft, og når han kjørte, ga den vedva-
rende bevegelsen ham en falsk forestilling av virkelig fremgang.

Hele tiden hadde hans far vært fornøyd med tingene som de
var, og han pleide å si: «Han liker å gjøre ting med hendene sine.
Det er godt nok for ham.»

Godt nok for en Guds sønn? Denne unge mannen var ikke
klar over at bilen hans med alle sine hestekrefter er uendelig
liten i forhold til den kraft som finnes i sjøen eller i solen. Og det
finnes mange soler, som alle kontrolleres ved lov og til syvende
og sist ved prestedømmet – en prestedømskraft som han kunne
ha utviklet i Herrens tjeneste. Han var fornøyd med en ynkelig
gud, en blanding av stål, gummi og skinnende krom.

Et eldre ektepar trakk seg tilbake fra sitt arbeid i verden og prak-
tisk talt også fra Kirken. De anskaffet seg en pickup lastebil og en
campingvogn, frasa seg alle oppdrag og dro avsted for å se verden
og ganske enkelt bruke det lille de hadde spart opp og nyte resten
av sitt liv. De hadde ikke tid til tempelarbeid, de var for travelt
opptatt til å gjøre genealogisk arbeid og misjonærtjeneste. Han
mistet kontakten med sitt prestedømsquorum og var ikke hjemme
lenge nok til å arbeide med sin personlige historie. Det var sterkt
behov for deres erfaring og lederskap i grenen de tilhørte, men de
var ikke i stand til å «holde ut til enden» og var derfor ikke for
hånden.13

Vi skulle elske og følge Herren av hele vårt hjerte

Det er ikke nok at vi anerkjenner at Herren er den høyeste og
avholder oss fra å tilbe avguder. Vi skulle elske Herren av hele
vårt hjerte, av all makt, sinn og styrke. Vi skulle hedre ham og
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følge ham i det evige livs verk. Hvilken stor glede han finner i
sine barns rettferdighet!14

Vi er pålagt bare positive ting – å ikke la verdslige ting bli noe
mål i seg selv, å avholde oss fra avgudsdyrkelse og gå frem i tro,
å bringe evangeliet til våre fiender, slik at de ikke lenger vil være
våre fiender.

Vi må holde opp med å dyrke våre dagers avguder og slutte
med å stole på «kjøds arm», for Herren har sagt til hele verden i
vår tid: «Jeg vil ikke spare noen som blir tilbake i Babylon» (L&p
64:24).

Da Peter forkynte dette budskapet til folk på pinsefestens dag,
følte mange at det «stakk … dem i hjertet, og de sa til Peter og
de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?» (Apostlenes gjer-
ninger 2:37).

Og Peter svarte: «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu
Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige
Ånds gave» (v. 38).

… Vårt budskap er det samme som Peters, og videre det
samme som Herren selv ga «til jordens ender, så alle som vil
høre kan høre:

Bered dere, bered dere til det som skal komme, for Herren er
nær» (L&p 1:11-12).

Vi tror at måten enhver enkeltperson og enhver familie kan
berede seg på slik Herren har pålagt oss, er å begynne å utøve
større tro og å omvende seg, samt aktivt engasjement i hans rike
på jorden, nemlig Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. I
begynnelsen kan det synes litt vanskelig, men når et menneske
først begynner å få forståelsen av det sanne verk, når det begyn-
ner å se noe av evigheten i dens sanne perspektiv – da vil verdien
av velsignelsene etter hvert langt overstige det det koster å for-
sake «verden».15

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.
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• Hvorfor tror du at «Du skal ikke ha andre guder foruten meg»
er det første av de ti bud?

• Tenk over følgende uttalelse: «Uansett hva det måtte være et
menneske setter høyest og stoler mest på – dette er dets gud»
(side 149). Kan du nevne noen falske guder i verden i dag? (Se
eksempler på side 149-50.)

• Hva kan vi lære av historien om apefellene? (Se side 150-51.)
Hva risikerer vi om vi er altfor opptatt av det som hører ver-
den til?

• Les side 151-53. Hvilke farer er forbundet med å være rik?
Hvordan kan vi gjøre riktig bruk av ressursene Herren gir oss?

• Gjennomgå historiene på side 153-54. Hvorfor tror du noen
mennesker villig fraskriver seg velsignelsene som er forbundet
med tjeneste i Herrens rike? Hva skulle vår motivasjon være
når vi tjener?

• Hva tror du det menes med å «elske Herren av hele vårt hjerte,
av all makt, sinn og styrke»? (side 154-55). Hva kan foreldre
gjøre for å hjelpe sine barn å elske Herren?

Aktuelle skriftsteder: 2. Mosebok 20:3-6; Matteus 6:24; 22:36-38;
Kolosserne 3:1-5; 2. Nephi 9:30, 37; L&p 133:14
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Vi skulle være et ærbødig folk

Ærbødighet er mer enn bare oppførsel, 
det er en dyd som skulle være en del av vår livsførsel.

Fra Spencer W. Kimballs liv

I 1955 innviet president David O. McKay det første tempel i
Europa, Bern Sveits tempel. Eldste Spencer W. Kimball, som da
var medlem av De tolv apostlers quorum, skulle tale under etter-
middagssesjonen den første dagen av innvielsen. Han tilbragte
en time alene i templet den dagen «og forberedte sitt sinn og
hjerte til ettermiddagen, rolig, stille, respektfullt og ærbødig».1 I
talen sa han: «Da jeg våknet i morges og begynte å komme til
bevissthet etter nattens søvn, så jeg at dagen begynte å gry, og
min første tanke gjaldt det hellige tempel som skulle innvies
samme dag. Jeg tenkte: “Ikke noe mat i dag. Sko må pusses, klær
presses, og jeg må ha et rent sinn.” Underveis til Zollikofen
ønsket jeg ikke å si noe, og da jeg kom inn i dette rommet og satt
ved siden av [president McKay] og alt han sa ble sagt med stille
hvisken, visste jeg at jeg hadde følt noe av det samme som ham.
“Helliget Herren, helliget passer for Herrens hellige.”»2

President Kimball viste ikke ærbødighet bare ved anledninger
som tempelinnvielser. Han talte om ærbødighet som en livsfør-
sel, og han var selv et eksempel på denne læren selv i små hver-
dagslige aktiviteter. Da han for eksempel en gang besøkte et
møtehus, gikk han stille inn på et toalett, kastet papirhåndklær
som lå på gulvet og rengjorde vaskeservanten. En lokal leder i
Kirken la merke til dette enkle uttrykket for respekt. Inspirert av
president Kimballs eksempel lærte han andre å vise større ærbø-
dighet for hellige steder og ting.3
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Det celestiale rom i Mount Timpanogos Utah tempel. President Kimball 
forkynte at templet «skulle være et sted der Han vises ærbødighet».



K A P I T T E L  1 5

159

Spencer W. Kimballs læresetninger

Ærbødighet er ikke en forbigående oppførsel 
vi legger oss til på søndag, men en vedvarende 

og hengiven holdning overfor Gud

Ærbødighet er blitt definert som «dyp respekt, kjærlighet til og
ærefrykt for noe som er hellig». Å beskrive den som hengivenhet
for Gud er en annen måte å uttrykke hva ærbødighet betyr.

Mange av våre ledere har gitt uttrykk for at ærbødighet er en
av sjelens edleste egenskaper, for den rommer sann tro på Gud
og på hans rettferdighet, høy kultur og kjærlighet til de edleste
ting i livet…

Som med evangeliets øvrige prinsipper leder ærbødighet til
stadig større glede.

Vi må huske at ærbødighet ikke er en dyster, forbigående opp-
førsel vi legger oss til på søndag. Sann ærbødighet innebærer
lykke, så vel som kjærlighet, respekt, takknemlighet og guds-
frykt. Den er en dyd som skulle utgjøre en del av vår livsstil.
Faktisk skulle de siste-dagers-hellige være det mest ærbødige folk
på hele jorden.4

Vi skulle ha ærbødighet for Faderen 
og Sønnen og for deres hellige navn

Ærbødighet for Faderen og Sønnen er et vesentlig karakter-
trekk eller kjennetegn hos dem som oppnår det celestiale rike. I
kapittel 76 av Lære og pakter, kjent som «Synet», gitt til Joseph
Smith og Sidney Rigdon i februar 1832, finner vi:

«Og således så vi den celestiale herlighet som overgår alt, hvor
Gud, ja, Faderen, regjerer på sin trone evindelig og alltid,

og alt bøyer seg for hans trone i ydmyk ærbødighet og gir ham
ære evindelig og alltid.

De som bor i hans nærhet, er Den førstefødtes menighet, og
de ser som de er sett, og kjenner som de er kjent da de har mot-
tatt hans fylde og hans nåde,
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og han gjør dem likestilt i kraft og i makt og i herredømme»
(L&p 76:92-95).

En annen åpenbaring i nyere tid ber oss om å vise ærbødighet
for selve Guds navn. Vi blir bedt om ikke å krenke Faderens og
Sønnens navn og endog unngå å bruke dem for ofte. (L&p
107:2-4.) …

Ærbødighet for Gud og hans navn er en av de viktigste egen-
skaper vi kan utvikle.5

På sykehuset en dag ble jeg trillet ut fra operasjonsstuen av en
portør som snublet og tømte ut av seg en rekke stygge eder som
også inneholdt Frelserens navn. Selv om jeg bare delvis hadde
kommet til bevissthet, rykket jeg til og ba innstendig: «Vær så
snill, vær så snill! Det er min Herres navn du spotter.»

Det ble dødsens stille et øyeblikk. Så sa han lavt og spakt: «Jeg
beklager.» Han hadde et øyeblikk glemt at Herren hadde befalt
sitt folk med kraftige ord: «Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbru-
ker hans navn» (2. Mosebok 20:7)…

På scenen og i telefonen blir følsomme ører og øyne daglig
krenket ved at Herren vår Guds navn anvendes på en uberettiget
og blasfemisk måte. Vår Forløsers navn benyttes på en forkaste-
lig og syndig måte i klubben, på bondegården, i sosiale kretser,
i forretningslivet, i alle samfunnslag. Vi som er tankeløse og ufor-
siktige, og vi som er ondskapsfulle og opprørske, skulle huske at
vi ikke kan misbruke Herrens navn uten å bli straffet for det. Er
det ikke å be om å bli straffet til slutt når vi vanhelliger det som
er hellig, og til og med benytter Guddommens navn i vår vanlige
og uærbødige dagligtale? …

Det er forferdelig av et hvilket som helst menneske å bruke
Guddommens navn med manglende respekt. Og dette innbefat-
ter også dem som bruker Herrens navn uten myndighet, og det
finnes mange mennesker som hevder å ha mottatt åpenbaringer
og myndighet, som ikke har fått dette direkte fra Herren.

Gjennom alle tidsaldre har profetene alltid tatt skarpt til mot-
mæle mot denne alvorlige synden. Profeten Jesaja kalte dem «som
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sverger ved Herrens navn og priser Israels Gud, men ikke i sann-
het og rettskaffenhet» til regnskap og omvendelse (Jesaja 48:1)…

Det må ganske enkelt bli en del av vårt liv som medlemmer av
Kirken å uttale Herrens navn med ærbødighet. For eksempel,
som gode siste-dagers-hellige røker vi ikke. Vi drikker ikke. Vi
bruker ikke te eller kaffe. På samme måte bruker vi heller ikke
grovt språk. Vi banner eller sverger ikke. Vi misbruker ikke
Herrens navn. Det er ikke vanskelig å bli fullkommen med hen-
syn til å unngå å banne, for hvis man stenger munnen for alle
stygge ord, er man på vei til fullkommenhet på dette området.

Men vårt ansvar slutter ikke der. Det ville bare være å avstå fra
å synde. For å vise rettskaffenhet i handling må vi uttale vår
Herres navn med ærbødighet og respekt i våre bønner, taler og
samtaler…

Jesus gjorde sitt liv fullkomment og ble vår Kristus. En guds
dyrebare blod ble utgytt, og han ble vår Frelser. Han ga sitt full-
komne liv, og han ble vår Forløser. Hans forsoning for oss gjorde
det mulig for oss å vende tilbake til vår himmelske Fader, og se
hvor tankeløse og utakknemlige de fleste mottakerne av denne
gaven er! Utakknemlighet er en av tidenes store synder.

Store hærskarer bekjenner tro på ham og hans verk, likevel er
det relativt få som ærer ham. Millioner av oss kaller oss kristne,
men kneler sjelden i takknemlighet for den store gaven han ga
oss, nemlig sitt liv.

La oss på nytt gå inn for å ha en ærbødig holdning og gi
uttrykk for takknemlighet til vår Herre for hans uforlignelige
offer. La oss huske budet han ga oss i vår tid: «Derfor, la alle
mennesker vokte seg for hvordan de tar mitt navn i sin munn»
(L&p 63:61).6

Templer, møtehus og hjem skulle være ærbødige steder

På enda et annet ytterst viktig område har Herren i nyere
åpenbaring befalt oss å vise passende ærbødighet for hans hel-
lige hus. I den viktige åpenbaringen som ble gitt Joseph Smith
som er kjent som innvielsesbønnen for Kirtland tempel, ble det
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President Kimball forkynte at «tro [blir] født, 
vekket til liv igjen og helliggjort» i siste-dagers-helliges møtehus.

gitt et direktiv om at dette templet, i likhet med alle andre hel-
lige templer som oppføres for Herren, skulle være et sted der
Han vises ærbødighet. (Se L&p 109:13, 16.-21.)

I helt bokstavelig forstand gjelder det som sies om Kirkens
hellige templer, ethvert «Herrens hus», enten det er et møtehus
eller et hvilket som helst sted der de hellige tilber Gud, eller fak-
tisk ethvert siste-dagers-hellig hjem.7

For siste-dagers-hellige er ikke kirkesalen et lukket område
eller en celle i en katedral, ikke et sted med altere av gull og kost-
bare stener. Det er et sted uten praktutfoldelse og stas, uten sta-
tuer og stort sett uten bilder. Den er enkelt dekorert, stilren og
lys og innbyr til tilbedelse. Det er et sted der man kan sitte kom-
fortabelt, i sant fellesskap, hvor undervisning finner sted, kor
synger, medlemmer ber og taler, og der alle mottar kunnskap og
inspirasjon – og der gammel og ung mottar nadverden. Her
dannes vaner for tanker og handlinger som blir en del av livet,
og her blir troen født, vekket til liv igjen og helliggjort.
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Kirkesalen er ikke viet til fariseisk fromhet med alvorlige
ansikter, stive formaliteter eller kald og ufruktbar stillhet. Likevel
skulle det alltid finnes ærbødighet for hellige steder, hellige for-
mål og himmelske personer der.8

Er vi et ærbødig folk? Viser våre handlinger hjemme og i kir-
ken ærbødighet for vår Skaper?

Noen ganger undres vi. Vi er tilstede på nadverdsmøter og
konferanser der barn vandrer fritt om i midtgangene. Under
møtene ser vi voksne som snakker med sidemannen, noen halv-
sover, og ungdom samles i foajéen. Vi ser familier som kommer
for sent og støyende inntar sine plasser, og grupper som fører
høylytt samtale i kirkesalen etter møtet.

Vi tenker på undersøkere, venner og på dem som har svake
vitnesbyrd som skal styrkes. Er våre møter de kraftfulle misjo-
nærredskaper de kan være, der Herrens ånd råder og trenger inn
i hjerter? Eller må vi først stenge ute mange unødvendige for-
styrrelser for å føle Ånden?9

En stor personlighet er ærbødig. Han vil vise respekt i et guds-
hus selv om han skulle være den eneste der. Det var ingen for-
samling tilstede da Herren befalte Moses: «Dra dine sko av
føttene! For det sted du står på, er hellig grunn.» [2. Mosebok
3:5]. De presiderende embedsmenn skulle planlegge så omhyg-
gelig at det ikke skulle høres eller ses noen hvisking på forhøy-
ningen. Foreldre skulle lære opp sine barn og rette på dem og
sitte sammen med dem (unntatt der det er tilsyn med klasser og
grupper). Dørvakter skulle stille anvise plass med et minimum
av forstyrrelse. Deltakerne skulle komme tidlig, hilse vennlig og
dempet på andre, gå langsomt, finne plass foran i salen og sitte
stille og tankefullt. Alle skulle delta så fullt ut som mulig – synge
med forsamlingen, be sammen med den som ber, ta del i nad-
verden med takknemlig hjerte og fornye pakter som de tidligere
har inngått. Det gis anledning til å følge takknemlig med i lek-
sjoner det undervises i, talene som holdes og vitnesbyrdene som
blir båret, og ikke bedømme dem på grunnlag av veltalenhet,
men oppriktighet. Her får vi anledning til å drikke fra kildens
utspring, for den mest ydmyke lærer eller taler vil bidra med
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tanker som kan videreutvikles. Når vi går stille gjennom døren til
kirkesalen, kan vi forlate all kritikk, alle bekymringer og saker
ute – alle planer som angår yrke, politikk, samfunn og fritid – og
rolig hengi oss til overveielse og gudsdyrkelse. Vi kan ta del i den
åndelige atmosfæren. Vi kan hengi oss til å lære, omvende oss,
tilgi, bære vitnesbyrd, verdsette og elske evangeliet.10

Ærbødighet begynner i hjemmet

Hvor begynner så ærbødighet, og hvordan kan vi utvikle den?

Som med enhver annen gudlignende dyd er det i hjemmet
ærbødighet begynner.

La meg understreke hvor viktig det er å lære barn å be. Det er
ved personlige bønner og familiebønner de små lærer å bøye sitt
hode, folde hendene og lukke øynene når vi henvender oss til
vår Fader i himmelen. Den adferd som blir lært hjemme, er
avgjørende for adferden på Kirkens møter. Et barn som har lært
å be hjemme, forstår snart at det må være rolig og sitte stille
under bønn på Kirkens møter.

På samme måte vil barna når vi har hjemmeaften, lære at det
finnes spesielle stunder, ikke bare i kirken, men også hjemme,
da vi lærer om vår himmelske Fader og da alle må vise seg fra sin
beste side.

Musikk er til spesiell glede for barn. Salmer som ofte synges i
kirken, kan også bli velkjente hjemme. Små barn vil ha spesiell
nytte av det hvis foreldrene hjelper dem å lære enkle salmer
hjemme. På denne måten vil barna se ivrig frem til å synge på
nadverdsmøtet og andre møter.

Foreldrene skulle selvfølgelig være tilstede på søndagens
møter sammen med sine barn.

Far og mor skulle samarbeide for å forvisse seg om at forbere-
delsen til møter blir en hyggelig opplevelse for familien. Å samle
barna i siste øyeblikk, kle på dem og skynde seg til møtet er øde-
leggende for ærbødigheten.

Når familier legger seg til denne vanen, kommer de ofte for sent
til kirken, det faller krasse ord som sårer, og barna blir oppskaket
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«Den adferd som blir lært hjemme, er avgjørende for adferden på Kirkens møter.»

og rastløse under gudstjenesten. Hvor meget mer ærbødig er ikke
den familien som forbereder seg til møtene i god tid, som kom-
mer til kirken i god tid før møtet begynner, og som sitter sammen
og lytter til preludiet og stenger ute verdslige bekymringer.

Foreldre med små barn har ofte problemer med å hjelpe sine
små å verdsette møter og hindre dem i å forstyrre. Utholdenhet,
fasthet og forberedelse hjemme er nødvendig for å lykkes. Hvis
de er i villrede om hvordan de skal behandle barna i kirken, kan
unge foreldre søke råd hos mer erfarne par i menigheten.

Ofte stimler Kirkens medlemmer sammen i kirkesalen både før
og etter møtene for å hilse på hverandre. Noe som kan synes som
uærbødighet, skyldes noe så harmløst som at vi er et vennlig folke-
ferd, og at sabbaten er et beleilig tidspunkt til å snakke med hver-
andre, skape fellesskapsfølelse og treffe nye mennesker. Foreldrene
skulle være et godt eksempel for sine barn ved å henlegge samta-
lene til foajeen eller andre steder utenfor møtesalen før eller etter
møtene. Etter et møte kan foreldrene bidra til å bringe møtets ånd
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inn i hjemmet ved å drøfte en tanke, et musikknummer eller en
annen positiv side ved møtet med sine barn hjemme.11

Vårt eksempel på ærbødighet 
kan ha stor innflytelse på andre

Vi har drøftet hvor viktig ærbødighet er og undersøkt noe av
dens betydning. Vi har også kommet med noen forslag til hvor-
dan vi kan fremme ærbødighet hjemme og i kirken. Men virkelig
forbedring av folkets handlinger vil finne sted når lokale ledere
og familier sammen anstrenger seg for å overvinne sine spesielle
problemer i forbindelse med ærbødighet. Vi ser for oss at det i
hele Kirken vil gjøres en innsats for å få større ærbødighet…

Sann ærbødighet er en svært viktig egenskap, men den for-
svinner hurtig i verden etter hvert som det ondes krefter får
større innflytelse. Vi kan ikke helt fatte hvilken kraft til det gode
vi kan være hvis de millioner som tilhører Kristi sanne kirke, vil
være forbilder på ærbødig oppførsel. Vi kan ikke forestille oss
hvor mange flere vi kunne påvirke. Kanskje enda viktigere – vi
kan ikke forutse den store åndelige påvirkning vi kan ha på vår
egen familie hvis vi blir det ærbødige folk vi vet vi skulle være.12

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les eksemplene på ærbødighet på side 157. Hva forteller disse
to historiene oss om hva som menes med å være ærbødig?
Hvilke eksempler på ærbødighet har du lagt merke til? Hva har
du lært av disse erfaringene?

• Les de fire første avsnittene på side 159, og se etter hva presi-
dent Kimball sier ærbødighet er og hva ærbødighet ikke er.
Hvorfor skulle de siste-dagers-hellige være «det mest ærbødige
folk på hele jorden»?

• Hvordan synes du vi skulle reagere når vi hører noen misbruke
Herrens navn? Hva lærer du av president Kimballs eksempel?
(Se side 160). Hva kan vi gjøre for å hedre Herrens navn?
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• Les side 161-64 og se etter ærbødige handlinger og holdninger
og uærbødige handlinger og holdninger. Hvordan kan slike
handlinger og holdninger påvirke oss personlig? Hvordan kan
de påvirke vår familie og andre? Overvei hva du og din familie
kan gjøre for å være ærbødig i kirken.

• Hva tror du foreldre kan gjøre hjemme for å hjelpe sine barn
å ønske å være ærbødige på nadverdsmøtet? På andre møter
og aktiviteter i Kirken? (Se eksempler på side 164-65.)

• Studer de to siste avsnittene i kapitlet (side 166). Hvordan kan
vi påvirke vår familie hvis vi blir mer ærbødige? Samfunnet?

Aktuelle skriftsteder: 1. Kongebok 6:1, 7; Matteus 21:12-14; Alma
37:14-16; L&p 63:61-62, 64

Noter

1. Se Francis M. Gibbons, Spencer W.
Kimball: Resolute Disciple, Prophet of
God (1995), 192.

2. The Teachings of Spencer W. Kimball,
red. Edward L. Kimball (1982), 534.

3. Se Gibbons, Spencer W. Kimball:
Resolute Disciple, Prophet of God, xi.

4. We Should Be a Reverent People
(brosjyre, 1976), 1, 2.

5. We Should Be a Reverent People, 1-2.

6. «President Kimball: Blasfemisk tale»,
Lys over Norge, sept. 1981, 1, 3-5.
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222.
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222-23.
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12. We Should Be a Reverent People, 4.
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Kall «sabbaten en lyst, … Herrens hellige dag ærverdig» (Jesaja 58:13).
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Sabbaten – en fryd

Sabbaten er en dag for aktiv, gledesfylt gudsdyrkelse.

Fra Spencer W. Kimballs liv

På sine reiser rundt om i Kirken gledet det president Spencer
W. Kimball når han så at de hellige holdt sabbatsdagen hellig.
Han fortalte spesielt om to menn han møtte som var blitt velsig-
net fordi de gikk inn for å helligholde sabbatsdagen:

«I en stav intervjuet jeg nylig en mann med tanke på en viktig
stilling i staven som skulle omorganiseres. Jeg spurte ham:
“Hvilket yrke har du?” Han svarte: “Jeg driver en bensinstasjon.”
Jeg spurte: “Driver du den på sabbaten?” Svaret hans var: “Nei,
det gjør jeg ikke.” “Hvordan greier du det? De fleste som driver
bensinstasjoner, synes å mene at de må holde åpent på sabba-
ten.” “Det går fint,” sa han. “Herren er god mot meg.” “Er ikke
konkurransen hard?” spurte jeg. “Jo, det skal være visst,” svarte
han. “På den andre siden av gaten er det en som holder åpent
hele søndagen.” “Og du holder aldri åpent?” spurte jeg. “Nei,” sa
han, “og jeg er takknemlig, og Herren er god, og jeg har så jeg
greier meg.”

Jeg besøkte en annen stav som også skulle omorganiseres, og
en annen bror ble overveiet til en av de høyeste stillingene. Da
vi spurte hvilket yrke han hadde, sa han at han var kolonial-
handler. “De fleste butikker holder åpent på sabbaten. Gjør du
det?” “Vi stenger butikken vår på søndager,” svarte han. “Men
hvordan kan du konkurrere med dem som holder åpent syv
dager i uken?” “Vi klarer det. Vi klarer oss i det minste svært bra,”
svarte han. “Men ville ikke sabbaten vært din beste dag?” “Jo,”
svarte han, “vi ville sannsynligvis ha solgt dobbelt så mye på sab-
baten som på en gjennomsnittsdag, men vi klarer oss uten, og
Herren har vært god. Han har vært gavmild, han har vært god.”
… Jeg kunne ikke la være å si: “Gud velsigne deg, min trofaste
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bror. Herren er klar over dette som ser ut som et offer. Dine
penger er rene. De vil i sannhet ikke hindre deg i å finne veien
til Guds rike.”»1

President Kimball betraktet sabbaten som en dag for aktiv,
gledesfylt gudsdyrkelse – en tid da vi forlater det som hører ver-
den til og fyller dagen med rettferdig aktivitet. Han siterte skrift-
steder og oppfordret de hellige til å gjøre sabbaten til «en lyst»
og ta fatt på dagen med «glade hjerter og blidt åsyn» (Jesaja
58:13, L&p 59:15).2

Spencer W. Kimballs læresetninger

Herren har alltid befalt sitt folk 
å helligholde sabbatsdagen

Da Moses steg ned fra det rykende og bevende Sinai berg,
bragte han de omvandrende Israels barn de ti bud, som er
grunnleggende regler for oppførsel og livsførsel. Disse budene
var imidlertid ikke nye. Adam og hans etterkommere kjente dem
og var helt fra begynnelsen av blitt befalt å etterleve dem. Herren
bare gjentok dem for Moses. Disse budene eksisterte til og med
forut for jordelivet og inngikk som en del av den prøve som
rådet i himmelen bestemte at menneskene skulle gjennomgå her
på jorden.

Det første av de ti bud krever at menneskene skal dyrke Gud,
og det tredje utpeker en sabbatsdag spesielt til slik gudsdyrkelse:

«Du skal ikke ha andre guder foruten meg. […]

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.

Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal
du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din
datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den
fremmede som er hos deg innenfor dine porter.

For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet
og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen.
Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.»
(2. Mosebok 20:3, 8-11.)
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Mange betrakter det å bryte sabbaten som ubetydelig, men for
vår himmelske Fader er det ulydighet mot et av de viktigste
budene. Det viser at de ikke består den prøven som ble bestemt
for hver enkelt av oss før verdens skapelse, «for å se om de vil
gjøre alt som Herren deres Gud befaler dem» (Abraham 3:25) …

Det alvorlige bud som ble bragt ned fra det tordnende Sinai
berg, lød: «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig.» Dette
budet har aldri blitt trukket tilbake eller endret. I stedet har det
blitt lagt fornyet vekt på det i vår tid:

«Men husk at på denne Herrens dag skal du ofre dine gaver og
dine sakramenter til Den Aller Høyeste og bekjenne dine synder
for dine brødre og for Herren.

Og på denne dag skal du ikke gjøre noen andre ting enn å til-
berede din mat i hjertets ydmykhet og i all enkelhet for at din
faste kan være fullkommen, eller med andre ord, for at din glede
kan være fullkommen.» (L&p 59:12-13.)3

Sabbaten er ikke en dag for handel eller adspredelse

Jeg vil … henstille innstendig til alle hellige overalt at de over-
holder sabbatsdagen strengere. Herrens hellige dag er hurtig i
ferd med å miste sin hellige betydning over hele verden… I sta-
dig større utstrekning utsletter menneskene sabbatens hellige
formål i sin jakt etter rikdom, fornøyelse og avkobling og ved sin
tilbedelse av falske og materielle guder. Vi fortsetter å henstille
innstendig til alle hellige og gudfryktige mennesker overalt at de
må iaktta sabbatsdagen og holde den hellig. Forretningene vil
ikke holde åpent på sabbaten hvis ikke folk gjør innkjøp på
denne hellige dagen. Det samme gjelder forlystelsessteder,
sportsbegivenheter og aktivitetssteder av alle slag. Det virker
som jakten på den allmektige dollar vinner over Herrens bud:
«Mine sabbater skal dere holde og ha ærefrykt for min hellig-
dom» 3. Mosebok 19:30)4.

Vi legger merke til at mange steder i vår kristne verden er for-
retninger fremdeles åpne på den hellige sabbat. Vi er overbevist
om at vi selv, vi som er kjøperne, kan rette på dette. Forretningene
og andre virksomheter ville ikke holde åpent hvis vi, folket, ikke
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kjøpte noe fra dem. Jeg ber dere vennligst ta denne saken opp til
overveielse igjen. Ta den opp på familiens hjemmeaften og drøft
den med deres barn. Det ville være storartet om alle familier
besluttet at fra nå av skal sabbaten aldri brukes til innkjøp.5

Vi er i stor grad blitt en verden av sabbatsbrytere. På sabbaten
er innsjøene fulle av båter, strendene er overfylt, kinoene har sin
beste dag, og golfbanene er fulle av spillere. Sabbatsdagen blir
foretrukket til rodeoer, sammenkomster, landturer for familien,
ja, selv fotballkamper finner sted på denne hellige dagen. «La alt
være som ellers» er blitt valgspråket for mange, og helligdagen er
blitt en fridag. Og fordi så mange behandler dagen som en fri-
dag, streber utallige andre etter å etterkomme ønskene til dem
som vil more seg og dem som vil tjene penger…

Å gå på jakt eller fiske på Herrens dag er ikke å helligholde
den. Å så eller gjødsle eller høste på sabbaten er ikke å hellig-
holde Herrens dag. Å dra på landtur, gå på idrettsstevner, heste-
veddeløp, kino eller annen slags underholdning på denne dagen
er ikke å komme den i hu og holde den hellig.

Så rart det enn kan høres, finnes det enkelte siste-dagers-hel-
lige som er trofaste på alle andre områder, men som av og til
rettferdiggjør at de er borte fra sine møter i Kirken for å delta i
fritidsaktiviteter. De føler at de vil gå glipp av de beste fiskemu-
lighetene dersom de ikke er ved elven den søndagen frednings-
tiden er over, eller at ferien ikke vil bli lang nok dersom de ikke
starter turen om søndagen, eller at man vil gå glipp av en film
man ønsker å se, dersom man ikke ser den på sabbaten. Og når
de bryter sabbatsbudet, tar de ofte familien med seg…

Dette er ingen kritikk av sunn avkobling – sport, landturer,
teater og kinofilmer. Alt dette kan virke opplivende, og Kirken
går som organisasjon aktivt inn for å fremme og arrangere slike
aktiviteter. Men det finnes en tid og et sted for alle verdifulle ting
– en tid for arbeid, en tid for lek, en tid for gudsdyrkelse…

Det er sant at enkelte mennesker må arbeide på sabbaten. Og
noe av det arbeidet som virkelig er nødvendig – pleie av syke, for
eksempel – kan faktisk bidra til å hellige sabbaten. Når det gjel-
der slikt arbeid, skulle vi imidlertid overveie våre motiver nøye.6
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Enkelte ganger fremstilles helligholdelse av sabbaten som noe
som krever offer eller selvfornektelse. Men dette er ikke tilfelle.
Det er bare et spørsmål om å planlegge sin tid og velge å gjøre alt
til rett tid. Det er tid nok, spesielt i vår tidsalder, til å gjøre vårt
arbeid og dyrke våre fritidsinteresser i løpet av ukens seks hver-
dager. Mye kan gjøres for å organisere og oppmuntre til slike akti-
viteter på hverdagene, så man unngår å bruke sabbaten til dette.7

Sabbaten er en dag da vi skal bli åndelig 
beriket ved gudsdyrkelse og verdige aktiviteter

Sabbaten er en hellig dag da vi gjør ting som er av hellig og
verdig karakter. Å avholde seg fra arbeid og adspredelse er vik-
tig, men ikke tilstrekkelig. En riktig overholdelse av sabbaten
krever at våre tanker og handlinger er oppbyggende, og dersom
vi bare driver dank og ikke gjør noe som helst på sabbaten, bry-
ter vi den. En som overholder sabbaten, vil være på sine knær i
bønn, han vil tilrettelegge leksjoner, studere evangeliet, medi-
tere, besøke syke og sorgfulle, skrive brev til misjonærer, ta en
hvil, lese oppbyggende litteratur og være tilstede på alle de
møter som han eller hun ventes å være tilstede på.8

Ta tid [på sabbaten] til å være sammen som familier for å
snakke med hverandre, studere Skriften, besøke venner, slekt-
ninger og syke og ensomme. Dette er også en utmerket tid til å
arbeide med deres dagbøker og genealogi.9

På hebraisk betyr Sabbath «hvile». Det innebærer stille ro, fred
i sinn og ånd. Det er en dag til å kvitte seg med selviske interes-
ser og aktiviteter som opptar oss.

Sabbatsdagen er blitt gitt gjennom menneskenes generasjoner
som en evigvarende pakt [se 2. Mosebok 31:16]. Den er et tegn
mellom Herren og hans barn for evig [se 2. Mosebok 31:17]. Det
er en dag til å tilbe Gud og gi uttrykk for at vi er Herren tak-
knemlig og setter pris på ham. Det er en dag da vi dropper alle
verdslige interesser og priser Herren i ydmykhet, for ydmykhet
er begynnelsen til opphøyelse. Det er ikke en dag for sorg og
byrde, men til hvile og rettferdig nytelse. Det er ikke en dag for
overdådige festmåltider, men en dag med enkle måltider og
åndelig gjestebud… Det er en dag vår himmelske Fader har gitt
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Sabbaten «er en dag til å tilbe Gud og gi uttrykk 
for at vi er Herren takknemlig og setter pris på ham».

oss i sin nåde. Det er en dag da dyrene kan gå og gresse og hvile,
da plogen kan stå i uthuset og andre maskiner kjøles av, en dag
da arbeidsgiver og arbeider, herre og tjener kan slippe å pløye,
grave og slite. Det er en dag da kontoret kan stenges og forret-
ninger utsettes og problemer glemmes, en dag da mennesket
midlertidig kan løses fra det første påbud: “I ditt ansikts sved
skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden…” [Se
1. Mosebok 3:19.] Det er en dag da legemet kan hvile, tanken
slappe av og ånden vokse. Det er en dag da sanger kan synges,
bønner oppsendes, prekener holdes og vitnesbyrd bæres, og da
menneskene kan klatre høyt opp, nesten oppheve tid, rom og
avstand mellom seg og sin Skaper.

Sabbaten er en dag til å foreta vareopptelling – analysere våre
svakheter, bekjenne våre synder for dem vi omgås og vår Herre.
Det er en dag til å faste i «sekk og aske». Det er en dag til å lese
gode bøker, en dag til å overveie og grunne, en dag til å studere
leksjoner til prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, en dag til
å studere Skriften og utarbeide prekener, en dag til å ta en
blund, hvile og slappe av, en dag til å besøke syke, en dag til å
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forkynne evangeliet, en dag til å misjonere, en dag til å være sam-
men med familien i fred og ro og bli kjent med våre barn, en dag
for en riktig og passende kurtise, en dag til å gjøre godt, en dag
til å drikke av kilden til kunnskap og undervisning, en dag til å
søke tilgivelse for våre synder, en dag til berikelse for vår ånd og
vår sjel, en dag til å gjenreise oss i vår åndelige skikkelse, en dag
til å ta del i symbolene på [Herrens] offer og forsoning, en dag
til å tenke nærmere over evangeliets og de evige rikers herlighet,
en dag til å klatre høyt på veien opp mot vår himmelske Fader.10

Vi håper … at dere før eller etter søndagens møter, avhengig
av når deres møter blir avholdt, vil gjøre det som Frelseren ba de
nephittiske disipler om å gjøre: Etter at han hadde undervist
dem, ba han dem om å gå til sine hjem og meditere og be angå-
ende det som var blitt sagt (se 3. Nephi 17:3). La oss ha denne
fremgangsmåte i mente.11

En fullverdig og innholdsrik sabbat innbefatter å 
være tilstede på Kirkens møter og ta del i nadverden

Det synes klart at Herrens oppfatning av en fullverdig og inn-
holdsrik sabbat er å tilbe ham og lære om ham og ta del i hans
nadverd. Han vil at vi skal fylle dagen med nyttige og åndelige
aktiviteter. Han vil at vi skal gjøre dette med takksigelse, glade
hjerter og blidt åsyn og ikke med mye latter. Han vil at våre menn
og gutter skal være tilstede på prestedømsmøtet og ha forberedt
sine leksjoner og gjøre det med glede. Han vil at hans folk skal
være tilstede på Søndagsskolen og der lære om hans frelsesplan.
Han vil at hans folk skal være tilstede på nadverdsmøtet for å
synge sammen med de hellige og be i ånden sammen med den
som uttaler bønnen, ta del i nadverdens symboler og på ny love
fullstendig troskap, betingelsesløs overgivelse, prinsippfaste
gjerninger og alltid å minnes ham.12

Hvem skulle være tilstede på nadverdsmøtene? Budet ble gitt
gjennom profeten til dem «hvis føtter står på Sions land», med-
lemmene av hans kirke [se L&p 59:3, 9]. Kravet begrenses ikke
til voksne, men innbefatter både unge og gamle… Kan foreldre
gjøre noe bedre for å styrke familien enn å se til at hele familien,
store og små, går samlet til møtehuset til nadverdsmøtene? Der
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vil barna legge seg til vanen med regelmessig fremmøte, de vil
hindres i å bryte sabbaten, og selv om de er svært små, vil de ta
til seg læresetningene og vitnesbyrdene og av ånden der. Stavs-,
menighets- og quorumsledere skulle være forbilder for folket i så
henseende.13

Da jeg var svært liten, ble jeg vennet til å gå på nadverdsmø-
ter. Mor tok meg alltid med. Disse varme ettermiddagene ble jeg
snart søvnig og lente meg over og sovnet i fanget hennes. Jeg
lærte kanskje ikke mye av talene, men jeg ble vant til å «gå på
møtet». Denne vanen har jeg hatt gjennom hele livet.14

Ingen småbarn absorberer bevisst sollyset, men ubevisst får
den lille kroppen energi av lyset. Ingen barn forstår hvor verdi-
full morens melk er eller maten fra åpnede glass som gir dem
næring. Likevel er det dette som gir dem styrke og kraft til å
vokse og til slutt bli fullvoksne…

Og uten å forstå alt kan ethvert barn få meget ut av et nad-
verdsmøte. De vil ta til seg noe hver gang.15

Ville det ikke være å kaste bort mye tid og anstrengelse hvis vi
hver søndag morgen måtte stoppe opp og si: «Skal jeg eller skal
jeg ikke gå på prestedømsmøtet? Skal jeg eller skal jeg ikke gå på
nadverdsmøtet i dag? Skal vi eller skal vi ikke gå?» For en mengde
bortkastet energi… Avgjør det en gang for alle.16

En bekjent av meg holdt seg hjemme hver sabbat og rettfer-
diggjorde det ved å si at han hadde mer utbytte av å lese en god
bok hjemme enn av å være tilstede på nadverdsmøtet og lytte til
en dårlig tale. Men hjemmet, så hellig det enn skulle være, er
ikke bønnens hus. Det blir ikke forrettet noen nadverd der, fel-
lesskapet med medlemmer finnes ikke der, heller ikke bekjenner
man synder for brødrene der. Fjellene kan bli betegnet som
Guds templer og skogene og bekkene hans henders gjerning,
men bare i møtehuset, eller bønnens hus, kan alle Herrens krav
bli oppfylt. Derfor har han innprentet i oss at: «Det er tjenlig at
medlemmene møter ofte sammen for å nyte brød og vin til
minne om Herren Jesus» (L&p 20:75).17

Vi går ikke til våre søndagsmøter for å bli underholdt, ikke
engang for bare å motta undervisning. Vi går for å tilbe Herren.



K A P I T T E L  1 6

177

Det er vårt personlige ansvar, og dersom vi ønsker å tilbe Herren
i ånd og sannhet, kan vi gjøre det ved å være tilstede på møtene,
ta del i nadverden og meditere over evangeliets skjønnhet, uav-
hengig av hva som blir sagt fra talerstolen. Hvis du føler at guds-
tjenesten var mislykket, er det du som har mislykkes. Ingen kan
tilbe Gud for deg, det er du selv som må vente på Herren.18

Herren har lovet dem som trofast 
helligholder sabbaten, velsignelser

Hensikten med budet [om å helligholde sabbatsdagen] er ikke
å frata menneskene noe. Ethvert bud Gud har gitt sine tjenere,
er til velsignelse for dem som mottar det og adlyder det. Det er
menneskene som tjener på å adlyde budet fullt og helt, og det er
også dem selv det går utover når de bryter Guds lover…

Når jeg er ute og reiser, finner jeg trofaste mennesker som gir
avkall på å tjene penger eller drive med ulovlige ting på sabba-
ten. Jeg har funnet kvegfarmere som ikke samler inn feet sitt på
sabbaten. Langs veikanten har jeg sett fruktboder som vanligvis
er åpne dag og natt i fruktsesongen, men som er lukket på sab-
baten. Jeg har sett forretninger, restauranter og kiosker som hol-
der lukket på Herrens dag – og eierne synes å få endene til å
møtes likevel, samtidig som de opplever den sanne tilfredsstil-
lelse det er å rette seg etter loven. Og hver gang jeg ser gode
mennesker som gir avkall på slik fortjeneste, fryder jeg meg og
ønsker av hele mitt hjerte å velsigne dem for deres tro og faste
holdning.19

Jeg vet at menneskene til syvende og sist aldri vil lide for noe
som kan synes som økonomiske ofre, for [Gud] har befalt oss å
etterleve hans lover og har så gitt oss følgende utfordring:

«Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud,
om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsig-
nelser over dere i rikelig mål!» (Malaki 3:10.)20

La oss, blant annet med dette budet i tankene, følge profeten
Josva: «Så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap…
Velg i dag hvem dere vil tjene, … Men jeg og mitt hus, vi vil tjene
Herren.» (Josva 24:14-15.)
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President Kimball forkynte at sabbaten er en dag 
«til å være sammen med familien i fred og ro».

Da kan vi ha et håp om å motta de velsignelser som ble lovet
Israels barn: «Mine sabbater skal dere holde, og min helligdom
skal dere ha ærefrykt for. Jeg er Herren.

Dersom dere vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og
holder dem,

da vil jeg gi dere regn i rette tid. Jorden skal gi sin grøde, og
markens trær skal gi sin frukt.

Tresketiden skal vare hos dere like til vinhøsten. Og vinhøsten
skal vare til kornet blir sådd. Dere skal ete dere mette av brødet
som dere har dyrket, og bo trygt i deres land.

Jeg vil gi fred i landet. Dere skal hvile i ro, og ingen skal for-
ferde dere.» (3. Mosebok 26:2-6.)21

Hvis vi elsker Herren, vil vi komme 
sabbatsdagen i hu og holde den hellig

Det viser seg at grunnen til at det er så vanskelig for mange
mennesker å overholde sabbaten, er at den fremdeles er skrevet
på stentavler istedenfor å være skrevet i deres hjerter…
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I vår egen tid virket det som [Herren] erkjente sitt folks intel-
ligens og antok at de skulle fatte den fulle tilbedelsens og sab-
batens ånd da han sa til dem:

«Du skal gi Herren din Gud et offer i rettferdighet, ja, et søn-
derknust hjerte og en angrende ånd» (L&p 59:8).

… Han ga oss det første og store bud:

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele
din sjel og av all din forstand» (Matteus 22:37).

Det er utenkelig at en som elsker Herren av hele sitt hjerte og
av hele sin sjel, og som med sønderknust hjerte og angrende ånd
erkjenner hvilke grenseløse gaver Herren har gitt ham, ville unn-
late å tilbringe en av syv dager i takknemlighet og utføre Herrens
gode gjerninger. Vår overholdelse av sabbaten er en indikasjon
på hvor stor kjærlighet vi har til vår himmelske Fader.22

Folk lurer ofte på hvor de skal sette grensen, hva som er rik-
tig og hva som er galt å gjøre på sabbaten. Men hvis man elsker
Gud av hele sitt hjerte, av all sin makt, sitt sinn og sin styrke; hvis
man kan legge bort selviskhet og tøyle begjær; hvis man kan
måle den enkelte sabbatsaktivitet med tilbedelsens målestokk;
hvis man er ærlig overfor Herren og overfor seg selv; hvis man
tilbyr et «sønderknust hjerte og en angrende ånd», er det meget
usannsynlig at man vil bryte sabbaten.23

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les gjennom side 170-71. Tenk over hvilken betydning Herren
har tillagt sabbaten, og hvorfor sabbaten er forskjellig fra de
andre dagene i uken. Hva gjør sabbaten til «en lyst»?

• Les side 171-73 og se etter hva vi ikke skulle gjøre på sabbaten.
Hvorfor er ikke disse aktivitetene passende på sabbaten? På side
173-77 gir president Kimball eksempler på «nyttige og åndelige
aktiviteter» for sabbaten. Hva har du og din familie gjort for å
gjøre deres overholdelse av sabbaten mer meningsfylt?
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• President Kimball sa at de som må arbeide på sabbaten, skulle
«overveie sine motiver nøye» (side 172). Hva kan man gjøre
for å ha sabbatens og tilbedelsens ånd når man må arbeide?

• Hva mener vi når vi sier at sabbaten er en hviledag? (Du finner
noen eksempler på side 173-75.) Hvorfor er det galt bare å
drive omkring og ikke gjøre noe på sabbaten?

• Gjennomgå formålene med å være tilstede på Kirkens møter
på side 175-77. Når har du i det siste følt tilbedelsens ånd på
et møte i Kirken og hvorfor? Hvordan kan du gjøre din tilste-
deværelse og tilbedelse i Kirken mer meningsfylt?

• President Kimball vitnet om velsignelser vi mottar når vi hol-
der sabbatsdagen hellig (side 177-78, se også historiene på
side 169). Hva er noen velsignelser du har mottatt når du har
holdt dette budet?

• På en familiens hjemmeaften eller et familieråd kan dere over-
veie hva familien kan gjøre for å hjelpe hverandre å holde
sabbatsdagen hellig.

Aktuelle skriftsteder: 1. Mosebok 2:1-3; Markus 2:23-28; 3:1-5;
Mosiah 13:16-19; L&p 68:29
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Kyskhetsloven

Herren har bare én moralnorm – fullstendig 
kyskhet for både menn og kvinner før 

ekteskapet og fullkommen troskap etterpå.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Når president Spencer W. Kimball ga Kirkens medlemmer rett-
ledning angående stevnemøter, forlovelsestid og ekteskap, la
han vekt på hvor viktig det er å etterleve Herrens lov for kyskhet
og troskap. Han advarte også mot Satans forsøk på å rettferdig-
gjøre brudd på denne loven eller til å synes harmløst. Han for-
talte om et ungt par som hadde gitt etter for motstanderens
bedrag:

«Gutten sa: “Ja, vi ga etter for hverandre, men vi synes ikke det
er galt, for vi elsker hverandre.” Jeg trodde jeg hadde misforstått
ham. Helt siden verdens begynnelse har det funnet sted en
mengde umoral, men jeg ble sjokkert da jeg hørte dette bli rett-
ferdiggjort av en siste-dagers-hellig ungdom. Han gjentok: “Nei,
det er ikke galt, for vi elsker hverandre.”

De hadde gjentatt denne avskyelige usannheten så ofte at de
hadde overbevist seg selv, og de hadde reist en forsvarsmur, og
de sto trassig, nesten utfordrende, bak denne muren.»

Til deres bortforklaring svarte president Kimball: «Nei, mine
kjære ungdommer, dere elsket ikke hverandre. Men dere begjærte
hverandre… Hvis man virkelig elsker en annen, ville man heller
dø for dette mennesket enn å skade det. I det øyeblikk man gir
etter for lysten, blir den rene kjærlighet skjøvet ut den ene døren
mens begjæret sniker seg inn den andre.»1

President Kimball vitnet også om at glede og fred er et resul-
tat av å adlyde kyskhetsloven. Han så disse velsignelsene hos tro-
faste medlemmer, som i denne opplevelsen han hadde i templet:
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«Ekteskapet er for tid og evighet… Ekteskap gir liv.»
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«Her rådet det fred og harmoni og ivrig forventning. En velstelt
ung mann og en nydelig antrukket ung kvinne – som var ube-
skrivelig vakker – knelte [ved] alteret. Med myndighet utførte jeg
den himmelske seremoni som viet og beseglet dem for all evighet
på jorden og i de celestiale verdener. De rene av hjertet var der.
Himmelen var der.»2

Spencer W. Kimballs læresetninger

Kyskhetsloven forbyr alle seksuelle 
forhold utenfor ekteskapet

For at Kirkens standpunkt når det gjelder moral, kan bli for-
stått, sier vi fast og urokkelig at det ikke utgjør noen utslitt, fal-
met, gammeldags og tynnslitt kledning. Gud er den samme i går,
i dag og for evig, og hans pakter og læresetninger er uforander-
lige. Når solen blir kald og stjernene ikke lenger gir sitt lys, vil
kyskhetsloven fortsatt være av grunnleggende betydning i Guds
verden og i Herrens kirke. Gamle verdier støttes av Kirken, ikke
fordi de er gamle, men snarere fordi de er riktige.3

Fullstendig kyskhet før ekteskapet og fullstendig trofasthet
etter er fremdeles normen som man ikke kan fravike uten at det
blir synd, elendighet og sorg.4

Det virker som om de som spotter ekteskapet og som ser på
kyskhet før ekteskapet og troskap i ekteskapet som gammeldags,
er fast bestemt på å etablere sin egen nye livsstil og påtvinge
andre den. Kan de ikke se den enorme egoisme som til slutt vil
føre til dyp ensomhet? Kan de ikke se at de i sin jakt på fornøy-
else, fjerner seg mer og mer fra sann glede? Kan de ikke se at
deres livsstil fører til en tomhet som ingen overfladisk fornøyelse
til slutt kan redde dem fra? Innhøstningens lov har ikke blitt
opphevet [se Galaterbrevet 6:7]5.

De første apostler og profeter nevner en hel rekke synder som
var klanderverdige for dem. Mange av dem var seksuelle synder
som hor, som ikke er naturlig kjærlighet, begjær, utroskap,
manglende kyskhet, skitten tale, urenhet, syndig lidenskap og
hor utenfor ekteskap. De innbefattet alle seksuelle forhold uten-
for ekteskapet, så som erotisk kjæling, perversiteter, onani og at
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man beskjeftiget seg med sex i tanker og tale. I dette inngår også
hver eneste skjult og hemmelig synd og alle vanhellige og urene
tanker og handlinger. En av de verste av disse er incest.6

Hvis man har [homoseksuelle] ønsker og tilbøyeligheter, må
man overvinne dem på samme måte som om man følte trang til
erotisk kjæling eller til å begå hor. Herren fordømmer og forbyr
denne praksis like sterkt som han fordømmer hor og andre slike
seksuelle handlinger… I motsetning til hva mange mennesker
tror og sier, kan denne [praksis] overvinnes og tilgis, i likhet med
hor, men bare på betingelse av dyp og vedvarende omvendelse,
som betyr total avståelse og en fullstendig forvandling av tanker
og handlinger. Det faktum at enkelte myndigheter, noen kirke-
samfunn og en rekke fordervede personer har forsøkt å redusere
den slags adferd fra å være en kriminell forseelse til å bli en per-
sonlig rettighet, forandrer ikke noe ved slike handlingers alvor
og karakter. Gode mennesker, kloke mennesker, gudfryktige
mennesker overalt i verden avviser fortsatt denne praksis som
uverdig for Guds sønner og døtre, og Kristi kirke tar avstand fra
den og fordømmer den... Denne avskyelige synd er blitt begått
til alle tider. Mange byer og sivilisasjoner har gått til grunne på
grunn av den.7

Rent seksualliv i et lovlig ekteskap godkjennes. Det er en tid
og passende forhold for alt som har verdi. Men tilfeldige seksu-
elle forbindelser utenfor lovlig ekteskap gjør den enkelte til en
bruksgjenstand, en gjenstand som utnyttes, og gjør ham eller
henne til noe som kan skiftes ut, utnyttes og forbrukes…

Utenomekteskapelige seksuelle forhold er en selvisk handling
og et forræderi, og det er uærlig. Å være uvillig til å påta seg
ansvar er feigt og illojalt. Ekteskapet er for tid og evighet. Hor og
alle andre avvik er for i dag, for øyeblikket, for «nuet». Ekteskap
gir liv. Hor fører til død.8

Kjærligheten er sunn og uselvisk, 
men begjær er moralsk fordervelig og selvisk

En ung mann som lover popularitet, hygge, trygghet, moro og
endog kjærlighet, er utro mot sin manndom når alt han kan gi
er lidenskap og dens diabolske frukter – sterk skyldfølelse,
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vemmelse, hat, avsky, til slutt ulyst og kanskje graviditet uten
ekteskap og ære. Han snakker om kjærlighet, men alt han gir er
lidenskap. Likeledes selger den unge damen seg billig. Resultatet
er at livet blir ødelagt og sjelen fordervet...

Og fremdeles snakker disse unge om kjærlighet. Hvilken for-
vrengning av det vakreste uttrykk! Frukten er bitter fordi treet er
fordervet. Deres lepper sier: «Jeg elsker deg.» Kroppen sier: «Jeg
vil ha deg.» Kjærligheten er god og sunn. Å elske er å gi, ikke ta.
Å elske er å tjene, ikke utnytte…

Hva er kjærlighet? Mange betrakter det bare som fysisk tiltrek-
ning, og de snakker uhøytidelig om «forelskelse» og «kjærlighet
ved første blikk»… Man kan bli umiddelbart tiltrukket av en
annen person, men kjærlighet er noe langt mer enn fysisk til-
trekning. Den er dyp, inkluderende og vidtfavnende. Fysisk til-
trekning er bare ett av mange elementer, men det må også være
tro og tillit og forståelse og kameratskap. Det må være felles ide-
aler og normer. Det må være stor hengivenhet og fellesskapsfø-
lelse. Kjærlighet er renhet og fremgang og offer og uselviskhet.
En slik kjærlighet går aldri lei eller avtar, men lever gjennom syk-
dom og sorg, fattigdom og tap, prestasjoner og skuffelser, i tid
og evighet. For at kjærligheten skal vedvare, må tillit og forstå-
else stadig tilta, og man må hyppig gi oppriktig uttrykk for verd-
settelse og hengivenhet. Man må glemme seg selv og alltid være
opptatt av den andre. Interesser, håp og mål må stadig ledes inn
i en felles kanal...

Den unge mannen som beskytter sin kjæreste mot all bruk
eller misbruk, mot krenkelser og skjensel fra ham selv eller
andre, uttrykker kanskje ekte kjærlighet. Men den unge mannen
som bruker sin ledsager som et biologisk leketøy for å gi seg selv
forbigående tilfredsstillelse – det er begjær.

En ung kvinne som opptrer slik at hun er attraktiv åndelig,
mentalt og fysisk, men som ikke ved ord eller antrekk eller hand-
ling vil oppegge eller stimulere sin partner til fysiske reaksjoner,
uttrykker kanskje ekte kjærlighet. Den unge kvinnen som må
berøre og oppegge og kjærtegne og friste og bruke, legger for
dagen begjær og utnyttelse…
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Vær oppmerksom på djevelens knep for å få det onde til å se
ut som godt ved å merke det slik at dets karakter skjules.
Bortforklaringen om at lyst er kjærlighet, er nettopp et slikt knep.9

Selv om det seksuelle samliv kan være en viktig og tilfredsstil-
lende del av ekteskapet, må vi ikke glemme at livet ikke bare var
ment å være et seksuelt samliv.10

En forening av kjønnene, mann og hustru (og kun mann og
hustru), har hovedsakelig til hensikt å føre barn til verden.
Herren har aldri ment at seksuelle erfaringer skulle være noe
man leker med eller kun benytter for å tilfredsstille lyster og
lidenskaper. Vi kjenner ikke til noe direktiv fra Herren om at et
passende seksuelt samliv mellom mann og hustru bare får fore-
komme med tanke på å få barn, men vi finner mange bevis fra
Adam til i dag på at Herren aldri har foreskrevet tilfeldige seksu-
elle forbindelser.11

Vi må sky pornografi og andre former for umoral

Vi er Guds åndebarn, og … vi er hans ypperste skaperverk. I
hver enkelt av oss er det nedlagt en mulighet til å bli en Gud –
ren, hellig, sann, innflytelsesrik, mektig og uavhengig av jordiske
krefter. I Skriften lærer vi at vi alle har en evig eksistens, og at vi
i begynnelsen var sammen med Gud (se Abraham 3:22). Denne
forståelse gir oss et unikt syn på menneskets verdighet.

Men det finnes falske lærere overalt som bruker tale og por-
nografisk litteratur, tidsskrifter, radio, fjernsyn og vulgært språk
og sprer fordervet kjetteri som bryter ned moralnormene, og
dette skjer for å tilfredsstille kjødets lyst.12

Vi avskyr pornografi, som synes å oversvømme landet.
Lovgivningen forsøker å få bukt med den, men den beste måte å
stanse dette på er å sørge for at menn og kvinner sammen med
sine familier bygger opp skranker mot den. Vi spør dere:
«Ønsker dere som er gode samfunnsborgere, at en slik heslig last
skal forderve deres familier og deres naboer?»13

Når vi ser hvor demoralisert utallige mennesker i vårt eget
samfunn er blitt, og at de er fast bestemt på å påtvinge mennes-
kene vulgære presentasjoner, skammelig snakk og unaturlige
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forhold, da undres vi: Har Satan strukket ut sin onde hånd for å
trekke jordens mennesker inn i sin egen hær? Har vi ikke nok
gode mennesker igjen til å sette en stopper for den ondskap som
truer vår verden? Hvorfor fortsetter vi å inngå kompromiss med
det onde, ja, hvorfor fortsetter vi å tolerere synd?14

Vi håper at våre foreldre og ledere ikke vil tolerere pornografi.
Dette er virkelig søppel, men bys i dag frem som normal og god
føde… Det er en forbindelse mellom pornografi og nedrige sek-
suelle drifter og perversiteter.15

Pornografi avler synd, som uheldigvis sikrer en varig fremtid
for andre alvorlige overtredelser, blant annet abort.16

Det er latterlig å hevde at pornografi ikke påvirker. Det er en
klar sammenheng mellom pornografi og forbrytelser. Mord,
overfall, voldtekt, prostitusjon og kommersialiserte laster henter
sin næring fra denne umoral. Ifølge statistiske oversikter over
seksuelle forbrytelser synes det å være en sammenheng mellom
forbrytelser og pornografi.

Pornografi har overhodet ingen sosial verdi. Vi oppfordrer
våre familier på det sterkeste til å beskytte sine barn på enhver
tenkelig måte. Vi lever i en ettergivende verden, men vi må for-
visse oss om at vi ikke blir en del av denne ettergivende verden,
denne verden i forfall.17

Medlemmer av Kirken overalt oppfordres ikke bare til å stå
imot den utbredte pesten pornografi, men som samfunnsbor-
gere å ta aktivt del i og gå målbevisst inn for å bekjempe denne
menneskehetens snikende fiende rundt om i verden…

Lær deres barn å holde seg unna det svineri som denne pes-
ten er. Ta som borgere del i kampen mot all slibrighet i det sam-
funn der dere bor. La dere ikke bli lullet inn i uvirksomhet av
pornografiens profitører, som hevder at ved å fjerne obskønitet
fratar man folket retten til fritt valg. La dem ikke få presentere
lidderlighet under dekke av frihet.

Dyrebare sjeler står på spill – sjeler som står oss nær og som
vi alle har kjær.18
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President Kimball ga klare og tydelige retningslinjer for unge som har stevnemøter.

Foreldre og ledere skulle beskytte 
barn og unge mot umoralsk påvirkning

Deres barn må tidlig i livet lære av dere at de aldri må invol-
vere seg i umoral av noe slag. Dette kan ikke sies til dem bare én
gang. Men før de gifter seg, skulle det sies til dem hundrevis av
ganger, og de skulle vite at ikke bare deres familie og deres for-
eldre forventer dette, men himmelens Herre, Jesus Kristus, for-
venter at de skal holde seg rene og fri for umoral.19

Ukyskhet er tidens store demon. Som en blekksprut fester den
sine fangarmer på en. Det er mange veier som fører de unge til
denne besudling. La meg nevne noen metoder som bryter ned
moralen.

Noen blir likegyldige i Kirken og fjerner seg fra Kirkens fored-
lende og beskyttende innflytelse. Evangeliet ser ut til å komme i
annen rekke når det gjelder deres interesser. De kommer ikke til
møtene, for de lar skolearbeid, sosialt liv eller forretninger eller
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yrkesliv komme i veien for de viktige aktivitetene i Kirken og i evan-
geliet, inntil deres følelser for Kirken og dens normer blir sløvet.

En annen av de mange ting som leder til ukyskhet, er usøm-
melighet. I dag er mange unge kvinner og unge menn selvgode
når det gjelder kunnskap om livets realiteter. De tror de har alle
svarene. De snakker like fritt om sex som de snakker om biler,
underholdning og klær. Og en usømmelig ånd har utviklet seg til
et stadium der intet lenger syntes å være hellig.20

Det er ingen grunn til at kvinner skal kle seg i en dypt utringet
eller på annen måte avslørende kjole bare fordi det er verdens
motepåfunn. Vi kan skape vår egen mote…

Heller ikke er det noen unnskyldning for unge menn til å kle
av seg og vise frem kroppen sin. De unge guttene kan vise mot og
godt skjønn hvis de oppmuntrer sine unge venninner til å bruke
sømmelige klær. Hvis en ung mann ikke vil gå ut med en ung
kvinne som er usømmelig kledd, ville moten skifte svært raskt...

Herren har lovet den tapre: «Alt mitt er ditt!» Du må ikke ta
noen sjanser hvis du skal nå så langt og få ubegrensede velsig-
nelser. Bevar ditt liv godt og rent så du ikke forspiller noe. Da vil
det være klokt av deg å unngå selv «alt som ser ut som ondt» og
endog unngå å «nærme deg det onde».21

Vi kan ikke sterkt nok understreke at uanstendighet er en av
de fallgruber som vi må holde oss borte fra dersom vi vil sky fris-
telsen og holde oss rene.22

Jeg foreslår … følgende norm. Alle former for stevnemøter
eller «fast følge» skulle utsettes inntil man minst har fylt 16 år, og
selv da skulle man være meget forsiktig i sitt valg og tenke på
alvoret. De unge skulle fortsatt begrense nære kontakter i flere
år, fordi gutten kommer til å reise på misjon når han er 19 år
gammel.

Stevnemøter, og spesielt fast følge tidlig i tenårene, er meget
risikabelt. Det gir et helt skjevt bilde av livet. Det berøver dere
for gode og rike erfaringer, begrenser adgangen til vennskap og
reduserer antall bekjentskaper som kan være meget verdifulle
når man skal velge en partner for tid og evighet.
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Det er så avgjort en tid for dans, reisevirksomhet, samvær med
venner, stevnemøter og til og med fast følge som kulminerer i
den romanse som fører to unge til det hellige tempel for å inngå
evig ekteskap. Men det er tidspunktet som er så avgjørende. Det
er galt å gjøre selv riktige ting på feil tidspunkt, på feil sted og
under feilaktige omstendigheter.23

Sørg for at ditt liv er rent og renset for alle vanhellige og urene
tanker og handlinger. Unngå alle forbindelser som bryter ned og
senker de høye og rettferdige normer som er satt opp for oss. Da
vil du seile i smul sjø på livets hav og være omgitt av fred og glede.24

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Sammenlign paret president Kimball beskriver på side 181,
med paret han nevner i første avsnitt på side 183. Hva kan ha
gjort at disse siste-dagers-hellige parene har så forskjellig
holdning og livsførsel?

• Les annet avsnitt på side 183. Hva ville du si til en som hevder
at kyskhet er gammeldags? (Du finner noen eksempler på side
183-84.) Hva er noen konsekvenser av å ignorere kyskhetslo-
ven? Hva er noen av velsignelsene ved å adlyde den?

• Tenk over hvordan du ville fullføre disse setningene: Å elske
er ______. Å begjære er ______. (Du finner noen eksempler på
side 183-86.) Hvordan skulle vår oppfatning av kjærlighet
påvirke våre tanker og handlinger?

• Hvorfor tror du president Kimball og mange av Kirkens ledere
etter ham har advart mot pornografi? (Se side 186-87.)
Hvordan kan vi bekjempe utbredelsen og påvirkningen av
pornografi? Hva kan vi gjøre i familien for å «bygge opp skran-
ker mot den»?

• Gjennomgå normene på side 188-90. Hvorfor skulle foreldre
og ledere begynne tidlig i et barns liv å undervise om kysk-
hetsloven? Hva kan foreldre og ledere gjøre for å hjelpe de
unge å være trofaste mot Kirken og dens normer? Hvilke
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ressurser har Kirken til å hjelpe de unge å forstå og holde
Kirkens normer?

• Hvilket forhold er det mellom sømmelighet og kyskhet?

• Hva betyr det å være sømmelig i vår påkledning? Hvordan kan
vi «skape vår egen mote»? (side 189). Hva betyr det å være
sømmelig i språk og oppførsel? Hvordan kan vi hjelpe de unge
å forstå at det er nødvendig å være sømmelig i alle livets
aspekter?

Aktuelle skriftsteder: 1. Korinterbrev 6:9, 18-20; Jakobs bok 2:7;
Alma 39:3-5, 9; 3. Nephi 12:27-30; L&p 42:22-23, 40-41; 59:6
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«Camilla har alltid stått ved min side.»
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Hederlig, lykkelig, 
godt ekteskap

Ektepar har et harmonisk og evig forhold 
når de er trofaste mot Herren og hverandre.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Før Spencer W. Kimball ble kalt til De tolv apostlers quorum,
var han medeier i et forsikrings- og eiendomsmeglerfirma i
Safford i Arizona. En av hans ansatte, Carmen Richardson Smith,
mintes hvor omsorgsfulle Spencer og Camilla Kimball var da
deres sønn Edward ble rammet av polio tidlig på 1930-tallet:

«Jeg hadde stor beundring for forholdet mellom bror Kimball
og hans hustru. Da Eddie var i California for å få behandling der,
oppholdt søster Kimball seg hos ham, og president Kimball
reiste dit når det sto dårlig til. I rekonvalesenstiden etter Eddies
operasjon pleide bror Kimball dra hjem for å ta seg av resten av
familien, mens hans hustru var hos Eddie.

Jeg tror han skrev til henne hver eneste dag. Og det var ikke
et kort brev på 50 ord. Noen ganger når han hadde spesielt
knapt med tid, dikterte han et brev for meg, og jeg husker hva
jeg følte: Det var nesten en hellig ære.

De hadde et godt og lykkelig ekteskap, og de så ut til å ha stor
respekt for hverandre. Det virket som deres liv dreide seg svært
meget om den andre.»1

Spencer og Camilla Kimballs kjærlighet til hverandre, som var
så åpenbar da de var unge, ble sterkere og dypere etter hvert
som de ble eldre. President Kimball ga ofte uttrykk for takknem-
lighet for forholdet mellom dem: «Camilla har alltid stått ved
min side. Vi har begravet våre foreldre og andre kjære, og har
mistet våre egne for tidlig fødte småbarn. Vi har vært langt nede
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og høyt oppe… Vi har grått sammen, og vi har ledd sammen…
Vårt liv har vært fylt av moro til tross for alt det sørgelige og
alvorlige. Vi har danset, vi har sunget, vi har underholdt gjester,
vi har elsket hverandre og blitt elsket. Med en hustru som
Camilla Eyring blir livet omfattende, rikt og givende.»2

Etter et langt og lykkelig ekteskap sa han: «Vi trenger en god
og kjærlig ledsager som ikke teller våre rynker, husker våre
dumheter eller svakheter… Vi trenger en kjærlig ledsager som vi
har lidd og grått og bedt og dyrket Gud sammen med, en som vi
har delt sorg og skuffelser med, en som elsker oss for det vi er
eller ønsker å være, fremfor det vi ser ut til å være på grunnlag
av vårt ytre.»3

Spencer W. Kimballs læresetninger

Evig ekteskap er innstiftet av Gud, og familien 
er vesentlig i vår himmelske Faders plan for oss

Ekteskapet, det hederlige ekteskap, er innstiftet av Gud. Han
fastholdt at samfunnets grunnleggende enhet skulle være hjem-
met og familien, og vi må advares og være klar over at dagens
feilaktige kultur er på vei bort fra denne plan som er foreskrevet
av Gud…

Det synes å være en økende tendens mot ekteskapet fra folk i
verdens degenererte områder og en meget sterk tendens til ekte-
skap uten barn. Det neste spørsmål følger naturlig: «Hvorfor gifte
seg?» Og den «antiekteskapelige revolusjon» kommer i søkelyset.
Det blir hevdet at barn er en byrde, et bånd, et ansvar. Mange har
overbevist seg selv om at utdannelse, frihet fra bånd og ansvar –
det er livet. Og dessverre begynner denne åndsforlatte og øde-
leggende idé å gripe om seg blant noen av våre egne.4

For å kompensere for og nøytralisere denne onde lære i
media, i filmer og på fjernsyn, i teatret og på gaten, må vi under-
vise om ekteskapet, godt ekteskap, evig ekteskap.5

En grunnleggende årsak til evig ekteskap er at livet selv er
evig, og forat ekteskapet skal være i harmoni med de evige hen-
sikter, må det vare like lenge som livet gjør. De vielser som blir
utført av offentlige funksjonærer, eller av Kirkens embedsmenn
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utenfor templene, varer bare for tid, «inntil døden skiller dere
ad» eller «så lenge dere lever». Døden setter punktum for et slikt
ekteskap… Evig ekteskap utføres av Herrens profet eller en av de
meget få som han har delegert denne myndighet til. Det blir
utført i hellige templer som er oppført og innviet med dette for
øye. Bare et slikt ekteskap går utover graven og viderefører de
bånd som er knyttet mellom mann og hustru og foreldre og
barn, inn i og gjennom i all evighet.6

Hederlig, lykkelig og vellykket ekteskap er ganske sikkert det
viktigste mål for enhver normal person. Herren planla ekteska-
pet for at dette skulle skape sterke og lykkelige hjem og etter-
kommere. Enhver som med hensikt unngår ekteskap, er ikke
bare unormal, men forpurrer sitt eget program.

Jeg forsvarer uttrykket normal, for Herren selv satte normen
ved å bringe Adam og Eva sammen, hans første mann og første
kvinne på denne jord, og ved å utføre en hellig ekteskapssere-
moni for å gjøre dem til mann og hustru. De var ganske for-
skjellige av natur, med forskjellige roller å fylle. Han hadde ikke
før utført seremonien, før han sa til dem: «Vær fruktbare og bli
mange, fyll jorden, legg den under dere» (1. Mosebok 1:28).

Det er normalt å gifte seg og normalt og riktig å føde barn.
Enhver skulle ønske og planlegge å gifte seg, for det har Gud i
himmelen planlagt for oss. Det er slik han har utarbeidet det.7

[Herrens] fullstendige program ble organisert med visdom for
å føre barn inn i verden, barn som elsker og er avhengige av sine
foreldre. Hvis de overfladiske ideer som mange mennesker i dag
har, hadde fått råde, ville verden, menneskeheten og alt som er
godt, for lenge siden vært borte…

Herren har sagt at for å oppnå den høyeste av de tre himler
eller herlighetsgrader i det celestiale rike, «må et menneske
inngå i dette prestedømmes orden [som betyr den nye og evige
ekteskapspakt],

og hvis det ikke gjør dette, kan det ikke oppnå den» (L&p
131:2-3).

Dette er den riktige måten.
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Noen menn unnlater av egen fri vilje å gifte seg. De berøver
seg selv. Det kan være mange kvinner som også berøver seg selv
disse velsignelser. Det finnes andre som aldri har giftet seg fordi
de ikke har hatt noen mulighet til det. Vi vet naturligvis at
Herren vil sørge for dette, og at ingen noensinne vil bli fordømt
for noe som han eller hun ikke er skyldig i…

Men la ingen trosse Gud når det gjelder ekteskapet og man-
nens og kvinnens rolle...

Jeg håper oppriktig at våre siste-dagers-hellige piker og
kvinner, så vel som menn og gutter vil drikke av livets vann og
påta seg de vakre og omfattende roller i livet som Herren har
pålagt dem.

Jeg håper vi vil avstå fra å forsøke å forbedre en allerede full-
kommen plan, og heller strebe av all vår makt, vårt sinn og vår
styrke etter å bli så fullkomne som mulig innen det omfattende
program vi har fått. Det ville være urettferdig å legge skylden på
programmet fordi noen av oss har feilet. La oss kontrollere vår
holdning, våre aktiviteter, ja, hele vårt liv, slik at vi kan bli
arvinger til de mange og rike velsignelser som er lovet oss.8

Evig ekteskap krever omhyggelig forberedelse

Ekteskap er kanskje den viktigste av alle avgjørelser og har
de mest langtrekkende virkninger, for det handler ikke bare om
umiddelbar lykke, men også om evige gleder. Det berører ikke
bare de to personene det gjelder, men også deres familier og
spesielt deres barn og deres barn igjen gjennom mange gene-
rasjoner.

Når man skal velge en ledsager for livet og evigheten, skulle
det skje etter den mest omhyggelige planlegging, tankevirk-
somhet, bønn og faste, for å sikre at denne, av alle avgjørelser,
ikke må være feil. I et godt ekteskap må man være ett i både sinn
og hjerte. Følelsene må ikke helt og holdent være bestemmende
ved avgjørelser. Sinn og hjerte, styrket ved faste og bønn og
alvorlig overveielse, vil gi den størst mulige sjanse til ekteska-
pelig lykke. Det medfører offer, samarbeid og en stor grad av
uselviskhet…
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«Nesten enhver god mann og enhver god kvinne kan oppnå 
lykke og et godt ekteskap hvis begge er villige til å betale prisen for.»

«Sjelsfrender» er fantasi og illusjon, og selv om enhver ung
mann og kvinne vil søke med all flid og bønn å finne en make
som livet kan bli ytterst harmonisk og godt sammen med, vil nes-
ten enhver god mann og enhver god kvinne med sikkerhet
kunne oppnå lykke og et godt ekteskap hvis begge er villige til å
betale prisen for det…

To som kommer til vielsesalteret, må være innforstått med at
for å oppnå det lykkelige ekteskap de håper på, må de vite at
ekteskapet ikke er juridisk altomfattende, men at det medfører
offer, samarbeid og til og med en reduksjon i personlig frihet.
Det medfører lang, vanskelig økonomisering. Det medfører barn
og dermed økonomisk belastning, tjeneste og belastningen med
omsorg og bekymringer. Men det medfører også de dypeste og
beste følelser som fins.9

Å utsette ekteskapet … er ikke helt akseptabelt. Alle normale
mennesker skulle planlegge å inngå et riktig tempelekteskap tid-
lig i livet og formere seg og få barn i tidlig voksen alder.10
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De unge som stikker ut sin kurs og bestemmer seg for å gifte
seg i templet, har allerede begynt å tenke i baner som gjør at de
stiller seg imøtekommende for gjensidig planlegging med den
utvalgte partner så snart han eller hun er funnet. Selv før de blir
høytidelig viet på det hellige sted, planlegger de sitt liv sammen
og fortsetter som brud og brudgom når de setter seg ned for å
velge å vandre på den vei som vil gi dem et lykkelig, fremgangs-
rikt og åndelig liv og føre frem til opphøyelse i Guds rike.11

Enhver av dere ville dra verden rundt for å få del i beseglings-
ordinansen hvis dere visste hvor viktig den er, hvis dere innså
hvor strålende den er. Ingen avstand, ingen mangel på midler,
ingen situasjon ville noensinne hindre dere i å bli gift i Herrens
hellige tempel.12

Det vil bli en ny ånd i Sion når de unge kvinnene vil si til kjæ-
restene sine: «Hvis du ikke kan få tempelanbefaling, kommer jeg
ikke til å binde meg til deg, selv ikke for dette liv.» Og de unge
hjemvendte misjonærguttene vil si til sine piker: «Jeg beklager,
men samme hvor meget jeg elsker deg, vil jeg ikke gifte meg med
deg uten i det hellige tempel.» …

Når man hører alle disse løfter og velsignelser, undres vi hvor-
for noen ikke inngår ekteskap på den riktige måten, og dermed
kaster bort sitt liv i et kaldt ingenmannsland som kanskje aldri
tiner opp. Hvordan kan et ungt menneske noensinne tenke på å
gifte seg utenfor templet og dermed sette på spill herlighetene
som er tilgjengelige?13

Ektepar kan følge en aldri sviktende 
oppskrift for å bli lykkelige sammen

Nesten alle ekteskap kunne være vakre, harmoniske, lykkelige
og evige hvis de to som primært er involvert, ville bestemme seg
for at det skal være slik, at det må være slik, at det vil bli slik.14

Utførelse av en seremoni er alene ingen garanti for et lykkelig
og godt ekteskap. Lykken kommer ikke ved å trykke på en knapp
som for å få elektrisk lys. Lykke er en sinnstilstand og kommer
innenfra. Den må fortjenes. Den kan ikke kjøpes for penger, den
kan ikke tas for intet.
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Noen tenker seg lykke som et glamorøst og behagelig liv, luk-
sus og stadig spenning, men et virkelig ekteskap er basert på en
lykke som er mer enn som så, en lykke som kommer ved å gi,
tjene, samarbeide, ofre og vise uselviskhet.

To personer fra forskjellig bakgrunn oppdager snart etter at
seremonien er utført, at de møter en hard virkelighet. Det fins
ikke lenger noen drøm eller eventyrverden. Vi må komme ut av
skyene og sette bena fast på jorden. Vi må påta oss ansvar og nye
plikter. Vi må gi avkall på noe personlig frihet, og det må gjøres
mange tilpasninger, uselviske tilpasninger.

Man kommer meget snart etter vielsen til å se at ektefellen har
svakheter som ikke tidligere er avslørt eller oppdaget. De dyder
som hele tiden ble forsterket i forlovelsestiden, fortoner seg nå
relativt små, og de svakheter som virket så små og ubetydelige i
forlovelsestiden, antar nå anselige proporsjoner. Tiden er inne
for forståelsesfulle hjerter, for selvvurdering og for god og sunn
fornuft, resonnement og planlegging…

Det fins en aldri sviktende oppskrift som kan garantere
ethvert ektepar et lykkelig og evig ekteskap. Men som med alle
oppskrifter, må de viktigste ingrediensene ikke utelates, reduse-
res eller begrenses. Utvelgelsen før forlovelsestiden og deretter
fortsatt oppvartning etter at man har giftet seg, er like viktig,
men ikke viktigere enn selve ekteskapet. Dets suksess avhenger
av de to personene – ikke av den ene, men av dem begge.

I et ekteskap som er inngått og basert på fornuftige normer …,
eksisterer det ikke maktkonstellasjoner som kan ødelegge det,
utover den styrke den ene eller begge ektefellene har, og de må
påta seg ansvaret generelt. Andre folk og elementer kan påvirke
til det gode eller det onde. Økonomiske, sosiale, politiske og
andre situasjoner kan synes å øve påvirkning, men ekteskapet
avhenger først og fremst av de to ektefellene som alltid kan gjøre
sitt ekteskap godt og lykkelig hvis de er besluttsomme, uselviske
og rettferdige.

Oppskriften er enkel, den har få ingredienser, selv om det er
mange utdypninger av hver av dem.
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Først og fremst må man ha en riktig holdning til ekteskap, der
det inngår valg av en ektefelle som rager så nær opp til det full-
komne som mulig i alle saker som har betydning for dem begge.
Så må disse to komme til alteret i templet med den forståelse at
de må arbeide hardt for å oppnå dette vellykkede fellesskapet.

For det annet må det finnes stor uselviskhet, man må glemme
seg selv og styre familielivet og alt henhørende til det til beste for
familien, og la egne ønsker komme i annen rekke.

For det tredje må man fortsette å gjøre kur til hverandre og gi
uttrykk for hengivenhet, vennlighet og omtanke for å holde kjær-
ligheten levende og gjøre den stadig sterkere.

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

Med disse ingrediensene i riktig blanding og holdt i vedvarende
virksomhet er det ganske umulig å bli ulykkelig og at misforstå-
elser får fortsette, eller at det skjer brudd. Skilsmisseadvokatene
ville måtte finne nye arbeidsområder, og skilsmissedomstolene
ville bli nedlagt.15

Uselviskhet og lydighet mot budene 
fører til et lykkelig ekteskap

Før de inngår løftene, skulle kjærester forstå at de selv bok-
stavelig talt må akseptere fullt ut at den lille nye familiens beste
alltid må gå foran dem begge. Begge må fjerne «jeg» og «meg» og
erstatte dem med «vi» og «vår». Ved enhver avgjørelse må man ta
i betraktning at det er to eller flere som berøres av den. Når hus-
truen nå står overfor viktige avgjørelser, vil hun være opptatt av
hvilken virkning de vil ha på foreldrene, barna, hjemmet og
deres åndelige liv. Ektemannens valg av yrke, hans sosiale liv,
hans venner og alle hans interesser må nå overveies i lys av at
han bare utgjør en del av familien, at hele gruppens behov må
overveies.16

For at to personer sammen skal få ekteskapet til å lykkes, må
de sammen utarbeide et nøye gjennomtenkt budsjett, og deretter
må de holde seg strengt til det. Mange ekteskap går i oppløsning
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på grunn av spontane innkjøp. Husk at ekteskapet er et felles-
skap, og det er lite trolig at det lykkes uten dette.17

Et ekteskap vil kanskje ikke alltid være noen dans på roser,
men det kan herske stor fred. Et ektepar kan oppleve fattigdom,
sykdom, skuffelse, nederlag og til og med dødsfall i familien,
men selv dette vil ikke frarøve dem freden. Ekteskapet kan være
vellykket så lenge selviskhet ikke får innpass. Vanskeligheter og
problemer vil sveise foreldrene sammen i en ubrytelig enhet hvis
det råder fullstendig uselviskhet…

Kjærligheten er som en blomst, og i likhet med kroppen vår
trenger den konstant næring. Det kjødelige legeme ville snart bli
uttæret og dø hvis det ikke ble tilført hyppig næring. Den spede
blomsten ville visne og dø uten gjødning og vann. Slik er det
også med kjærligheten, den kan ikke forventes å vare evig hvis
den ikke stadig blir tilført kjærlighet, tegn på aktelse og beun-
dring, 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
beste, velvære og lykke, vil den kjærlighet man føler i forlovel-
sestiden og som befestes i ekteskapet, anta sterke proporsjoner.
Mange ektepar tillater at ekteskapet stivner og kjærligheten blir
som gammelt brød, forslitte vitser eller kald saus. Den næring
som har størst betydning for kjærligheten, er utvilsomt hensyns-
fullhet, vennlighet, omtanke, omsorg, uttrykk for hengivenhet,
takknemlige omfavnelser, beundring, stolthet, kameratskap, for-
trolighet, tro, fellesskap, likeverd og innbyrdes selvstendighet.

For å være virkelig lykkelig i ekteskapet må man hele tiden tro-
fast etterleve Herrens bud. Ingen, hverken enslig eller gift, har
noen gang vært fullstendig lykkelig uten at han eller hun var rett-
ferdig. Det oppleves midlertidig tilfredshet og kamuflerte situa-
sjoner i nuet, men permanent, fullstendig lykke kan bare oppnås
ved renhet og verdighet…

Hvis to mennesker elsker Herren mer enn sitt eget liv og så
elsker hverandre høyere enn sitt eget liv, arbeider sammen i full-
stendig harmoni med evangeliet som sitt grunnlag, vil de med sik-
kerhet oppnå denne store lykke. Når mann og hustru ofte reiser
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til det hellige tempel sammen, kneler ned i bønn sammen i sitt
hjem med sin familie, går hånd i hånd til Kirkens møter, lever i
fullstendig kyskhet – mentalt og fysisk – slik at alle deres tanker
og deres kjærlighet er konsentrert om den ene, deres ledsager, og
begge arbeider sammen for å bygge opp Guds rike, da er lykken
på sitt høyeste.18

Ekteskapet krever fullstendig troskap og lojalitet

Det finnes gifte mennesker som lar øynene vandre og hjertet
fjerne seg fra sin ektefelle, som ikke synes det er så galt å flørte
litt, feste seg ved en annen og trakte etter en annen enn sin hus-
tru eller ektemann. Men Herren sier i klare ordelag: «Du skal
elske din hustru av hele ditt hjerte og holde deg til henne og
ingen annen.» (L&p 42:22.)

Og når Herren sier hele ditt hjerte, åpner ikke dette adgang
for noen deling, splittelse eller berøvelse. Og overfor kvinnen er
dette omskrevet på følgende måte: «Du skal elske din mann av
hele ditt hjerte og holde deg til ham og ingen annen.»

Ordene ingen annen eliminerer alt og alle. Derfor skal ekte-
fellen stå fremst i mannens eller hustruens liv, og hverken sosial
omgang, yrkesliv eller politikk eller noen annen interesse, per-
son eller ting skal noensinne komme foran ektefellen. Av og til
ser vi kvinner som blir altfor opptatt av sine barn og «duller»
med dem på mannens bekostning, ja, i enkelte tilfeller frem-
medgjør dem for ham.

Herren sier til dem: «Du skal holde deg til ham og ingen
annen.»19

Ofte fortsetter man å klamre seg til mor og far og sine venner.
Noen ganger vil ikke mødre gi slipp på det taket de har hatt på
sine barn, og ektemenn så vel som hustruer går tilbake til sine
mødre og fedre for å få råd og veiledning og betro seg til dem,
fremfor å holde seg til sin hustru i de fleste ting. All intimitet
skulle forbeholdes den største diskresjon og være en privatsak.20

Ekteskap forutsetter fullstendig troskap og lojalitet. Begge
ektefeller tar sin partner med den forståelse at han eller hun
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overgir seg fullstendig til ektefellen av hele sitt hjerte, av hele sin
styrke, av all sin lojalitet, heder og hengivenhet og med all ver-
dighet. Ethvert sidesprang er synd, å dele sitt hjerte med en
annen er en overtredelse. På samme måte som vårt øye skulle
være «fullt og helt vendt mot Guds ære», skulle også våre øyne,
ører og vårt hjerte være fullt og helt vendt mot ekteskapet, ekte-
fellen og familien.21

Jeg bønnfaller alle som er bundet av ekteskapsløfter og -pak-
ter, om å gjøre dette ekteskapet hellig, holde det levende og ofte
gi meningsfylte og oppriktige uttrykk for hengivenhet.

Ektemenn, kom hjem – med legeme, ånd, sinn, lojalitet, inter-
esser og hengivenhet – og elsk din ledsager i et hellig og ubryte-
lig forhold.

Hustruer, kom hjem med deres interesser, troskap, lengsler,
lojalitet og hengivenhet – og gå sammen inn for å gjøre deres
hjem til en velsignet himmel. Da ville dere glede deres Herre og
Mester i høy grad og sikre dere selv overordentlig stor lykke.22

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva tror du er tegn på at et ekteskap er hederlig? lykkelig?
godt? Hvilke av disse tegnene ser du i president Kimballs for-
hold til sin hustru, Camilla? (Se side 193, 195.)

• Les avsnittet som begynner på side 194. Hvilke påvirkninger i
verden i dag mener du motarbeider ekteskapet? Hvilke virk-
ninger har slike angrep? Hva kan vi gjøre for å «kompensere
for og nøytralisere» dem, spesielt i våre hjem?

• Hvilke av president Kimballs læresetninger om å forberede
seg til evig ekteskap gjør størst inntrykk på deg og hvorfor? (Se
side 196-98.) Hvilke læresetninger kan hjelpe dem som aller-
ede er gift?

• President Kimball snakket om en «aldri sviktende oppskrift»
på ekteskap (side 198-200). Hvordan kan et ekteskap påvirkes
hvis en av ingrediensene mangler?
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• President Kimball forkynte at ektefeller skulle «holde seg» til
hverandre og til ingen annen (side 202-203). Hva kan ektepar
gjøre for å sikre seg at andre forpliktelser og interesser ikke
kommer i veien for deres troskap mot hverandre?

Aktuelle skriftsteder: 1. Mosebok 2:18, 21-24; 1. Korinterbrev
11:11; Efeserbrevet 5:22-25; L&p 132:7-21
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La oss styrke våre familier

Vi må styrke og beskytte våre familier ved å 
undervise dem og etterleve evangeliet i vårt hjem.

Fra Spencer W. Kimballs liv

President Spencer W. Kimball understreket ofte behovet for å
styrke familier ved å etterleve evangeliet i hjemmet. Han
beskrev sin egen erfaring og sa: «Jeg husker hvor godt jeg hadde
det i min familie i oppveksten og senere sammen med kone og
barn i vårt eget hjem. Vi hadde himmelen i vårt hjem. Når hver
av oss gjorde et eller annet, enten det var å synge en sang, lede
en lek, si frem en trosartikkel, fortelle en historie, vise et talent
eller utføre et oppdrag, hadde vi fremgang og følte godt for
hverandre.»1

President Kimball og hans hustru, Camilla, styrket sine barn
ved å undervise og oppmuntre dem, og deretter lot de dem ta
ansvar for sine egne valg. Deres datter, Olive Beth, mintes at de
«ledet oss istedenfor å dytte oss inn på den veien de ønsket vi
skulle følge».2

President og søster Kimball var svært glad i hvert enkelt av sine
barn. En sønn, Edward, sa: «Min far var alltid svært kjærlig. Jeg
visste at han var glad i meg.» Edward mintes en episode da han
overvar en høytidelig forsamling i Salt Lake tempel: «Det var
tusenvis av mennesker der. Da møtet var over, fikk [min far] øye
på meg der jeg sang i et kor. På veien ut kom han bort til meg,
omfavnet meg og kysset meg.»3
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President og søster Kimball sammen med medlemmer av sin familie.
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Spencer W. Kimballs læresetninger

Familien står sentralt i vår Faders 
plan og er samfunnets fundament

Familieliv er den beste måte å oppnå lykke på her i denne ver-
den, og det er et klart mønster gitt oss fra Herren på hvordan det
skal være i det neste liv.4

I begynnelsen organiserte Herren hele planen med en far som
avler, forsørger, elsker og leder, samt med en mor som unn-
fanger, føder, oppfostrer, ernærer og lærer opp. Herren kunne
ha organisert det på en annen måte, men han valgte å ha en
enhet som er bygget på ansvar og meningsfylt samvær, der barna
gir hverandre gjensidig veiledning, og der de lærer å elske,
respektere og verdsette hverandre. Familien er livets store plan,
slik vår Fader i himmelen utarbeidet og organiserte den.5

Familien er den grunnleggende enhet innen Guds rike på jor-
den. Kirken kan ikke være sunnere enn sine familier.6

Fra begynnelsen av har Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige lagt vekt på familieliv. Vi har alltid forstått at grunnvollen
til familien, som en evig enhet, ble lagt endog før denne jord ble
skapt! Et samfunn uten det grunnleggende familieliv er uten
grunnvoll og vil smuldres opp til intet…

Vi av alle mennesker … skulle ikke bli bedradd av de besnæ-
rende argumenter om at familieenheten på en eller annen måte
er knyttet til en bestemt utviklingsfase et jordisk samfunn
gjennomgår. Vi er fri til å stå imot de trekk som reduserer betyd-
ningen av familien, og som legger vekt på betydningen av selvisk
individualisme. Vi vet at familien er ment å være evig. Vi vet at
når noe går galt i familien, så er det ting som går galt i enhver
annen institusjon i samfunnet…

Våre politiske institusjoner … kan ikke redde oss hvis vår
grunnleggende institusjon, familien, ikke er intakt. Fredstraktater
kan ikke redde oss når det råder fiendskap istedenfor kjærlighet
i hjemmet. Arbeidsledighetsprogrammer kan ikke redde oss når
det er mange som ikke lenger blir opplært til å arbeide eller ikke
har anledning til å arbeide, eller som i noen tilfeller ikke ønsker
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å gjøre det. Å håndheve loven kan ikke redde oss hvis for mange
mennesker er uvillige til å disiplinere seg eller bli disiplinert.7

Vi har intet annet valg … enn å fortsette å fremholde den siste-
dagers-helliges familie som et ideal. Det faktum at enkelte i øye-
blikket ikke har anledning til å leve i en slik familie, er ikke
begrunnelse god nok for å slutte å snakke om det. Men vi drøf-
ter familielivet med stor taktfullhet, for vi innser at mange ... for
tiden ikke har anledning til å tilhøre eller yte sitt bidrag til en slik
familie. Men vi kan ikke sette denne norm til side, for det er så
mange andre ting som avhenger av den.8

Foreldre må bygge opp forråd av åndelig 
styrke for å støtte sine barn gjennom livet

Det finnes mange slags reservoarer. Noen reservoarer er til å
lagre vann i. Noen er til å lagre mat i, slik vi gjør i familiens vel-
ferdsprogram og som Josef gjorde i Egypt gjennom de syv gode
årene. Det skulle også finnes reservoarer av kunnskap for å
dekke fremtidige behov, reservoarer av mot for å overvinne frykt
som gjør oss usikre, reservoarer av fysisk styrke for å hjelpe oss
å takle hyppige byrder av arbeid og sykdom, reservoarer av god-
het, reservoarer av utholdenhet og reservoarer av tro. Ja, spesi-
elt reservoarer av tro, slik at vi kan stå faste og sterke når verden
forsøker å overmanne oss. Når fristelsene i en verden i forfall
omkring oss trekker på våre krefter, tapper oss for vår åndelige
vitalitet og søker å trekke oss ned, trenger vi et forråd av tro som
kan føre de unge og senere voksne gjennom de kjedelige, van-
skelige, skremmende øyeblikk, skuffelser, desillusjonering og år
med motgang, mangel, forvirring og frustrasjon…

Jeg er mine foreldre takknemlig, for de bygget reservoarer for
mine brødre, mine søstre og meg. Reservoarene ble fylt med
bønn, studium, aktiviteter, positive tjenester og sannhet og rett-
ferdighet. Hver morgen og kveld knelte vi ned ved stolene rundt
bordet og ba etter tur. Da jeg giftet meg, vedvarte denne vanen,
og vår nye familie fortsatte å praktisere den.9

Familieliv, riktig undervisning i hjemmet, veiledning og leder-
skap av foreldre – dette er patentløsningen for verdens sykdommer
og verdens barn. Dette er kuren for åndelige og følelsesmessige
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«Familieliv, riktig undervisning i hjemmet, veiledning og lederskap av foreldre –
dette er patentløsningen for verdens sykdommer og verdens barn.»

sykdommer og midlet mot problemene. Foreldre skulle ikke over-
late barnas opplæring til andre.

Det synes å være en voksende tendens til å overdra dette ansva-
ret fra hjemmet til andre, som til skolen og Kirken og til noe som
volder mer bekymring, til forskjellige daghjemsinstitusjoner. Så
viktige disse ytre påvirkningene enn måtte være, kan de aldri
erstatte godt nok en mors og fars innflytelse. Det er nødvendig at
vi konstant lærer våre barn opp, at vi er konstant årvåkne og er
deres kamerater og voktere, for at vi skal kunne holde vårt hjem
intakt og for å kunne velsigne våre barn på Herrens egen måte.10

Kirkens hjelpeorganisasjoner er svært viktige, og vi skulle alle
ta del i de velsignelser de har å tilby. Men vi skulle aldri, aldri til-
late at de inntar foreldrenes plass, at de fritar foreldrene for det
ansvar de har nå det gjelder å undervise sine barn i Jesu Kristi
evangelium.11
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Hjelpeorganisasjonenes ledere og de som underviser ung-
dommen, skulle spørre: Hvordan kan jeg hjelpe disse ungdom-
mene til å elske og til å adlyde sine foreldre, hedre dem og støtte
dem i deres familieansvar? Hvordan kan vi planlegge møter, gjø-
remål og aktiviteter så vi unngår å forstyrre hjemmene og deres
planer og oppgaver, og slik at det blir tid til familieaktiviteter?

Det klare budskap for ethvert program i prestedømmet og
hjelpeorganisasjonene skulle være en forpliktelse om å etterleve
evangeliet i hjemmet, og om nødvendig skjære ned på noen av
de valgfrie aktiviteter som kan hindre oss i å rette det riktige
søkelys mot familien og hjemmet.12

Bare gjennom skikkelig planlegging og tilrettelegging av vårt
familieliv kan vi veilede våre barn og holde dem borte fra de fall-
gruber som fører til synd og ødeleggelse og i stedet plassere dem
på den vei som fører til lykke og opphøyelse. I dette arbeidet er
det intet som har større gjennomslagskraft enn det eksempel
som deres egne foreldre viser og den innflytelse hjemmet øver.
Våre barns liv vil for en stor del bli preget av det de er vitne til i
sine egne hjem mens de vokser opp og blir menn og kvinner.
Derfor skulle vi velge å vandre på den vei som vi ønsker at våre
barn også skal følge.13

Et barn vil ta med seg meget av det han eller hun ser i sitt fami-
lieliv, inn i sitt eget liv. Hvis barnet ser at foreldrene reiser ofte til
templet, vil det begynne å planlegge et liv der templet spiller en
viktig rolle. Hvis barnet lærer å be for misjonærene, vil det grad-
vis bli tiltrukket av misjonærprogrammet. Alt dette er svært
enkelt, men det er livets vei. Og vi lover deg at dine barn vil
bringe deg heder og ære når du er et godt eksempel for dem og
underviser dem.14

Av og til har jeg sett at barn fra gode familier gjør opprør, set-
ter seg opp mot foreldre og foresatte, kommer på villspor, syn-
der, ja, de kjemper faktisk mot Gud. Derfor bringer de sorg over
sine foreldre, som har gjort sitt beste for å … undervise og være
gode eksempler. Men jeg har også gjentatte ganger sett at mange
av de samme barna – etter å ha flakket hvileløse omkring i mange
år – er blitt mer modne og innser hva de har gått glipp av, de
omvender seg og yter store bidrag til samfunnets åndelige liv.
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Når slikt kan skje, tror jeg årsaken er at disse menneskene, tross
all den motvind de har vært utsatt for, har blitt påvirket enda
mer, og langt mer enn de selv var klar over, av atmosfæren i det
hjemmet de har vokst opp i. Når de senere i livet lengter etter å
skape den samme atmosfære i sine egne familier som de selv
kunne glede seg over som barn, da er det store sjanser for at de
vil vende seg til den tro som var meningsfylt for deres foreldre.15

Det fremste ansvar dere som er fedre og mødre har, er deres
familie. Ved å arbeide sammen kan dere få den type hjem som
Herren venter dere skal ha. Ved å vise kjærlighet og omtanke for
hverandre og for barna kan dere bygge opp et forråd av åndelig
styrke som aldri vil ta slutt.16

Vi må styrke vår familie mot de 
onde krefter som finnes rundt oss

Tiden vil komme da bare de som tror fullt og fast på familien,
vil være i stand til å bevare sin familie midt blant de onde kref-
tene som samles rundt oss.17

Den onde vet hvor han skal angripe oss. Han kommer til å
angripe hjemmet. Han vil bryte ned familien. Det er det han
ønsker å gjøre… La oss bestemme oss for at han ikke skal lykkes
i vår familie.18

Vi må vedvarende styrke våre hjem og familier og forsvare dem
mot angrep fra onde krefter, som skilsmisse, ødelagte familier,
brutalitet og overgrep, spesielt mot hustru og barn. Vi må kon-
stant være på vakt mot umoral, pornografi og seksuell frihet som
vil ødelegge familiemedlemmers renhet, både unge og gamle…

Vi finner disse onde krefter nesten overalt hvor vi er. Vi utset-
tes for dem nesten konstant. Vi følger sporet etter dem inn i
hjemmet fra skolen, fra lekeplassen, fra teatret, kontoret og tor-
vet. Det er svært få steder i vår hverdag hvor vi kan unngå dem.

Hva må så vår oppgave være? Hva må vi gjøre? Vi må konstant
være på vakt mot at de onde krefter kommer inn i vårt hjem, og
ødelegge dem på samme måte som vi ville ødelegge sykdoms-
bakterier og skitt. Vi må jage dem ut fra vårt sinns avkroker, befri
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oss selv fra slik verdslighet, kvele ondskapens ulmende glør før
de blir ødeleggende flammer. Hvordan kan vi gjøre dette?

Hvis vi vil unnslippe de dødelige utfall fra den onde og holde
vårt hjem og vår familie fri og trygt befestet mot all ødeleggende
innflytelse som holder på å ta overhånd rundt oss, må vi ha hjelp
fra selveste grunnleggeren og organisatoren av denne familiepla-
nen – Skaperen selv. Det finnes bare en sikker vei, og det er ved
vår Herre Jesu Kristi evangelium og ved å adlyde dets dype og
inspirerte læresetninger. Vi må komme til å innse at prisen for å
holde vår familie fri fra slik ond innflytelse er å holde Guds bud.19

Når foreldre leser aviser og tidsskrifter og ser hva verden for-
søker å lære deres barn, skulle de bli desto mer besluttet på
at deres barn ikke skal bli skadet av slike synder og feilgrep.
Foreldrene skulle da sørge for det familieliv, den disiplin og
den opplæring som vil oppveie og nøytralisere det onde som
blir gjort i verden. Når barn lærer om det onde i verden, må de
også lære om det gode i verden og riktig reaksjon og riktige
holdninger.20

For noen år siden besøkte vi et land hvor det ble undervist i
underlige ideologier og «fordervelig lære» hver eneste dag på
skolen og i den statskontrollerte pressen. Hver eneste dag hørte
barna på den lære, filosofi og de idealer som deres lærere for-
talte om.

En eller annen har sagt at «konstante drypp vil slipe ned den
hardeste sten». Dette var jeg klar over, så jeg stilte spørsmål om
barna. «Bevarer de sin tro? Blir de ikke overvunnet av det kon-
stante presset fra sine lærere? Hvordan kan dere være sikre på at
de ikke vil forlate sin enkle tro på Gud?»

Svaret lød i korte trekk: «Vi reparerer skaden i reservoaret
hver kveld. Vi lærer våre barn positiv rettskaffenhet så de falske
filosofiene ikke får feste. Våre barn vokser opp i tro og rettfer-
dighet på tross av det nærmest overveldende presset utenfra.»

Selv demninger med sprekker kan repareres og reddes, og
sandsekker kan holde vannflommen tilbake. Og gjentatt sann-
het, fornyet bønn, undervisning i evangeliet, uttrykk for kjærlig-
het og foreldres interesse kan frelse barnet og holde det på den
rette sti.21
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Det er i hjemmet man skulle undervise 
om åndelighet og gi denne næring

Et ekte siste-dagers-hellig hjem er en havn mot livets stormer
og kamper. Vi oppnår åndelighet ved daglig bønn, skriftstudium,
samtaler om evangeliet i hjemmet og lignende aktiviteter, hjem-
meaften, familieråd, ved å arbeide og leke sammen, ved å hjelpe
hverandre og ved å dele evangeliet med mennesker rundt oss. Vi
oppnår også åndelighet ved å være tålmodige og vennlige og ved
å tilgi hverandre og anvende evangeliets prinsipper i familien.
Hjemmet er det sted hvor vi vokser i den rettferdighet som evan-
geliet forkynner, fordi vi lærer og etterlever evangeliets sannhe-
ter sammen.22

Hjemmet skulle være et sted hvor man har for vane å stole på
Herren, og hvor dette ikke er forbeholdt spesielle anledninger.
En måte å få i stand dette på er å holde regelmessige og opprik-
tige bønner. Det er ikke nok bare å be. Det er viktig at vi virkelig
taler med Herren og har tro på at han vil åpenbare til oss som
foreldre det vi trenger å vite og gjøre for å ivareta vår families ve
og vel.23

Det er av vesentlig betydning at vi studerer Skriften enkeltvis
og som familie for å lære evangeliet. Vi har lenge anbefalt at man
skal lese daglig i Skriftene og drøfte dem sammen for å oppnå en
kraftig motvekt mot uvitenhet og Satans fristelser. Dette vil føre
til stor lykke og vil bidra til at familiens medlemmer lærer å elske
Herren og hans godhet.

Når det gjelder å styre vår familie, har vi med rette blitt fortalt
at familierådet er det mest grunnleggende råd i Kirken. Under
ledelse av faren og moren, som også skulle rådføre seg med hver-
andre, kan familierådet drøfte familiesaker, drøfte familiens øko-
nomi, legge planer og støtte og styrke familiens medlemmer.24

Med hensyn til våre hjemmeaftener – en kveld vi tilbringer
sammen med familien eller går ut til et interessant sted sammen,
dekker bare delvis behovet for en hjemmeaften. Det er av grunn-
leggende betydning å undervise barna om det som er viktigst i
livet. Å gå i teater, på kino, i selskap eller dra på fisketur sammen
tilfredsstiller bare halvveis det reelle behov, og derfor er det
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Ved «regelmessige og oppriktige bønner» blir hjemmet 
«et sted hvor man har for vane å stole på Herren».

svært viktig at man er hjemme, underviser barna i evangeliet og
i Skriften, og lærer dem å bli glad i hverandre og i sine foreldre.25

Ved å gå inn for å avholde regelmessige og inspirerende fami-
liens hjemmeaftener og ved å forberede kveldens program
omhyggelig, sender vi ut et signal som våre barn vil huske for
bestandig. Når vi gir barna av vår egen tid, gir vi dem av vårt nær-
vær, en gave som alltid blir husket.26

Jeg liker å sammenligne hjemmeaften, familiebønn og andre
beslektede aktiviteter i Kirken for å frelse familien, når de utfø-
res samvittighetsfullt, med en paraply. Hvis paraplyen ikke er
slått opp, er den ikke stort mer enn en spaserstokk og kan gi
liten beskyttelse mot naturens uvær. På samme måte har gudgitte
planer liten verdi hvis de ikke brukes.

Når paraplyen er oppslått, blir det glatte stoffet stramt. Når det
regner, renner vannet av. Når det sner, glir sneen av. Når det
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kommer hagl, spretter det av. Når det blåser, blir vinden ledet
rundt paraplyen. Og på lignende måte er denne åndelige para-
plyen en beskyttelse mot fiender i form av uvitenhet, overtro,
skepsis, frafall, umoral og andre former for ugudelighet.

Jeg ber om at vi alle vil slå opp våre åndelige paraplyer for å
beskytte våre familier.27

Vi skulle elske våre barn slik Gud elsker oss

Gud er vår Fader. Han elsker oss. Han bruker mye energi på å
forsøke å lære oss opp, og vi skulle følge hans eksempel og elske
våre barn inderlig og oppdra dem i rettferdighet.28

Hvor lenge er det siden du sist tok dine barn – uansett hvor
gamle de er – i dine armer og fortalte dem at du er glad i dem
og gleder deg over at de kan tilhøre deg i all evighet?29

Å, brødre og søstre, familier kan være sammen for evig!
La ikke øyeblikkets fristelser dra dere bort fra dem! Guddomme-
lighet, evighet og familie – de hører sammen, hånd i hånd, og
det må vi!30

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• President Kimball viste til sitt eget familieliv og mintes: «Vi
hadde himmelen i vårt hjem» (side 205). Hvordan kan vi skape
en himmelsk atmosfære i vårt hjem? På hvilke måter kan fami-
lielivet forberede oss til evig liv?

• Hva er noe av det viktigste foreldre kan gjøre for å sørge for
lagre av åndelig styrke for sine barn? (Du finner noen eksem-
pler på side 208-15.)

• Hvilken risiko er forbundet med at foreldre overlater barnas
opplæring til andre? Hvilke ressurser har Kirken til hjelp for
foreldre til å undervise barn? Hvordan kan ledere og lærere i
Kirken støtte foreldre? (Du finner noen eksempler på side
211-12.)
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• Overvei president Kimballs råd på side 213-15. Hvilke tegn har
du sett på at familiebønn, familiens skriftstudium, familieråd
og familiens hjemmeaften virkelig er utslagsgivende?

• Les siste avsnitt på side 205. Tenk deretter over president
Kimballs spørsmål på side 215: «Hvor lenge er det siden du
sist tok dine barn – uansett hvor gamle de er – i dine armer og
fortalte dem at du er glad i dem og gleder deg over at de kan
tilhøre deg i all evighet?»

Aktuelle skriftsteder: 5. Mosebok 6:3-7; 2. Nephi 25:26; Mosiah
4:14-15; L&p 68:25-28
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Kirkens kvinner

Rettferdige kvinner som utfører sine store 
ansvarsoppgaver som Gud har gitt dem, er en stor

velsignelse for sin familie, for Kirken og for verden.

Fra Spencer W. Kimballs liv

«Jeg synes den trofasthet som mange av våre søstre viser, er
enestående. De har en usvikelig hengivenhet for rettferdighe-
tens sak,» skrev president Spencer W. Kimball. Så fortalte han
følgende:

«Min egen gode mors dagbok forteller om et langt liv i takk-
nemlighet for enhver anledning til å tjene, og sorg fordi hun ikke
kunne gjøre mer. Jeg smilte da jeg nylig leste noen linjer som var
datert 16. januar 1900. Hun var da førsterådgiver i
Hjelpeforeningen i Thatcher i Arizona. Presidentskapet dro hjem
til en av søstrene som hadde et sykt barn og derfor ikke fikk sydd
det hun skulle. Mor tok med seg symaskinen sin, niste, minste-
mann og en høy barnestol, og de satte i gang. Hun skrev samme
kveld: “Vi sydde fire forklær, fire par bukser og begynte på en
skjorte til en av guttene.” De måtte gi seg klokken fire for å gå i
en begravelse, så “vi fikk ikke gjort noe mer”. Jeg ville heller ha
vært imponert over det som var utført, enn å tenke at “ja, ja, det
var jo ikke så mye”.

To dager senere møttes Hjelpeforeningen hjemme hos oss til
et arbeidsmøte. “Det var mange som troppet opp,” skrev mor, og
“vi fikk gjort en hel del.” Og etter dette arbeidsmøtet dro hun,
uten å klage, av sted til et utvalgsmøte.

I et slikt hjem ble jeg født, et hjem som ble ledet av en kvinne
som var innstilt på tjeneste i all sin ferd. Et slikt hjem har også
min hustru skapt. Et slikt hjem skaper tusenvis av flotte kvinner
i hele Kirken.»1
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President Kimball underviste om hvilken betydning alle rett-
ferdige kvinner har i vår himmelske Faders plan for sine barn.
Han sa: «En dag da hele historien om denne og forutgående
evangelieutdelinger skal fortelles, vil den være fylt av heltemo-
dige beretninger om våre kvinner, om deres visdom, hengiven-
het og mot, for man føler at kanskje på samme måte som kvinner
var de første som kom frem til Jesu Kristi grav etter hans opp-
standelse, har våre rettferdige kvinner så ofte instinktivt vært føl-
somme overfor ting av evige konsekvenser.»2

Spencer W. Kimballs læresetninger

Kvinner og menn har fått forskjellige 
oppgaver og skal samarbeide som likeverdige 

partnere med respekt for hverandre

Skriften og profetene har klart lært oss at Gud, som har en full-
kommen dømmekraft, «ikke gjør forskjell på folk» (Apostlenes
gjerninger 10:34)… Vi var helt likestilt som hans åndebarn. Vi er
likestilt når det gjelder å motta av den fullkomne kjærlighet Gud
har til hver av oss. Avdøde eldste John A. Widtsoe skrev:

«Kvinnens plass i Kirken er å vandre ved siden av mannen,
ikke foran ham eller bak ham. I Kirken er det fullstendig likestil-
ling mellom mann og kvinne. Evangeliet … ble uttenkt av
Herren både for menn og kvinner.» (Improvement Era, mars
1942, 161.)

Innenfor disse sterke forsikringene er imidlertid våre roller og
oppgaver forskjellige. Dette er evige forskjeller – hvor kvinnene
har fått mange store ansvarsoppgaver som mødre og søstre, og
hvor menn har fått store ansvarsoppgaver som fedre og preste-
dømsbærere – men mannen er intet uten kvinnen og kvinnen er
heller intet uten mannen i Herren (se 1. Korinterbrev 11:11).
Både en rettferdig mann og en rettferdig kvinne er en velsignelse
for alle dem som de kommer i kontakt med gjennom livet.

Husk at i den verden vi levde i før vi kom hit, fikk trofaste
kvinner visse oppgaver, mens trofaste menn ble forutordinert til
visse oppgaver i prestedømmet. Selv om vi nå ikke husker
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President Spencer W. Kimball og hans hustru, Camilla.

enkelthetene, forandrer ikke dette den strålende realitet av det
vi en gang sa oss enige i.3

Av og til hører vi foruroligende rapporter om hvordan søstre
blir behandlet. Når slikt skjer, skyldes det kanskje manglende føl-
somhet og tankeløshet, men slik skulle det ikke være, brødre.
Kvinnene i denne kirken har et arbeid å gjøre som, selv om det
er annerledes, er det like viktig som det arbeidet vi gjør. Deres
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arbeid er faktisk det samme grunnleggende arbeid som vi er bedt
om å gjøre, selv om vi har forskjellige roller og oppgaver…

Våre søstre ønsker ikke å bli bortskjemt eller bli behandlet
nedlatende, men de ønsker å bli respektert og hedret som våre
søstre og likeverdige. Jeg nevner alt dette, brødre, ikke fordi
Kirkens læresetninger og lære om kvinner kan trekkes i tvil, men
fordi vår oppførsel i enkelte tilfeller er av tvilsom karakter.4

Hjelpeforeningen er Herrens organisasjon for kvinner. Den
utfyller den opplæring som blir gitt brødrene i prestedømmet.
Det er en kraft i denne organisasjonen som ennå ikke har vist sin
fulle styrke med hensyn til å verne om Sions hjem og bygge opp
Guds rike…

I sin visdom og barmhjertighet skapte Faderen menn og
kvinner slik at de skulle være avhengige av hverandre for fullt ut
å kunne realisere sitt potensial. Fordi de er noe forskjellige av
natur, kan de utfylle hverandre. Fordi de på så mange måter er
like, kan de forstå hverandre. Ingen av dem må misunne den
annen for forskjellene. Begge må skille mellom det overfladiske
og det som er grunnleggende og vakkert, og handle deretter. Og
måtte brorskapet i prestedømmet og søsterfellesskapet i
Hjelpeforeningen bli til velsignelse for alle medlemmer i denne
storslagne kirke ved at vi hjelper hverandre på veien til fullkom-
menhet.5

Gud har kalt kvinner til å berike, 
beskytte og verne om hjemmet og familien

Å være en rettferdig kvinne er strålende i enhver tidsalder. Å
være en rettferdig kvinne i denne jords avslutningsfase, før vår
Frelsers annet komme, er et spesielt edelt kall. Den rettferdige
kvinnes styrke og innflytelse i dag kan være ti ganger større enn
den kunne være i roligere tider. Hun er blitt plassert her for å
hjelpe til med å berike, beskytte og verne om hjemmet, som er
samfunnets grunnleggende og edleste institusjon. Andre institu-
sjoner i samfunnet kan vakle og endog svikte, men den rettfer-
dige kvinne kan bidra til å redde hjemmet, som kanskje blir det
siste og eneste tilfluktssted som enkelte dødelige vil vite om
midt i storm og ufred.6
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Dere leser aviser, dere ser på fjernsyn, hører på radio, leser
bøker og tidsskrifter, og mye av det dere får vite, er beregnet på
å føre dere på avveier… Noe av det de for tiden forteller dere,
er: Det er ikke nødvendig å gifte seg; det er ikke nødvendig å få
barn; du kan oppleve alle verdslige fornøyelser uten disse for-
pliktelsene og dette ansvaret… Det er [mange] måter å gi dere
denne løsslupne såkalte frihet på. De forteller dere at dere er
lenket til hjemmet, til mann, barn og husarbeid. De snakker og
skriver til dere om en frihet som de ikke vet noe om…

Eva, som så nylig var kommet fra den evige trone, syntes å for-
stå livet, for hun var lykkelig – lykkelig! – fordi de hadde spist av
den forbudte frukt… Vår kjære moder Eva startet den mennes-
kelige rase med glede. Hun ønsket barn og var glad for den
glede de ville bringe henne, og var villig til å ta problemene som
var forbundet med en familie, men også gledene…

Mødre har en hellig oppgave. De er kompanjonger med Gud
så vel som med sin ektemann, for det første ved at de føder
Herrens åndebarn, og dernest ved at de oppdrar disse barna slik
at de vil tjene Herren og holde hans bud… Morsrollen er et hel-
lig kall, en hellig forpliktelse til å gjennomføre Herrens verk, en
innvielse og hengivenhet med hensyn til å fostre og oppdra, gi
næring til legeme, sinn og ånd til dem som holdt sin første prø-
vestand og kom til denne jord og sin annen prøvestand for å
lære, bli prøvet og arbeide mot guderang.7

Altfor mange kvinner bruker mye av sin tid i selskapslivet, i
politikk og i det offentlige liv når de burde være hjemme for å
undervise, lære opp og motta sine barn og vise dem kjærlighet,
så de finner trygghet.8

En kvinne kan ikke oppnå større ære enn å hjelpe til i [Guds]
guddommelige plan. Jeg ønsker å si, uten å nøle, at en kvinne
ikke vil finne noen større tilfredsstillelse, glede og fred, og kan
ikke gi noe større bidrag til menneskeheten enn å være en klok
og verdig kvinne og oppdra gode barn.9
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«Morsrollen er et hellig kall, en hellig forpliktelse til å gjennomføre Herrens verk.»

Herren har lovet alle trofaste kvinner 
velsignelsene som følger et evig familieliv

Enkelte av dere har mistet deres ektemann ved død og andre
ved skilsmisse. Andre av dere har ennå ikke mottatt det store pri-
vilegium som ekteskap er. Men sett i lys av evigheten skal tapet
av disse velsignelsene «kun vare et øyeblikk» (se L&p 121:7)…

Når vi retter søkelyset mot familielivets storhet og betydning
her, så husk også at vi alle tilhører vår himmelske Faders evige
familie.

Vær også forsikret om at alle trofaste søstre som, uten å være
selvforskyldt, ikke har fått det privilegiet å bli beseglet til en ver-
dig mann i sin annen prøvestand, vil få denne velsignelsen i
evigheten. Ved de anledninger da dere lengter etter den anseelse
og hengivenhet som tilhører familielivet på jorden, så vær så snill
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å huske på at vår Fader i himmelen er oppmerksom på deres
lengsler, og at han en dag vil velsigne dere langt mer enn dere
kan gi uttrykk for.

For at vi skal bli prøvet, kreves det av og til at vi midlertidig
blir fratatt noe – men rettferdige kvinner og menn vil en dag
motta alt – tenk over det, søstre – alt som vår Fader har! Det er
ikke bare verdt å vente på. Det er også verdt å leve for!

I mellomtiden trenger man ikke nødvendigvis å være gift eller
være mor for å kunne holde det første og annet store bud – å
elske Gud og våre medmennesker – de som Jesus sa at hele
loven og profetene hviler på.10

De av dere som i dag ikke har kvinnens tradisjonelle rolle –
ikke fordi dere selv har valgt det, men av grunner som ligger
utenfor deres kontroll – kan likevel gjøre uendelig meget for å
hjelpe andre.11

Hver kvinne skulle strebe etter 
å nå sine guddommelige muligheter

Vi fryder og forundrer oss over våre søstres mange talenter og
hvordan disse blir riktig utviklet og kommer til uttrykk.12

Vi oppfordrer alle våre søstre til å dra nytte av de muligheter
de har til å motta lys og kunnskap gjennom skolegang, person-
lig bønn og i Hjelpeforeningen.13

Dere kan sette dere slike mål, unge kvinner, at dere må strekke
og anstrenge dere. Strev uavlatelig for å nå dem. Ta bønnen til
hjelp og vær ydmyke når dere søker visdom og kunnskap. Dere
befinner dere på et stadium i livet da dere skal studere og forbe-
rede dere. Lær alt dere kan. Vekst finner sted når målene settes
høyt, og når dere strekker dere etter stjernene.14

Alle piker, og jeg mener hver eneste pike, skulle forberede seg
til ekteskap og til å påta seg ansvar for hjem og familie. Dere leser
ikke dette i dagens tidsskrifter, men det er riktig likevel. Hun
skulle oppfordres til å være stolt over å forberede seg til kvinnens
sanne tjeneste. Hun skulle tilegne seg ferdigheter som er nyttige
og berikende for familiens liv. Hun skulle utvikle sine talenter,
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styrke sin kunnskap og sitt vitnesbyrd om evangeliet og være ivrig
etter å tjene andre. Noen piker kan bli kalt på heltidsmisjon, og
alle vil få anledning til å være til stor nytte i Guds rike hvis de for-
bereder seg... Vi ønsker at våre kvinner skal være velutdannet, for
barn vil kanskje ikke overvinne mødres uvitenhet.15

Vi ønsker at dere skal skaffe dere den utdannelsen … som vil
passe for dere i evigheten så vel som for full ytelse i jordelivet. I
tillegg til de grunnleggende og viktige ferdigheter som hører
med til husmoryrket, er det også andre ferdigheter som kan
utvikles på en passende måte og som vil øke deres effektivitet i
hjemmet, i Kirken og i samfunnet.

Jeg gjentar at dere må være fornuftige i de valg dere tar, men
vi ønsker ikke at Kirkens kvinner skal være uvitende eller udu-
gelige. Dere vil bli bedre mødre og hustruer både i dette liv og i
evigheten hvis dere utvikler de evner dere har fått og bruker de
talenter som Gud har velsignet dere med.16

Vi er interessert i at våre søstre skal ha alt som er godt. Vi tror
at det er riktig at de skal ha alle disse velsignelser – kultur, fored-
ling, kunnskap, perfeksjonering – slik at våre barns mødre kan
oppdra og lære dem opp i rettferdighet.17

Jeg vil nok en gang understreke det store behov hver enkelt
kvinne har for å studere Skriften. Vi ønsker at våre hjem skal
være velsignet med søstre som har kunnskap om Skriften –
enten dere er gifte eller enslige, unge eller gamle, enker eller
lever i en familie.

Uansett hvilke spesielle forhold dere lever under, vil dere
etter hvert som dere blir bedre og bedre kjent med Skriftens
sannheter, bli mer og mer effektive i å overholde det annet store
bud – å elske din neste som deg selv. Bli godt kjent med Skriften
– ikke for å ydmyke andre, men for å løfte dem opp! Når alt
kommer til alt, hvem har større behov for å «samle» evangeliets
sannheter (som de kan dra nytte av i stunder da de trenger
dem) enn kvinner og mødre som gjør så mye for å stelle for og
undervise andre?
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Søk etter det beste i alle deres rettferdige gjøremål og i alle
livets aspekter.

Husk, kjære søstre, at de evige velsignelser som er deres
gjennom medlemskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
er langt, langt større enn noen andre velsignelser dere noen-
sinne kan motta. Ingen større anerkjennelse kan bli gitt dere i
denne verden enn å bli kjent som en Guds kvinne. Ingen høyere
rang kan gis deg enn å være en Guds datter som opplever sant
søsterfellesskap, å være hustru og mor eller har andre oppgaver
som påvirker andres liv i positiv retning...

Dere trenger alle å få en dyp forståelse av evangeliets sannhe-
ter om deres individuelle identitets evige natur og deres unike
personlighet. Dere trenger i større og større grad å føle den full-
komne kjærlighet som vår Fader i himmelen har til dere og den
verdi han setter på hver og en av dere som enkeltperson. Tenk
grundig over disse store sannheter, spesielt i de øyeblikk når
dere (fylt av slik uro som dere som enkeltpersoner kan føle)
ellers kunne bli slått av undring og være rådville…

Det finnes ingen større og mer fantastiske løfter gitt til kvinner
enn de som blir gitt gjennom evangeliet og Jesu Kristi Kirke.
Hvor kan dere ellers lære hvem dere egentlig er? Hvor kan dere
ellers få de nødvendige forklaringer og forsikringer om hvordan
livet er? Fra hvilken annen kilde kan dere lære om deres egenart
og identitet? Fra hvem andre kan dere lære om vår himmelske
Faders storartede plan for lykke?18

Rettferdige kvinner kan bidra stort til verden og Guds rike

Det har aldri tidligere hersket større forvirring i verden om
kvinnens rolle. Kvinner har aldri tidligere i Kirkens historie vært
i stand til å gjøre mer enn i dag for å vise hva deres sanne rolle i
verden kan og bør være. Kvinners og mødres påvirkning og inn-
flytelse på vår verden er overordentlig viktig. Den tanke at «hån-
den som beveger vuggen, regjerer verden» er sannere i dag enn
noensinne før.19

Hvor spesielt er det ikke for siste-dagers-hellige kvinner å bli
gitt de viktige oppgaver som vår Fader i himmelen har gitt dem,
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«Det finnes ingen større og mer fantastiske løfter gitt til kvinner 
enn de som blir gitt gjennom evangeliet og Jesu Kristi Kirke.»

spesielt dere som har fått det privilegium å bli født i denne del
av den siste evangelieutdeling. La andre kvinner hensynsløst
strebe etter … sine selviske interesser. Dere kan bli en meget
nødvendig kraftkilde til kjærlighet, sannhet og rettferdighet på
denne planet...

Mine kjære søstre, la meg si dere noe som ikke er blitt sagt tid-
ligere, eller i hvert fall ikke helt på samme måte. Mye av den
store vekst vi ser i Kirken i de siste dager, vil finne sted fordi
mange gode kvinner i verden (som ofte har en bemerkelsesver-
dig indre følelse overfor åndelige ting) vil trekkes mot Kirken i
store skarer. Dette vil skje i den grad Kirkens kvinner utstråler
rettferdighet og er i stand til å uttrykke seg klart, og i den grad
Kirkens kvinner – på en positiv måte – blir sett på som annerle-
des og forskjellige fra alle andre kvinner i verden… På denne
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måten vil Kirkens kvinnelige eksempler være en betydelig styrke
både for Kirkens vekst i antall og for Kirkens åndelige vekst i de
siste dager…

Vi er glad i dere søstre. Vi har tillit til dere. Vi gleder oss over
deres hengivenhet. Deres nærvær gir oss stor oppmuntring ... i
denne del av denne evangelieutdeling, hvor deres talenter og
åndelige styrke trenges så sårt.20

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les historien på side 217 og første avsnitt på side 218. Hvilke
inspirerende historier om kvinner i din familie og i Kirken
kommer du på?

• Studer hele tredje avsnitt på side 220. Hvordan kan menn og
kvinner hjelpe hverandre med tanke på deres forskjellige
natur og ansvarsoppgaver? Hvordan skulle de samarbeide i
familien? I Kirken?

• Hvorfor er det å være en rettferdig kvinne i dag et spesielt vik-
tig og «edelt kall»? (side 220). Hvordan prøver verden å avlede
kvinner med hensyn til dette kallet? Hvordan kan vi hjelpe
unge menn og unge kvinner til å verdsette dette edle kallet?

• Mens du leser side 222 og de første tre avsnittene på side 223,
overveier du hva disse læresetningene sier om vår himmelske
Faders kjærlighet til alle sine barn.

• På hvilke måter kan kvinner i Kirken nå sine guddommelige
muligheter? (Se side 223-25.) Hvordan kan mennene i Kirken
støtte kvinnenes innsats i Kirken? (Se side 219-20.)

• Tenk over avsnittet som begynner nederst på side 226. Hva
gjør inntrykk på deg med hensyn til denne uttalelsen?
Hvordan blir denne profetien om Kirkens vekst oppfylt i dag?

Aktuelle skriftsteder: Ordspråkene 31:10-31; Efeserbrevet 5:22-
29; Alma 56:41-48; L&p 25:1, 5-10; Moses 3:18, 21-25
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Profeten Joseph Smith

Joseph Smith var et redskap i Herrens 
hånd da han gjenga alt som hadde vært 

tapt gjennom århundrer med åndelig mørke.

Fra Spencer W. Kimballs liv

I 1970-årene reiste president Spencer W. Kimball sammen med
andre ledere i Kirken over hele verden for å møte medlemmer
på områdekonferanser. Under en av disse konferansene ga han
uttrykk for takknemlighet for arven etter profeten Joseph Smith:

«Fordi en fjorten år gammel gutt gikk ut i skogen i New York
for å be, har alle disse hundretusenvis av mennesker kommet til
områdekonferanser. Fordi den fjorten år gamle gutten gikk ut i
skogen for å be etter å ha lest i Skriften at “om noen av dere
mangler visdom, da må han be til Gud” (Jakobs brev 1:5), fordi
han var verdig til å motta åpenbaringer fra det høye, har vi Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Vi har alle de velsignelser
som kan gjøre oss til det lykkeligste folk i hele verden, fordi en
gutt på fjorten år gikk ut i skogen for å be. Jeg er takknemlig for
at Joseph fant veien ut i skogen, og jeg er takknemlig for at han
visste hva han gjorde, og at han var alvorlig nok til å motta
Herrens ord etter hvert som det kom til ham, og snakke om det
og bygge opp dette riket.»1

Ved en annen anledning beskrev president Kimball sine
følelser da han betraktet et portrett av profeten Joseph Smith i et
rom i Salt Lake tempel: «Jeg ser bort på veggen foran i rommet,
og der er Joseph Smith. Jeg må tenke på hvilken stor, stor profet
Joseph Smith var. Han var ingen vanlig mann… Jeg tenker på all
forfølgelse og lidelse han gjennomgikk. Jeg tenker på alle åpen-
baringene fra himmelen han mottok og ga til oss. Og så får jeg
ny styrke igjen.»2
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«Denne morgenen i lunden i New York da Faderen og Sønnen kom til [Joseph Smith],
var kanskje den største åpenbaring som noensinne er gitt til verden.»
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Spencer W. Kimballs læresetninger

Joseph Smith ble kalt til profet ifølge 
Guds forhåndskjennskap og visdom

Joseph Smith ble forberedt mange århundrer før han ble født.
Han fikk til og med navnet Joseph før han ble født [se 2. Nephi
3:14-15]. Hans misjon var å komme til jorden på riktig tid i disse
siste dager for å åpne dørene til den store verden, for å gi dem
evangeliet, for å gi dem prestedømmet og gi dem håp idet de ser
frem til evig liv.3

Joseph Smith, Herrens profet, ble beskikket, kalt før han ble
født, kalt for uminnelige tider siden, til å komme frem i denne
tid for å … åpne verden for forkynnelse av det sanne og levende
evangelium.

… Joseph Smith kom til denne verden som ropte om hjelp. I
hundrevis av år hadde den vært hjelpeløs… Det hadde gått
mange hundre år siden det hadde vært noen profet her… Og nå
var tiden inne.4

Det er sikkert og visst at Gud vår Fader og hans Sønn Jesus
Kristus, som viste seg for Joseph Smith – som var på alder med
unggutter i Det aronske prestedømme – for å gi ham instruksjo-
ner til hele menneskeheten, ikke bare viste seg helt tilfeldig for
en person på denne planeten. Nei, Herren sier at denne tilsyne-
komst, som var nøyaktig planlagt, fant sted fordi «… jeg, Herren,
som kjenner til den ulykke som skal komme over jordens inn-
byggere, [kalte] på min tjener, Joseph Smith jr., og talte til ham
fra himmelen og ga ham bud» (L&p 1:17).

Gud gjør ikke noe på måfå, men følger alltid en plan slik en
kjærlig far gjør.5

Joseph Smiths første syn åpnet en ny 
evangelieutdeling med guddommelig åpenbaring

Ved spesielle behov, i spesielle tider og under riktige omsten-
digheter åpenbarer Gud seg for mennesker som er beredt til
slike tilkjennegivelser. Og siden Gud er den samme i går, i dag
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og for evig, kan himlene ikke bli lukket unntatt når menneskene
selv stenger dem på grunn av sin vantro.

I vår egen evangelieutdeling har [en slik] stor hendelse funnet
sted. Behovet var påtrengende. Et frafall hadde formørket jor-
den, og det var belgmørke over folkene. Menneskenes sinn var
uklart, og lyset var skjult i mørket [se Jesaja 60:2]. Tiden var
inne. Religionsfrihet ville beskytte frøet til det kunne spire og
gro. Og den som ble forberedt, var en ungdom, ren og med
åpent sinn, en som hadde så ubetinget tro på Guds svar at him-
lene ikke kunne forbli som jern og jorden som kobber, slik de
hadde vært i mange århundrer [se 3. Mosebok 26:19].

Denne kommende profet hadde ingen forutfattede, falske
oppfatninger og meninger. Han var ikke forankret i århundrers
tradisjoner, legender, overtro og fabler. Han måtte ikke glemme
noe han hadde lært tidligere. Han ba om kunnskap og veiled-
ning. Mørkets krefter viste seg forut for lyset. Da han knelte i
ensomhet i den stille skogen, forårsaket hans oppriktige bønn
en stor kamp som truet med å tilintetgjøre ham. I århundrer
hadde Lucifer med ubegrenset herredømme lenkebundet men-
neskenes sinn, og han ville ikke gi slipp på sitt sataniske grep.
Dette var en trussel mot hans ubegrensede herredømme. La
Joseph Smith fortelle sin egen historie:

«Jeg … ble grepet av en makt som fullstendig overmannet
meg, og den … bandt min tunge… Tykt mørke omsluttet meg,
og en stund forekom det meg at jeg var dømt til en øyeblikkelig
ødeleggelse.

… i samme øyeblikk som jeg var iferd med å … overgi meg til
ødeleggelse — ikke til en innbilt tilintetgjørelse, men til et vir-
kelig vesens makt fra den usynlige verden … så jeg en lysstøtte
rett over mitt hode, klarere enn solen…

Jeg oppdaget at jeg var befridd fra den fiende som hadde
holdt meg bundet. Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis
glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg
i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet
han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!»
[Joseph Smith – Historie 1:15-17.]6
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Himlene, som i stor grad hadde vært lukket i mange århun-
drer, var nå åpnet. Røstene, som hadde forholdt seg stille og
dempet og som ikke var blitt hørt gjennom mange århundrer,
begynte nå å tale. Åpenbaring som nesten var gått tapt og som
man regnet med ikke eksisterte, var igjen tilgjengelig…

En ny sannhet, et begrep som jordens myriader av mennesker
ikke forsto, brøt frem, og i det øyeblikket var det bare én mann
på hele jordens overflate som visste med absolutt sikkerhet at
Gud var en person, at Faderen og Sønnen var adskilte personer
med [herliggjorte] legemer av kjøtt og ben, [og at han] var skapt
i deres bilde. På samme måte som Sønnen var i sin Faders bilde,
så Gud Faderen ut som Sønnen.7

Intet annet enn dette fullstendige syn som Joseph hadde,
kunne ha tjent det formål å rydde opp i århundrers tåke. Bare et
inntrykk, en uforklarlig røst, en drøm kunne [ikke] ha jaget bort
de gamle fantasibilder og misoppfatninger.8

Denne unge gutten ble betrodd den største kunnskap som var
kjent blant mennesker. Husk at denne vårmorgenen hadde ikke
ett menneske i verden absolutt kunnskap om Gud. Det fantes
mange gode mennesker, men alle hadde vandret i åndelig mørke
i alle disse mange århundrene. Men det var en gutt som visste…

Joseph kjente, som ingen annen levende sjel, disse absolutte
sannheter:

Han visste at Gud lever, at Han er en [herliggjort] person av
kjøtt og ben og personlighet, i likhet med oss eller vi i likhet med
Ham, i Hans bilde.

Han visste at treenigheten – med tre Guder i en – som lenge
var blitt forkynt, var en myte, et bedrag. Han visste at Faderen og
Sønnen var to adskilte personer med skikkelse, røst og … per-
sonlighet.

Han visste at evangeliet ikke fantes på jorden, for han hadde
lært det av Guddommen, og den sanne kirke fantes ikke på jor-
den, for himmelens og jordens Gud hadde opplyst ham om det.9

Denne morgenen i lunden i New York da Faderen og Sønnen
kom til ham, var kanskje den største åpenbaring som noensinne
er gitt til verden.10
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Som en del av gjenopprettelsen mottok profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery Det
aronske prestedømme fra den oppstandne døperen Johannes.

Joseph Smith var Herrens redskap til å gjengi evangeliet

Den unge profeten ble fortalt at han skulle være et redskap i
Herrens hånd når det gjaldt å gjenopprette det evige evangelium
med alt som gikk tapt i de tidligste generasjoner. Så fortsatte
disse syner og åpenbaringer gjennom år da Jehovas røst lot seg
høre igjen og igjen, og evangeliets sannheter ble gjengitt til jor-
den gjennom denne unge profeten – Guds prestedømme, apos-
telembedet, myndighet og krefter og Kirkens organisasjon – slik
at åpenbaringene og de evige sannheter igjen finnes på jorden
og er tilgjengelige for alle som vil motta dem.11

Profeten Moroni viste seg for Joseph. Han oppholdt seg hos
ham lange stunder av gangen for å fortelle hvordan det ameri-
kanske kontinent ble befolket av lehittene. Han fortalte også om
Mormons bok, som skulle komme frem og bli oversatt… Denne
opptegnelsen, Mormons bok, ville bli nok et bevis på vår Herre
Jesu Kristi guddommelighet.12

Ved Guds gave og kraft oversatte [Joseph] denne oppteg-
nelsen, nå kjent som Mormons bok.13



K A P I T T E L  2 1

235

Evangeliet ble åpenbart, linje på linje og bud på bud. Sannheter
ble gjengitt, og myndighet og kraft ble overdratt. Gradvis fikk man
det lys og de mennesker som skulle til for å kunne organisere
dette Guds rike som Daniel så for to og et halvt tusen år siden [se
Daniel 2:44-45].14

Etter lange århundrer med åndelig mørke begynte lyset å
skinne da åpenbaring innledet denne evangelieutdeling.
Profeten Joseph Smith mottok åpenbaringer fra Herren som
bragte tilbake til jorden det som var gått tapt – Guds preste-
dømme – myndighet, kraft, rett til å forrette ordinanser og fort-
settelse av Herrens åpenbaringer til sitt folk her på jorden.15

Joseph Smith ble gitt den myndighet hvorved han kunne bese-
gle på jorden, og det ville være beseglet i himmelen. Disse
nøklene har blitt overlevert fra president til president.16

Joseph Smith beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod

Detaljene i Joseph Smiths liv er kjent for oss. Han bekjent-
gjorde umiddelbart sitt strålende syn av Faderen og Sønnen, og
ble straks plaget og forfulgt. Skriftlærde og fariseere i vår tid har
utgitt hundrevis av ærekrenkende bøker og artikler, har fengslet
ham …, rullet ham i tjære og fjær, skutt på ham og gjort alt i sin
makt for å tilintetgjøre ham. Tross alle deres forsøk på å ta hans
liv, overlevde han bitter og voldsom forfølgelse i over tyve år for
å fullføre sin misjon inntil hans time var inne.

Han gjennomgikk et 24 års helvete, men han opplevde også
en 24 års begeistringsrus i kommunikasjon med Gud og andre
udødelige! Hans misjon ble fullført – himmel og jord var igjen
forbundet. Kirken var organisert, Brigham Young og andre store
ledere var opplært så de kunne føre verket videre. Og han hadde
overdratt til De tolv enhver nøkkel og kraft tilhørende apostel-
embedet som han selv innehadde, og han hadde sagt til dem:
«Jeg har lagt grunnlaget, og dere må bygge på det, for riket hvi-
ler på deres skuldre.»

Og timen var kommet da han skulle besegle med sitt blod sitt
vitnesbyrd, som han så ofte hadde båret for store flokker av ven-
ner og fiender…
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Joseph Smiths martyrdød – han ble drept sammen med sin bror Hyrum i 1844 – 
«er enda et av de ufeilbarlige bevis på at Jesu Kristi evangelium er guddommelig».

Selv om han håpet og ba om at kalken måtte gå ham forbi,
visste han at det var uunngåelig. Han sa: «Jeg går som et lam til
slakterbenken.» [Se L&p 135:4.] …

Og det var en nedslakting! Skuddene ble avfyrt! Martyrers
blod strømmet, for Hyrum, hans eldre bror, hadde valgt å bli
værende sammen med ham. Dette dyrebare blod trakk seg ned i
jorden og beseglet et udødelig og uimotsigelig vitnesbyrd som
fortsatte å gi gjenklang i sinn og hjerter.17

Jesus beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod. Det gjorde også
Stefanus. Joseph Smith har nå beseglet sitt vitnesbyrd med sitt
blod, og han døde som ung mann for å kunngjøre for hele ver-
den at platene som Mormons bok har sin opprinnelse fra, ble
funnet i en høyde nær Palmyra i delstaten New York. På grunn-
lag av denne boken og Den hellige bibel, og ved englers betje-
ning, ble derfor Jesu Kristi evangelium igjen gjengitt til jorden.18

Joseph ble beskyttet og hans liv spart under enhver forfølgelse
inntil hans verk var fullført og han hadde gjort sin del av gjengi-
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velsen av evangeliet og prestedømmet og alle andre nøkler i
evangelieutdelingen og inntil organiseringen av riket var iverk-
satt. Han kunne ikke drepes før da, selv om hele helvete raste
mot ham. Han ønsket å leve. Livet var kjært for ham. Det innebar
løfter om gode forhold til familien og til brødrene, og med hen-
syn til gleden over å se verket folde seg ut i full blomst. Men hans
arbeid var gjort. Andre sterke ledere kunne nå videreføre det. Det
var behov for ham et annet sted. Han døde som svært ung mann,
bare i 30-årene, og han innledet sitt arbeid i andre riker.19

«Mormonismen vil gå til grunne hvis vi dreper profeten deres,»
sa de … da de myrdet Joseph Smith med kaldt blod. Uten tvil ble
deres djevelske, tilfredse flir over en slik udåd forandret til bekym-
rede rynker da de innså at de bare hadde stampet mot brodden og
skadet seg selv. Mormonismen ble ikke tilintetgjort ved det gru-
somme martyriet, men viste sin livskraft. Det kjød som var oppre-
vet av kuler, gjødslet jordbunnen. Det blod de utgjød, fuktet frøet,
og de ånder de sendte opp til himmelen, vil vitne mot dem i all
evighet. Saken vedvarer og vokser.20

[Joseph Smiths] verk gikk ikke tapt. Hans vitnebyrd går jevnt
og trutt fremover, videre i det uendelige.21

I dag står et stort folk som prises for sin utdannelse, praktiske
sans og dyd, frem for å bære vitnesbyrd om at Joseph Smiths
martyrdød, i likhet med martyrene før ham, er enda et av de
ufeilbarlige bevis på at Jesu Kristi evangelium er guddommelig
og gjengitt i sin fylde gjennom denne ydmyke profet.22

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva mener du er noe av det største som Herren åpenbarte
gjennom profeten Joseph Smith? (Du finner noen eksempler
på side 231-35.) Hva sier du når en som ikke er medlem av
Kirken, spør deg om Joseph Smith?

• Hva var Guds rolle og hva var Joseph Smiths rolle da himlene
ble åpnet for evangeliets gjengivelse? (Se side 231, 231-33.) På
hvilke måter var Joseph Smith forberedt til å motta åpenbaring?
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• Hva visste Joseph Smith etter Det første syn som han ikke visste
før? (Du finner noen eksempler på side 231-32.) Hvordan tror
du hans følelser for Gud og seg selv ble forandret? Hvordan har
du blitt påvirket av ditt vitnesbyrd om Det første syn?

• På hvilke måter var Joseph Smith et Herrens redskap med hen-
syn til å forbinde himmel og jord? (Se side 234-35.) Hva tror
du det betyr å være et redskap i Herrens hånd?

• President Kimball sa at mobben håpet å tilintetgjøre mormo-
nismen ved å drepe Joseph Smith (side 237). Hvilke tanker og
følelser har du når du overveier det som har skjedd i Kirken
etter Joseph Smiths død?

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 29:11-14; L&p 135; 136:37-39
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Åpenbaring: 
«En vedvarende melodi 

og en tordnende appell»

Vedvarende åpenbaring er selve 
livskraften i Jesu Kristi evangelium.

Fra Spencer W. Kimballs liv

President Spencer W. Kimball talte en gang under en presse-
konferanse som ble holdt i besøkssenteret ved Arizona tempel.
En nyhetsreporter spurte ham: «Du ble introdusert som presi-
dent for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og også som pro-
fet. Mitt spørsmål lyder: Taler Gud til deg? Og i så fall, hvordan?»
President Kimball svarte: «Ja. Gud taler til sine profeter i dag, på
samme måte som han talte til sine profeter i går og på samme
måte som han vil tale til dem i morgen. Du husker nok at Amos
skrev: “For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenba-
ret sine skjulte råd for sine tjenere profetene” (Amos 3:7). Noen
ganger taler han med en hørbar røst. Noen ganger sender han
sine engler, slik han gjorde til Josef, Jesu stefar. Vanligvis gjør han
det ved Guds milde, lave røst til ånden i oss. Ja. Har jeg besvart
spørsmålet, unge mann?»1

President Kimball hadde tro på prinsippet vedvarende åpen-
baring og erklærte at det var «selve livskraften i den levende
Herre og Frelsers, Jesu Kristi evangelium».2 Denne tilliten, sa eld-
ste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum, «var tydelig en
del av denne svært spesielle mannens personlighet».3 President
Kimball tok sitt ansvar som Kirkens president alvorlig, for han
visste at han var den eneste på jorden som hadde myndighet til
å motta åpenbaring for Kirken. Han vitnet: «Jeg vet at Herren
kalte meg til denne oppgaven. Jeg vet at det kanskje finnes større
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«Hver morgen og kveld kneler jeg og ber i stor oppriktighet om at Herren vil inspirere
meg og vise meg hva jeg skulle gjøre og hva jeg skulle si til denne kirkens folk.»
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profeter enn meg, men jeg ønsker å gjøre alt jeg kan for å
fremme Herrens verk slik han ønsker det. Hver morgen og kveld
kneler jeg og ber i stor oppriktighet om at Herren vil inspirere
meg og vise meg hva jeg skulle gjøre og hva jeg skulle si til denne
kirkens folk.»4

Gjennom hele sitt virke som Kirkens president mottok han
åpenbaringer for å lede de hellige. Den best kjente av alle disse
åpenbaringene kom i juni 1978, da Herren åpenbarte for ham og
også for brødrene i Det første presidentskap og i De tolv apost-
lers quorum at prestedømmets velsignelser, som hadde hatt
restriksjoner for noen, nå kunne gjøres tilgjengelig for alle ver-
dige medlemmer av Kirken (se Lære og pakter, Offisiell erklæ-
ring 2). Denne åpenbaringen kom etter noen år da andre av
Kirkens presidenter hadde overveiet og bedt angående saken.

President Kimball talte ikke offentlig utførlig om denne åpen-
baringen. Men han kom med korte uttalelser om sin personlige
forberedelse for å motta den, og av og til fortalte han om hva han
følte for den:

«Jeg visste at det lå noe foran oss som var ytterst viktig for
mange av Guds barn. Jeg visste at vi kunne motta Herrens åpen-
baringer kun ved å være verdige og rede for dem og rede til å
akseptere dem og la dem få sin rettmessige plass. Dag etter dag
gikk jeg alene og meget høytidelig og alvorlig i rommene ovenpå
i templet, og der sa jeg meg villig til å legge all min sjel i arbei-
det for å fremme verket. Jeg ønsket å gjøre det han ønsket. Jeg
snakket med ham om det og sa: “Herre, jeg ønsker bare det som
er riktig. Vi legger ingen planer for å gjøre noe iøynefallende. Vi
ønsker bare det du ønsker, og vi ønsker det når du ønsker det
og ikke før.”»5

«De av oss i dag som dere har oppholdt som profeter, seere og
åpenbarere, fikk våren 1978 føle meget av det de tidligste brødre
følte da åpenbaringen trådte i kraft om “at hedningene er med-
arvinger, … og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet”
(Efeserbrevet 3:6). Paulus sa at dette «ikke i tidligere tidsaldre
[var] gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt
åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved Ånden”
(Efeserbrevet 3:5).
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Vi fikk del i den herlige opplevelse at Herren klart og tydelig
tilkjennega at tiden var inne da alle verdige menn og kvinner
over hele verden kan bli medarvinger og ta del i alle evangeliets
velsignelser. Som et spesielt vitne for Frelseren vil jeg dere skal
vite hvor nær jeg har følt meg til ham og til vår himmelske Fader
da jeg ved utallige anledninger har besøkt templets øvre rom, og
noen dager har jeg gått dit flere ganger alene. Herren gjorde det
helt klart for meg hva som måtte gjøres. Vi forventer ikke at ver-
dens mennesker skal forstå dette, for de vil alltid være raske til å
finne sine egne årsaker eller til å undervurdere åpenbaringens
guddommelige prosess.»6

I tillegg til å vitne om at åpenbaring rettleder avgjørelsene
Kirkens ledere tar, forkynte president Kimball at vi alle kan motta
åpenbaring som rettleder oss og som styrker oss i vårt ansvar.
Han sa: «Åpenbaringens velsignelse er en velsignelse som alle
skulle trakte etter.»7

Spencer W. Kimballs læresetninger

Gud Faderen og Jesus Kristus er ivrige 
etter å kommunisere med menneskene

En eller annen har sagt at vi lever i en tid da Gud, hvis det er
noen Gud, velger å forholde seg taus, men Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige erklærer til verden at hverken Faderen eller
Sønnen er tause. De taler og kommuniserer når det er riktig og
nødvendig, og gir alltid uttrykk for at de er villige til, ja, ivrige
etter å opprettholde kommunikasjon med menneskene.8

En teolog hevdet at det var umulig for mennesker å finne Gud
eller kjenne Gud. Dette er det samme som å si: «Jeg har aldri kla-
tret opp fjellet Ararat – ingen kan klatre opp Ararat. Eller: Jeg har
aldri badet i det klare og varme vannet i Adriaterhavet – det fin-
nes ikke noe Adriaterhav. Eller: Jeg har aldri sett dyrelivet i
Krüger-parken – det er ingen Krüger-park. Eller: Jeg har alltid
hatt god helse – derfor må smerten folk sier de har, være et fan-
tasifoster. Jeg har aldri vært astronaut i verdensrommet. Derfor
kan ingen reise i rommet.»
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Hvilken forskjell er det da å si at jeg har aldri hørt eller sett
Gud – derfor har ingen noen gang sett eller hørt Gud eller van-
dret med ham. Så formastelig og arrogant det er å si at Gud er
utilnærmelig og at han ikke kan erfares, ses eller høres fordi man
selv ikke har forberedt seg til dette.9

Vi må huske at Gud ikke kan finnes ene og alene ved forsk-
ning, og hans evangelium kan heller ikke forstås og verdsettes
bare ved studium, for ingen kan kjenne Faderen eller Sønnen
«uten … den som Sønnen vil åpenbare det for» (Lukas 10:22).
Den skeptiske vil en dag enten i tid eller evighet til sin sorg opp-
dage at hans arroganse har berøvet ham mye glede og vekst.10

Vi er lykkelige over vår kunnskap om at dette universets Gud
er en åpenbaringens Gud. Vår Herre meddeler sitt sinn og sin
vilje til sine barn på jorden. Hvis vi søker det, vil han åpenbare
seg mer og mer og i større og større grad, og vi vil forstå ham så
langt det er mulig for oss dødelige å forstå Gud. Vi kan ikke tilbe
et vesen vi selv har skapt eller som vi selv har funnet opp. Vi til-
ber en som lever, som har skapt, som meddeler oss sin karakter
og sine egenskaper og sin storhet.11

Hverken Fader Elohim eller Sønnen Jehova ville trekke seg bort
fra menneskenes barn. Det er de, menneskene, som trekker seg
unna hvis det skjer en adskillelse. Både Faderen og Sønnen vil
med glede kommunisere og ha forbindelse med menneskene…

Til tross for alle de guder som menneskene lager seg og den
forvirring dette fører til, er den levende og sanne Gud i sin him-
mel og er tilgjengelig for sine barn.12

Noen åpenbaringer er iøynefallende, men de fleste
kommer til sinnet og hjertet som sterke inntrykk 

I våre dager, som i tidligere tider, er det mange som mener at
hvis det skulle forekomme åpenbaring, ville den komme som
overveldende tilkjennegivelser som rystet jorden. For mange er
det vanskelig å godta som åpenbaring de mange i Moses’ tid, i
Josefs tid og i vår egen tid – de åpenbaringer som kommer til
profeter som dype, uangripelige tilskyndelser til profetens sinn
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og hjerte som dugg fra himmelen eller som daggryet som split-
ter nattens mørke.

Når man venter det overveldende, vil man kan hende ikke
være fullt ut oppmerksom på den kontinuerlige strøm av åpen-
baring i form av kommunikasjon. Jeg sier i dypeste ydmykhet,
men også med kraft fra et brennende vitnesbyrd i min sjel, at fra
gjenopprettelsens profet til profeten av i dag har denne kom-
munikasjonslinjen vært ubrutt, myndigheten er vedvarende, og
det strålende, gjennomtrengende lys fortsetter å skinne. Herrens
røst er en vedvarende melodi og en tordnende appell.13

Åpenbaring betyr ikke alltid «å vandre med Gud» eller «ansikt
til ansikt» eller «lepper til øret». Det er mange former for åpen-
baring – noen mer og andre mindre spektakulære.14

Noen åpenbaringer kommer som drømmer. De fleste drøm-
mene våre er flyktige og har ingen mening, men Herren bruker
faktisk drømmer for å opplyse sitt folk… Nebukadnesar hadde
en drøm. (Se Daniel 2.) Det var en sterk drøm som han glemte,
men Daniel kom og minte kongen på drømmen og tolket den.
Herren gjorde den kjent for Daniel i en bestemt hensikt.

Så var det Peters drøm der han så en duk komme ned fra him-
melen fylt av alle slags dyr, og den hadde en svært spesiell betyd-
ning. (Se Apostlenes gjerninger 10:9-35.) …

Paulus hadde en stor opplevelse med samme slags åpenbaring
gjennom en drøm. «Om natten hadde Paulus et syn.» Og han
mottok instruksjoner som var nødvendige for ham og for riket.
(Apostlenes gjerninger 16:9.) …

Det nevnes andre spektakulære åpenbaringer. Som oppstanden
person kom Moroni for å bringe tilbake den store opptegnelsen
over Amerikas oldtidsbeboere og evangeliets gjenopprettelse…

Så kom døperen Johannes, som var blitt halshugget av kongen
i et øyeblikks svakhet… , [deretter] Peter, Jakob og Johannes… Så
fulgte, trinn for trinn, en gjengivelse av alle ting, og alt kom ved
åpenbaring, ved syner, ved drømmer eller ved sterke innskytelser.

Men alle åpenbaringene i den hellige skrift kom ikke ved spek-
takulære tilkjennegivelser. Når du leser Det gamle testamente, vil
du se at Herren taler. Han talte til Jesaja, til Jeremia og andre,
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I likhet med Enos vil vi oppdage at åpenbaring ofte kommer i det stille, 
uten spektakulære tilkjennegivelser.

men det var ikke alltid ved at han tilkjennega seg personlig. Det
var omtrent som det Enos opplevde, for som du leser i Enos’ bok
i Mormons bok, hadde han fastet og bedt, og han anstrengte seg
og ba om opplysninger og spesielt om tilgivelse for sine synder:
«Og mens jeg kjempet slik i ånden, se, da kom Herrens røst til
mitt sinn igjen og sa: …» (Enos 1:10). På den måten har mange,
mange av åpenbaringene kommet.

Så åpenbaring fant sted: noen ganger ved faktiske personlige
besøk av himmelske personer… Men de fleste av profeten Joseph
Smiths åpenbaringer i denne hellige opptegnelse, Lære og pak-
ter, kom ikke på den måten. De kom som sterke innskytelser.15



K A P I T T E L  2 2

246

De fleste nedtegnede åpenbaringer i Lære og pakter og i
Bibelen var sterke følelser og mektig bevissthet om å bli ledet fra
oven. Dette er den form for åpenbaring som enkeltpersoner ofte
får for sine egne behov.16

Noen ganger gjenkjenner vi ikke [åpenbaringer] når de kom-
mer. Vi ber og ber og ber om visdom og dømmekraft, og så føler
vi at vi bør velge en bestemt retning. Da fant åpenbaring sted.
Herren besvarer spørsmålene som du stiller.17

Hva slags språk bruker Herren? Gjennom profeten Joseph
Smith ga Herren råd til Oliver Cowdery som undret seg over et
svar på sine bønner:

«Sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis du ønsker enda et vit-
nesbyrd, så husk den natten da du ropte til meg i ditt hjerte om
å få vite sannheten av disse ting.

Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? Hvilket større vitnes-
byrd kan du få enn det som kommer fra Gud?» (L&p 6:22-23.)18

Herren åpenbarer sin vilje for Kirken
gjennom levende profeter

Det som vi fremfor alt skulle være mest takknemlige for i dag,
er at himlene er åpne og at den gjenopprettede Jesu Kristi kirke
er grunnlagt på åpenbaringens klippe. Vedvarende åpenbaring
er i sannhet livsnerven i den levende Herre og Frelser, Jesu Kristi
evangelium.19

Uunnværlige og uvurderlige opptegnelser om oldtidens
Amerika, som inneholder Kristi læresetninger, et annet vitne om
hans guddommelighet, har kommet i og med Mormons bok. Vi
erklærer at den er guddommelig skrift som er sidestillet med
Bibelen og støtter den.

Siden [Joseph Smiths første syn] i 1820 har ytterligere hellig
skrift fortsatt å komme, mange og viktige åpenbaringer flyter i en
endeløs strøm fra Gud til hans profeter på jorden. Mange av
disse åpenbaringene er samlet i en annen hellig skrift, Lære og
pakter. I tillegg til disse kommer Den kostelige perle, som også
er en opptegnelse av åpenbaring og oversatte skrifter fra både
oldtidens og nåtidens profeter.
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Det finnes dem som vil anta at i og med trykking og utgivelse
av disse hellige skrifter er det «slutt med profetene». Men igjen
vitner vi for verden at åpenbaring fortsetter og at Kirkens hvelv og
arkiver inneholder alle åpenbaringer som kommer fra måned til
måned og fra dag til dag. Vi vitner også om at siden 1830, da Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert, har det vært en
profet, kjent av Gud og hans folk. Og slik skal det være til tidenes
ende, en profet som fortsetter å tolke Herrens sinn og vilje.20

Når det … etter bønn og faste blir tatt viktige beslutninger [av
Kirkens ledere], nye misjoner og nye staver blir opprettet, nye
mønstre og retningslinjer blir iverksatt, blir disse nyheter tatt som
en selvfølge og kanskje også betraktet som menneskelige kalku-
lasjoner. Men for dem som sitter i de indre kretser og hører pro-
fetens bønner og denne Guds manns vitnesbyrd, for dem som ser
dybden i hans overveielser og skarpsindigheten i hans bestem-
melser og erklæringer, er han i sannhet en profet. Å høre ham
avslutte viktige, nye trinn i utviklingen med slike høytidelige
uttrykk som «det behager Herren», «denne beslutningen er riktig»
og «vår himmelske Fader har talt» er å vite med sikkerhet.21

Åpenbaring har ikke opphørt og vil ikke opphøre. Dette Guds
rike har blitt opprettet for resten av tiden og skal aldri ødelegges
eller gis et annet folk. Det er et vedvarende program og vil vokse
istedenfor å avta. Dets læresetninger er godt etablert, men på
grunn av vekst og utvidelse gis det bedre måter å undervise i
evangeliet på over hele verden. Flere tjenere blir kalt til den
økende arbeidsmengden for en større verden. Åpenbaring og
andre mirakler vil aldri opphøre med mindre troen opphører.
Der det er tilstrekkelig tro, vil disse tingene fortsette.

Profeten Mormon kom med følgende advarsel: «Ja, ve den
som fornekter Herrens åpenbaringer, og som sier at Herren ikke
lenger virker ved åpenbaring eller ved profeti eller ved gaver
eller ved tungemål eller ved helbredelser eller ved Den Hellige
Ånds kraft!» (Nephi 29:6.)22

Jeg bærer vitnesbyrd om at Kirken går videre ved Guds åpen-
baringer til dens guddommelig kalte ledere. Den allmektige er
med dette folk.23
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Når vi holder budene, utøver tro og ber oppriktig,
kvalifiserer vi oss til å motta personlig åpenbaring

Åpenbaringens velsignelse er en velsignelse som alle skulle
trakte etter. Rettferdige menn og kvinner oppdager at de har del
i åpenbaringens ånd når de skal lede sine familier, og at den hjel-
per dem i deres øvrige ansvarsområder. Men … vi må forsøke å
bli skikket til å motta slik åpenbaring ved å sette vårt liv i orden
og bli kjent med Herren gjennom hyppige og regelmessige sam-
taler med ham.24

Herren trenger seg ikke på mennesker, og hvis de ikke tror, vil
de ikke motta noen åpenbaring. Hvis de er tilfreds med å stole på
sine egne begrensede beregninger og fortolkninger, vil Herren
selvfølgelig overlate dem til den skjebne de selv har valgt…

Slike åpenbaringer, syner, helbredelser og tungemålsgaver er
tilgjengelige i dag som i enhver annen tid, forutsatt at den nød-
vendige tro er tilstede.25

Den allmektige er med dette folk. Vi vil få alle de åpenbaringer
vi trenger hvis vi vil gjøre vår plikt og holde Guds bud…

Husk:

Hvis det er øyne som ser, vil det finnes syner som inspirerer.

Hvis det er ører som hører, vil man oppleve åpenbaringer.

Hvis det finnes hjerter som kan forstå, så vit dette: Kristi evan-
geliums opphøyende sannheter vil ikke lenger være skjult og
gåtefulle, og alle oppriktige sannhetssøkende kan kjenne Gud
og hans plan.26

Vår himmelske Fader har gitt sine barn handlefrihet og over-
taler og leder dem, men han venter at de skal strekke seg opp-
over, at de skal be og oppriktig vende seg til ham…

Herren venter ivrig på å se deres første gryende ønsker og
deres innledende forsøk på å trenge gjennom mørket. Siden han
har gitt dem valgfrihet, må han la menneskene famle seg frem til
de strekker seg mot lyset. Men først når menneskene begynner å
hungre, når deres armer begynner å strekke seg oppover, når
deres knær begynner å bøye seg og røsten blir tydelig, først da
og ikke før skyver Herren horisontene tilbake, trekker vekk slø-
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«Herren vil gi deg svar på dine spørsmål og dine bønner hvis du lytter.»

ret og gjør det mulig for dem å trenge gjennom usikker dunkel-
het til visshet i himmelsk lys.27

Hvis man reiser seg fra sine knær etter bare å ha uttalt ord,
skulle man falle ned på sine knær igjen og bli værende der til
man har etablert kontakt med Herren, som svært gjerne vil vel-
signe vedkommende. Men siden Han har gitt menneskene hand-
lefrihet, vil han ikke tvinge seg på dem.28

Ønsker du veiledning? Har du bedt Herren om inspirasjon?
Ønsker du å gjøre det rette, eller ønsker du å gjøre det du
ønsker enten det er riktig eller ei? Ønsker du å gjøre det som er
best for deg i det lange løp, eller det som synes mest forlok-
kende i øyeblikket? Har du bedt? Hvor meget har du bedt?
Hvordan ba du? Har du bedt slik verdens Frelser ba i Getsemane,
eller ba du om det du ønsker, uten hensyn til om det er riktig?
Sier du i dine bønner: «Din vilje skje»? Sa du: «Himmelske Fader,
hvis du vil inspirere meg og la meg forstå hva som er riktig, vil
jeg gjøre det»? Eller ba du: «Gi meg det jeg ønsker, ellers så tar
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jeg det likevel»? Sa du: «Fader i himmelen, jeg elsker deg, jeg tror
på deg, jeg vet at du er allvitende. Jeg er ærlig. Jeg ønsker opp-
riktig å gjøre det rette. Jeg vet du kan se enden fra begynnelsen.
Du kan se fremtiden. Du kan se om jeg i den situasjonen jeg
fremlegger, vil få fred eller vanskeligheter, lykke eller sorg, med-
gang eller motgang. Vær så snill å si meg det, kjære himmelske
Fader, og jeg lover å gjøre det du sier jeg skal gjøre.» Har du bedt
på den måten? Tror du ikke det ville være klokt? Er du modig nok
til å be slik?29

Herren vil gi deg svar på dine spørsmål og dine bønner hvis
du lytter. Alt trenger ikke komme gjennom profeten… Alle men-
nesker kan få åpenbaring hvis de er verdige og holder seg nær
nok til Herren.30

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les beretningen om president Kimball som i 1978 mottok
åpenbaringen om prestedømmet (side 241-42). Noe av det
president Kimball opplevde i forbindelse med denne åpenba-
ringen, var unikt, men hvilke sider ved hans opplevelse er fel-
les for all vår innsats for å motta åpenbaring? Hvordan kan vi
følge hans eksempel?

• Les gjennom avsnittet som begynner på side 242. Hva ville du
si til en venn som hevder at Gud er taus? Hvilke skriftsteder
eller erfaringer kunne du dele med din venn for å hjelpe ham
eller henne?

• På hvilke måter kan åpenbaring finne sted? (Du finner noen
eksempler på side 243-46.) President Kimball forkynte at de
fleste åpenbaringer kommer som sterke innskytelser isteden-
for som spektakulære tilkjennegivelser. Hvordan kan vi
avgjøre om en tanke eller følelse er fra Herren? (Se side 246).•
Hvorfor trenger vi levende profeter i tillegg til Skriftene? (Du
finner noen eksempler på side 246-47.) Hvordan har du blitt
velsignet på grunn av åpenbaringer til Kirkens president?
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• Hvilket råd ville du gi noen som søker veiledning fra Herren?
(Se side 248-50.)

Aktuelle skriftsteder: 1. Kongebok 19:9-12; Moroni 10:3-5; L&p
1:38; 8:2-3; 43:1-4; 76:5-10
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President Kimball hilser idet han går inn i 
Salt Lake tabernakel til en generalkonferanse.
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Hjordens hyrder

Det ligger sikkerhet i å støtte og følge 
profeten og andre ledere i Kirken.

Fra Spencer W. Kimballs liv

President Spencer W. Kimball talte ofte om hvor viktig det er å
støtte Kirkens ledere på lokalt plan og generalplan. Under pres-
tedømsmøtet på generalkonferansen i april 1978 mintes han
følelser han hadde som ung med hensyn til hver mann som var
hans biskop: «Vi hadde alltid en god biskop. Vi elsket ham
bestandig. Det var biskop Zundel og biskop Moody og biskop
Tyler og biskop Wilkins. Jeg elsket alle mine biskoper. Jeg håper
alle mine unge brødre elsker sine biskoper på samme måte som
jeg gjorde.1

I en annen tale sa han: «Jeg minnes at jeg kom til dette taber-
naklet [Salt Lake tabernakel] som gutt fra Arizona sammen med
far for å være tilstede på en generalkonferanse. Jeg frydet meg
over å høre alle Brødrene tale… Jeg frydet meg over deres utta-
lelser og tok deres advarsler alvorlig, selv som ung mann. Disse
menn er Guds profeter akkurat på samme måte som profetene i
Mormons bok og i Bibelen.»2

President Kimball takket ofte medlemmer for deres villighet til
å støtte ham og andre ledere i Kirken: «Overalt hvor jeg kommer,
møter jeg i overveldende grad kjærlighet og vennlighet, og jeg er
ydmykt takknemlig for dette. Det er manna for min sjel. Deres
bønner og kjærlighet støtter meg. Herren hører deres bønner og
velsigner meg og mine brødre med sunnhet og styrke og leder
oss i hans rikes anliggender her på jorden. Vi er alle svært takk-
nemlige for dette.»3 Han talte også om den kjærlighet han og
andre ledere i Kirken hadde til de hellige: «Vi er glad i dere alle
og vil at dere skal ha stor fremgang, glede og lykke, og vi vet at
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dette kan dere bare oppnå hvis dere vil følge de formaninger
Gud har gitt gjennom sine profeter og ledere.»4

Spencer W. Kimballs læresetninger

Herren leder sin kirke gjennom
guddommelig utvalgte ledere

Vår Herre Jesus Kristus, Mesteren og Frelseren, står selv som
overhode for denne kirke i all sin majestet og herlighet. Han
leder sin kirke ved hjelp av sine guddommelig utvalgte og opp-
holdte profeter og apostler.5

De saker som sorterer under Jesu Kristi Kirke, administreres
av Kirkens presidentskap og De tolv apostler, samtidig som
Kirken har en rekke generalautoriteter og også stavs- og
misjonspresidenter samt biskoper til å hjelpe seg. Disse menn er
hjordens hyrder. Herren har satt disse menn til å lede hans rike
her på jorden, og han har gitt dem myndighet og ansvar, enhver
innenfor sitt spesielle område. Han har gitt disse menn Det mel-
kisedekske prestedømme, hvilket betyr at han har delegert sin
egen makt og myndighet til mennesket. Han godkjenner og
aksepterer det disse utvalgte og salvede tjenere foretar seg.6

Jeg vitner for dere at lederne i denne Jesu Kristi kirke er gud-
dommelig kalt og beskikket til å lede ved profetiens ånd slik det
ble gjort i andre evangelieutdelinger.7

Til ethvert medlem av denne kirken har Herren gitt ledere på
tre plan: biskopen eller grenspresidenten, stavspresidenten eller
misjonspresidenten og generalautoritetene. Disse lederne er
pålitelige. En av dem kan ha begrenset kunnskap, utdannelse
eller opplæring, men han er berettiget til Herrens åpenbaringer
til sitt folk, og han har åpen kanal til Gud selv.8

Helt siden korsfestelsen fant sted, er titusenvis av menn blitt
kalt av Frelseren til ansvarsfulle stillinger. Ikke en av dem har
vært fullkommen, og likevel er alle blitt kalt av Herren og må
støttes og oppholdes av dem som vil være Herrens disipler.
Dette er evangeliets sanne ånd.9

Utvalgte, godkjente, ordinerte ledere vil beskytte oss mot
«menneskers spill … og … listige knep» [Efeserbrevet 4:14]. Vi
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kan aldri bli bedratt hvis vi beskytter oss mot den blinde eller
ondskapsfulle veilederen ved å følge Ånden og Kirkens riktige
ledere.10

Ingen er ivrigere enn Brødrene som står i spissen for denne
kirken, etter å motta slik veiledning som Herren vil gi dem til
gagn for menneskeheten og for Kirkens folk.11

Jeg vet at Herren har kontakt med sine profeter, og at han
åpenbarer sannheten i dag for sine tjenere på samme måte som
han gjorde på Adams tid, på Abrahams, Moses’, Peters og Josefs
tid og for alle de mange andre ned gjennom tidene. Guds bud-
skap om lys og sannhet er gitt like sikkert til mennesket i dag
som i noen annen evangelieutdeling.12

Profeter forkynner lignende budskap

Noen lurer kanskje på hvorfor generalautoritetene taler om
det samme på konferanse etter konferanse. Jeg har sett litt nær-
mere på profetenes ord opp gjennom tidene, og det er et klart
mønster. Sagt med profeten Almas ord ønsker vi å innprente i
folket «et evig hat til synd og misgjerninger». Vi forkynner
«omvendelse og tro på Herren, Jesus Kristus» (Alma 37:32, 33).
Vi priser ydmykhet. Vi søker å lære folket «å motstå alle djevelens
fristelser ved sin tro på Herren, Jesus Kristus» (Alma 37:33). Vi
lærer vårt folk «at de aldri må bli trette av å gjøre gode gjer-
ninger» (Alma 37:34).

Profetene sier det samme fordi vi stort sett møter de samme
problemene. Løsningene på disse problemene har ikke foran-
dret seg, brødre og søstre. Det ville vært en dårlig fyrlykt som ga
forskjellig signal til hvert eneste skip som skulle i havn. Det ville
vært en dårlig fjellfører som kjente den sikre ruten opp fjellet,
men likevel tok sitt godtroende følge opp ukjente og farefulle
stier som ingen kunne vende tilbake fra.13

Kirkens ledere er ikke i stand til, hver gang vi underviser dere,
å komme med en ny eller mer attraktiv vei som vil føre dere til-
bake til vår himmelske Faders nærhet. Veien forblir den samme.
Derfor må vi ofte gi dere oppmuntring på de samme områdene,
og advarslene må gjentas. Det at en sannhet blir gjentatt, gjør
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ikke denne sannheten mindre viktig eller sann. Det er faktisk
motsatt.14

Jeg kan tenke meg at hvis Herren selv sto på Oljeberget og
underviste folket, ville han sagt meget av det samme som har
blitt sagt og vil bli sagt [på våre konferanser]. Jeg kan tenke meg
at hvis han sto ved Galilea-sjøen med båtene i vannet og folk stå-
ende rundt seg, så ville han si svært mye av det samme: at vi må
etterleve Guds bud, holde oss uplettet av verden og holde alle
bud som Gud har gitt oss. Dette ville han ha sagt, og derfor sier
han i dag dette gjennom sine tjenere.15

Profeter har ofte blitt avvist eller forkastet på sin egen tid

Verden har gått fremover når den har fulgt profetene, men når
den har ignorert dem, har det ført til stagnasjon, trelldom og
død.16

Selv i Kirken er mange tilbøyelige til å pynte gravene til gårs-
dagens profeter og mentalt stene de levende profeter [se
Matteus 23:29-30, 34].17

La oss ikke falle i de gamles villfarelse. Mange som tilhører
forskjellige sekter i våre dager, tror på Abraham’er, Moses’er og
Paulus’er, men motsetter seg å tro på dagens profeter. Også old-
tidens folk kunne godta profetene fra tidligere tider, men sine
samtidige anklaget og forbannet de.18

Menneskene har benyttet seg av forskjellige unnskyldninger
opp gjennom tidene for å kunne avvise disse guddommelige
budbringerne [levende profeter]. Man har forkastet dem fordi
profetene kom fra et lite kjent sted. «Kan det komme noe godt
fra Nasaret?» (Johannes 1:47.) Jesus ble også møtt med: «Er han
ikke tømmermannens sønn?» (Matteus 13:55.) På en eller annen
måte har den raskeste måten å forkaste de hellige profetene på,
vært å benytte et eller annet falskt eller absurd påskudd til å
avvise mannen, slik at hans budskap også kunne forkastes.
Profeter som ikke hadde store talegaver, men strevde mer med å
uttale seg, ble fullstendig oversett. Istedenfor å tilegne seg
Paulus’ budskap, syntes noen at han så svak og sykelig ut og at
hans måte å tale på var foraktelig [se 2. Korinterbrev 10:10].
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«Istedenfor å tilegne seg Paulus’ budskap, syntes noen at han så 
svak og sykelig ut og at hans måte å tale på var foraktelig.»

Kanskje de dømte Paulus ut fra hvordan stemmen hans lød eller
ut fra hvordan han talte, og ikke ut fra de sannheter han bragte.

… Denne verdens bekymringer er så mange og innviklede at
selv meget gode mennesker blir ledet bort fra sannheten fordi de
bryr seg for mye om denne verdens ting…

Av og til blir menneskenes hjerter så fylt av denne verdens ting
og ære at de ikke kan lære det de mest av alt trenger å lære.
Enkle sannheter blir ofte forkastet til fordel for menneskenes
langt mindre krevende filosofier, og dette er enda en grunn til å
forkaste profetene…

De hellige profeter har ikke bare nektet å følge menneskenes
feilaktige læresetninger, men har også påvist disse feilene. Det er
derfor ikke til å undres over at man ikke alltid har reagert på pro-
fetene med likegyldighet. Profetene er ofte blitt forkastet fordi
de først har forkastet sitt eget samfunns feilaktige levesett…
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Profeter har lett for å irritere verdsligsinnede mennesker.
Altfor ofte blir de hellige profeter oppfattet som strenge og ivrige
etter å bli husket for å ha sagt: «Jeg fortalte dere det.» De profe-
tene jeg har kjent, har vært ytterst elskverdige og kjærlige menn.
Det er på grunn av deres kjærlighet og integritet de ikke kan
endre Herrens budskap bare for å behage folket. De er for gode
til å være så grusomme. Jeg er så takknemlig for at profetene ikke
trakter etter popularitet.19

Foreldre skal lære sine barn å 
støtte og følge Kirkens ledere

Hvordan lærer du dine barn å bli glad i Kirkens autoriteter?
Hvis du stadig sier gode ting om grenspresidentskapet, distrikts-
presidentskapet, misjonspresidentskapet og Kirkens president-
skap, vil dine barn komme til å bli glad i brødrene.20

Vi ber for Kirkens ledere. Hvis barna når det er deres tur til å
holde familiebønn og når de holder personlig bønn, alltid hus-
ker å be til Herren for Kirkens ledere, er det lite sannsynlig at de
noensinne vil falle fra…

De barna som ber for brødrene, vil komme til å bli glad i dem,
tale godt om dem, hedre dem og ta etter dem. De som daglig
hører at Kirkens ledere blir omtalt i bønn med stor kjærlighet, vil
mer sannsynlig tro talene og formaningene de kommer til å høre.

Når gutter taler til Herren om sin biskop, er det sannsynlig at
de vil ta intervjuer med biskopen svært alvorlig, og det er her for-
fremmelse i prestedømmet og misjon og tempelvelsignelser blir
drøftet. Og piker vil også få stor respekt for alt som foregår i
Kirken, når de ber for Kirkens ledere.21

De som følger Kirkens autoriteter, finner sikkerhet

Kirkens medlemmer vil alltid kunne føle seg trygge hvis de nøye
følger Kirkens autoriteters instruksjoner, formaninger og ledelse.22

De autoriteter som Herren har plassert i sin kirke, utgjør for
Kirkens folk en havn, et tilfluktssted, et fortøyningsfeste så å si.
Ingen i denne kirken som fortøyer seg trygt til Kirkens autoriteter
som Herren har plassert i sin kirke, vil noensinne komme langt på
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avveier. Denne kirken vil aldri komme på avveier. De tolvs quorum
vil aldri lede dere inn på sideveier, det har det aldri gjort og vil hel-
ler aldri gjøre. Enkeltpersoner kan nok svikte, men et flertall av De
tolvs råd vil aldri på noe tidspunkt befinne seg på feil side. Herren
har utvalgt dem, og han har gitt dem konkrete ansvarsoppgaver.
De mennesker som holder seg nær til dem, vil være trygge. På den
annen side vil enhver som begynner å gå sine egne veier i strid
med autoritetene, befinne seg i stor fare. Jeg sier ikke at de ledere
som Herren velger, nødvendigvis er de dyktigste og heller ikke de
med den beste utdannelse, men det er de som er utvalgt, og når
de er utvalgt av Herren, er de hans anerkjente myndighet, og de
menneskene som holder seg nær til dem, er trygge.23

Dersom vi etterlever evangeliet og følger våre lederes råd, vil
vi bli velsignet med å unngå mange av de problemer som verden
er hjemsøkt av.24

La oss lytte til dem vi oppholder som profeter og seere, og alle
de andre brødrene, som om vårt evige liv var avhengig av det, for
det er akkurat det det er!25

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Tenk over hvordan du har blitt velsignet når du har oppholdt
Kirkens ledere på de tre planene som president Kimball beskrev
(se side 254). Hvilke erfaringer minnes du når du gjør dette?

• Les avsnittet som begynner på side 255. Hvilke tilbakeven-
dende temaer har du lagt merke til på de siste generalkonfe-
ransene?

• Les hele det tredje og fjerde avsnitt på side 256. Hvorfor tror
du noen mennesker finner det vanskelig å følge levende pro-
feter? Hvilke nylige eksempler kommer du på?

• Hva kan vi gjøre for å oppmuntre barn og andre til å respek-
tere og følge Kirkens ledere? (Du finner noen eksempler på
side 258.)

• Les siste avsnitt i kapitlet. Hvorfor er det trygt å følge rådene
fra Kirkens ledere?
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Aktuelle skriftsteder: Efeserbrevet 2:19-20; 4:11-16; Helaman
13:24-29; L&p 1:14, 38; 21:4-6; 121:16-21
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Hvordan dele 
evangeliet med andre

Vi må forlenge våre steg og dele evangeliet med andre.

Fra Spencer W. Kimballs liv

Under en reise til Quito i Ecuador, mens eldste Spencer W.
Kimball var medlem av De tolv apostlers quorum, satt han på en
restaurant i et hotell sammen med en gruppe der det også var
fire unge misjonærer. «Han bemerket til de andre at kelneren var
en pen, ung mann som kunne ha vært en god misjonær for
Kirken. Eldste Kimball bestilte brød og melk, og spurte så kel-
neren om han hadde noen barn hjemme. “En sønn,” svarte kel-
neren. “Brød og melk vil gjøre ham sunn og sterk,” sa eldste
Kimball, “men han vil bli enda sunnere og sterkere hvis du gir
ham den maten disse unge mennene kan gi.” Kelneren så forvir-
ret ut. Så forklarte eldste Kimball at de unge mennene var misjo-
nærer som underviste i Jesu Kristi evangelium. Kelneren sa han
var interessert i at misjonærene skulle undervise ham.»1

President Kimball henviste ofte til Frelserens påbud om at
evangeliet skulle bringes til «all verden» (Markus 16:15). Han ba
om flere heltidsmisjonærer, spesielt unge menn og eldre ekte-
par, og han minnet alle Kirkens medlemmer på å delta i dette
guddommelig utpekte arbeid. «Det vi må gjøre, og det som er
vårt store kall,» sa han, «er å bringe denne verdens mennesker
det lys eller den forståelse som vil lyse opp, slik at de kan finne
veien ut av mulm og mørke og inn til evangeliets glede, fred og
sannheter.»2
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Spencer W. Kimballs læresetninger

Herren lover oss store velsignelser 
når vi deler evangeliet med andre

Det er en spennende åndelig opplevelse å gjøre misjonærar-
beid, å gi henvisninger, å følge misjonærene når de underviser.
Det er spennende og givende. Timene, innsatsen, undringen –
alt er verdt det om så bare én sjel vil omvende seg, tror og
ønsker å bli døpt. Tenk hvor herlig det ville føles når de sier:
«Når du er her og vi snakker om disse tingene, er det som jeg
husker noe jeg har visst før», eller: «Du kan ikke dra herfra før
du har fortalt oss alt du vet om den gjenopprettede kirken.»3

Når vi deler evangeliet med andre, får vi selv fred og glede. Vi
forøker vår evne til å elske andre og ha omsorg for dem, øker vår
egen tro, styrker vårt forhold til Herren og øker vår egen forstå-
else av evangeliets sannheter.4

Herren har lovet oss store velsignelser i forhold til hvor villige
vi er til å dele evangeliet med andre. Vi vil få hjelp fra den andre
siden av sløret i form av åndelige mirakler. Herren har sagt oss
at våre synder vil bli tilgitt i større grad når vi fører sjeler til
Kristus og bærer trofast vitnesbyrd til verden. Jeg er sikker på at
vi alle har behov for ytterligere hjelp til å få tilgivelse for våre syn-
der. (Se L&p 84:61.) I et av de største skriftstedene om misjo-
nærarbeid, kapittel 4 i Lære og pakter, får vi vite at hvis vi tjener
Herren som misjonærer «av hele [vårt] hjerte, og av all makt,
sinn og styrke», kan vi «stå ulastelige for Gud på den ytterste
dag» (vers 2).

Videre har Herren sagt:

«Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å
rope omvendelse til dette folk og bare bringer én sjel til meg,
hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min Faders rike!

Og nå, hvis deres glede vil bli stor med én sjel som dere har
bragt til meg i min Faders rike, hvor stor skal ikke deres glede bli
om dere skulle bringe mange sjeler til meg!» (L&p 18:15-16.)
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Eldste Spencer W. Kimball som heltidsmisjonær i Midtstatene misjon, USA, juni 1915.
Eldste Kimball t.v., ved siden av sin ledsager L. M. Hawkes.

Hvis man arbeider alle sine dager og bare bringer én eneste
sjel til Herren! Hvilken glede! Én sjel! Hvor dyrebar! Jeg skulle
ønske at Gud ville gi oss en slik kjærlighet til sjeler!5

Herren har betrodd alle Kirkens medlemmer 
ansvar for å være hans budbærere

Jeg skulle ønske at vi mer effektivt og trofast kunne få Kirkens
medlemmer til å forstå at hvis en person er gammel nok til å
være medlem, er vedkommende gammel nok til å være misjo-
nær. Man trenger ikke bli beskikket spesielt til det kallet. Alle
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medlemmer er forpliktet og kalt til å bringe evangeliet ut til men-
neskene de har rundt seg. Vi ønsker at enhver mann, enhver
kvinne og ethvert barn skal påta seg sitt rettmessige ansvar. Det
er svært viktig. For dette er evangeliets budskap: Vi mottar vel-
signelser fra evangeliet, og så går vi og deler disse velsignelsene
med andre.

Vi er et travelt folk. Men Herren sa ikke: «Hvis det passer deg,
vil du da overveie å forkynne evangeliet?» Han har sagt: «La
enhver lære sin plikt» (L&p 107:99) og «Se, … det tilkommer
enhver som er advart, å advare sin neste» (L&p 88:81).

Vi må huske at Gud er vår allierte i dette. Han er vår hjelp. Han
vil åpne veien, for han ga budet.6

Er det ikke fantastisk, mine kjære brødre og søstre som er med-
lemmer sammen med meg i Guds rike, at Herren betror oss å
bringe hans ord til våre brødre og søstre som ikke er medlemmer
av Kirken? La oss et øyeblikk tenke oss at rollene var motsatt – at
dere ikke var medlemmer av Kirken, men at deres nabo som ikke
er medlem, var en siste-dagers-hellig. Ville dere ønske at han eller
hun fortalte dere om evangeliet? Ville dere da fryde dere over de
nye sannhetene dere lærte? Ville dere få større kjærlighet til og
respekt for naboen som hadde delt disse sannhetene med dere?
Naturligvis ville svaret på alle disse spørsmålene være: Ja!7

Brødre og søstre, jeg undres på om vi gjør alt vi kan. Er vi
rolige og tilfredse når det gjelder vårt oppdrag om å undervise
andre i evangeliet? Er vi beredt til å forlenge våre steg? Til å
utvide vårt virkefelt?8

Dagen for å bringe evangeliet til enda flere steder og folk er
her og nå. Vi må komme dit hen at vi tenker på vår forpliktelse
til å forkynne budskapet istedenfor på vår egen bekvemmelighet.
Kall fra Herren er sjelden beleilige. Tiden er kommet da offer må
bli et enda viktigere element i Kirken. Vi må øke vår hengivenhet
slik at vi kan gjøre det arbeid Herren har for oss… Mesterens
avskjedsord til sine apostler like før hans himmelfart lød: «Gå ut
i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke
tror, skal bli fordømt.» (Markus 16:15-16.)
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Vi må ikke vakle eller bli trette av å gjøre godt. Vi må forlenge
våre steg. Det er ikke bare vår egen evige velferd det gjelder,
men også den evige velferd til mange av våre brødre og søstre
som nå ikke er medlemmer av denne, den sanne kirke. Jeg er
begeistret for profeten Joseph Smiths ord i et brev han sendte
til Kirken fra Nauvoo 6. september 1842: «Skal vi ikke gå fremad
i en så stor sak? Gå fremover… Friskt mot …, og fremad til
seier!» (L&p 128:22).9

Gjennom vår rettferdige innflytelse og innsats kan vi
hjelpe andre å motta det gjengitte evangelium

Medlem-misjonærarbeid er nøkkelen til Kirkens fremtidige
vekst.10

Jeg føler at Herren på en svært naturlig måte har plassert
mange personer blant våre venner og bekjente som er rede til å
komme inn i hans kirke. Vi ber dere om ved bønnens hjelp å
identifisere disse og så be Herren hjelpe dere å presentere evan-
geliet for dem.11

Det skulle være klart for oss at vi vanligvis må bli venner med
våre naboer før vi kan advare dem riktig. Våre naboer må erfare
at vi tilbyr ekte vennskap og fellesskap. Vi ønsker at medlemmer
skal innby naboer, ikke refse eller skremme dem.12

Evangeliet er sant. Ved å studere og etterleve dets prinsipper
og søke Den hellige ånds hjelp kan enhver oppriktig sannhets-
søker få vite at det er sant. Men det er så meget lettere å forstå
og akseptere det hvis den som søker sannheten, også kan se
evangeliets prinsipper i handling hos andre troende. Det kan
ikke ytes bedre tjeneste i misjonærkallet i denne kirken enn å
være eksemplarisk med hensyn til positive kristne dyder.13

Rettskafne medlemmer som etterlever evangeliet ved sitt
eksempel og også ved sitt ord, er Kirkens beste reklame.14

Det ethvert medlem bør gjøre ved sitt gode eksempel og ved
å bære vitnesbyrd, er å vise andre som ikke er medlemmer,
hvilke gleder det gir å etterleve og forstå evangeliet, og derved
bidra til at de kommer til det stadium at de aksepterer mer for-
mell undervisning.15
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«Det virkelige mål for effektiv misjonering er at medlemmene 
skal finne mennesker og heltidsmisjonærene skal undervise.»

Det virkelige mål for effektiv misjonering er at medlemmene
skal finne mennesker og heltidsmisjonærene skal undervise…
Når medlemmer finner menneskene, er de personlig interessert
i å drive fellesskapsfremmende arbeid, færre undersøkere mistes
før dåp, og de som blir døpt, forblir aktive.16

Vårt mål skulle være å identifisere så snart som mulig hvem av
vår Faders barn som er åndelig beredt til å gå hele veien frem til
dåp inn i riket. En av de beste måtene å finne dette ut på er å
presentere dine venner, slektninger, naboer og bekjente for hel-
tidsmisjonærene så snart som mulig.17

Noen ganger glemmer vi at det er bedre å risikere litt mislyd i
forholdet til en venn enn å berøve ham for evig liv ved å forholde
oss tause.18

Ikke vent for lenge på det helt perfekte øyeblikk eller med å
drive fellesskapsfremmende arbeid. Det du må gjøre, er å finne ut
om de er de utvalgte. «Mine utvalgte hører min røst og forherder
ikke sine hjerter» (L&p 29:7). Hvis de hører og har et åpent sinn
for evangeliet, vil det være tydelig straks. Hvis de ikke vil lytte og
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de forherder sine hjerter med skepsis eller negative kommenta-
rer, er de ikke rede. I så fall må du fortsette å være glad i dem og
være deres venn og vente på neste anledning til å finne ut om de
er rede. Du vil ikke miste deres vennskap. De vil fremdeles
respektere deg.

Det forekommer naturligvis skuffelser, men du taper aldri
noe. Ingen mister noen gang en venn bare fordi vedkommende
ikke ønsker flere besøk av misjonærene. Medlemmet kan fort-
sette kontakten uten å true vennskapet eller et spesielt forhold
til den familien. Det tar noen ganger lengre tid for enkelte å
komme inn i Kirken enn for andre. Medlemmet skulle fortsette
vennskapet og prøve igjen senere med tanke på omvendelse. Bli
ikke motløs bare fordi det for øyeblikket ikke skjer noen frem-
gang. Det finnes hundrevis av historier om hvor verdifullt det er
å være utholdende i misjonærarbeidet.19

Misjonærarbeid innebærer at man kjærlig 
og vedvarende driver fellesskapsfremmende arbeid 
med nye konvertitter og mindre aktive medlemmer

Når vi døper noen, er det en forbrytelse å la dem langsomt
drive ut av Kirken igjen og bort fra evangeliet på grunn av
mangel på fellesskapsfremmende arbeid. Fellesskapsfremmende
arbeid er et viktig ansvar. Vi skulle være i stand til å drive felles-
skapsfremmende arbeid med alle som kommer inn. Derfor
ønsker vi at medlemmene skal gjøre misjonærarbeidet og også få
hjelp av misjonærene. Vi ønsker at medlemmene … skal sette i
gang og gjøre dette arbeidet, for de er fremdeles «naboene» etter
at personen er døpt. De kan fremdeles drive fellesskapsfrem-
mende arbeid. De kan fremdeles hente dem og ta dem med til
prestedømsmøtet. De kan fremdeles oppmuntre dem og hjelpe
dem i deres hjemmeaftener og så videre.20

Vi kan ikke understreke sterkt nok behovet for å gjøre misjo-
nærarbeid innen rammen av prestedømmets korrelasjon, så det
blir drevet fellesskapsfremmende arbeid med undersøkere og de
blir knyttet til Kirkens programmer på en slik måte at de straks
blir aktive og trofaste medlemmer. Dette er en annen måte for
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alle Kirkens medlemmer å ta aktivt og konstant del i misjonær-
arbeidet på – ved å drive fellesskapsfremmende arbeid, bli ven-
ner med og oppmuntre Kirkens nye medlemmer.21

Det er helt avgjørende at de som blir døpt som konvertitter,
øyeblikkelig blir tildelt hjemmelærere som driver fellesskapsfrem-
mende arbeid med dem på en helt personlig og omsorgsfull måte.
Disse hjemmelærerne, som samarbeider med sine prestedøms-
funksjonærer, skulle påse at alle modne konvertitter blir gitt en
utfordrende oppgave og dessuten får anledning og blir oppmun-
tret til å øke sin kunnskap om evangeliet. Vedkommende skulle få
hjelp til å etablere sosiale forhold til Kirkens medlemmer, slik at
han ikke vil føle seg alene når han begynner sitt liv som aktiv siste-
dagers-hellig.22

Det er en inspirasjon og glede å se … de hellige ta hånd om,
hjelpe, støtte og be for dem som daglig kommer inn i vår Herres
rike. Fortsett å hjelpe hverandre og også alle dem som kommer
til å slutte seg til Kirken. Ønsk dem velkommen og by dem kjær-
lighet og vennskap.23

Det er vårt ansvar som brødre og søstre i Kirken å hjelpe dem
som har gått seg vill, å finne veien tilbake, og hjelpe dem som
har tapt det som er så dyrebart, å finne sin skatt igjen. Skriften
sier klart og tydelig at hvert medlem er forpliktet til å styrke
andre medlemmer.

Frelseren fremhevet dette så kjærlig, men ettertrykkelig da
han sa til Peter: «Når du en gang omvender deg, så styrk dine
brødre» (Lukas 22:32). La meg få si det samme til hver av dere:
Når dere har omvendt dere, da vær så snill å styrke deres brødre
og søstre. Det er så mange som hungrer og som noen ganger
ikke vet hvorfor. Det finnes åndelige sannheter og prinsipper
som kan gi dem et sterkt grunnlag for sjelens trygghet og for
hjertets og sinnets fred, hvis vi bare vil be for dem og vise dem
aktiv omsorg…

Det finnes kanskje noen som sier: «Vi kjenner en mann eller
en kvinne som aldri vil la seg påvirke.» Naturligvis kan han eller
hun bli påvirket. Han eller hun kan alltid få hjelp og velsignelser!
Det gis et løfte i Skriften. Det lyder: «Kjærligheten faller aldri
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bort» (1. Korinterbrev 13:8). Aldri! Den kjærlighet som uttrykkes
lenge nok, vil alltid forårsake et mirakel, enten i den som kjær-
ligheten rettes mot, i oss, i begge parter eller i andre mennesker
rundt vedkommende.

… Jeg tror ikke det finnes noen som ikke kan omvendes –
eller jeg kunne si bli reaktivisert – hvis rette vedkommende vel-
ger riktig fremgangsmåte til riktig tid på riktig måte og med rik-
tig ånd. Jeg vet at vår Fader i himmelen vil velsigne oss i våre
anstrengelser hvis vi forbereder oss, etterlever evangeliets prin-
sipper med glede, og hvis vi søker vår himmelske Faders hjelp…

Måtte alle prestedømmets hjemmelærere, Hjelpeforeningens
besøkende lærerinner, ektemenn og hustruer, foreldre og barn og
alle medlemmer som elsker Herren og ønsker å gjøre hans vilje,
se seg rundt og med kjærlighet, inspirasjon og rettferdighet hjelpe
dem som har behov for hjelp. Midlertidig interesse og begeistrede
skippertak fører ikke til de ønskede resultater. Men de resultater
vi ønsker, kan komme og vil komme oftere enn noen av oss kan
forestille oss, hvis vi ved bønnens hjelp vil anstrenge oss mer. Ikke
bare vil vi og andre motta Herrens utsøkte velsignelser, men vi vil
også komme nærmere Herren og føle hans kjærlighet og ånd.24

Foreldre skulle hjelpe sine barn 
å forberede seg til heltidsmisjon

Vi trenger at Kirkens unge menn i misjonæralder trer frem i
enda større antall enn de gjør nå, slik at de kan påta seg sitt
rettmessige ansvar, sitt privilegium og sin velsignelse som
Herrens tjenere i misjonærsaken. Hvor styrket vi og de ville bli
hvis alle unge menn forberedte seg for Herrens verk!25

Når jeg ber om flere misjonærer, ber jeg ikke om misjonærer
som ikke har vitnesbyrd eller om uverdige misjonærer. Jeg ber
om at vi begynner tidligere og gir våre misjonærer i alle grener
og menigheter verden over bedre opplæring. Dette er enda en
utfordring – at ungdommen vil forstå at det er et stort privile-
gium å reise på misjon, og at de må være friske, fysisk, mentalt
og åndelig, og at «Herren ikke kan se på synd og på noen måte
samtykke i den» [Alma 45:16].



K A P I T T E L  2 4

270

«Jeg håper at enhver familie vil holde familiens hjemmeaften hver mandag 
kveld uten unntak. Misjonærarbeidet vil være et viktig punkt å ta opp der.»

Jeg ber om misjonærer som har grundig kjennskap til Kirkens
lære, som har fått opplæring i familien og i Kirkens organisasjo-
ner, og som går til sin misjon med et sterkt ønske. Jeg ber om …
at vi gir fremtidige misjonærer bedre opplæring, begynner tidli-
gere og holder på lenger, slik at enhver ser frem til sin misjon
med stor glede.26

Vi må ha større tall i tankene. Vi må forberede våre misjonærer
bedre, ikke bare med hensyn til språk, men med hensyn til Skriften
og fremfor alt vitnesbyrd og glød som gir kraft til deres ord.27

Send deres gutter på misjon. I det øyeblikk dere holder dem i
deres armer, begynner dere å undervise dem. De hører deres
bønner, morgen og kveld. De hører dere be Herren om hjelp til
å åpne dørene til alle nasjoner. De hører om misjonærarbeid. De
hører dere be for deres biskoper og misjonspresidenter og alle
andre som betjener dere, og det trenger gradvis inn i deres
bevissthet.28
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Nesten hver gang jeg ser en liten gutt, sier jeg: «Du kommer
til å bli en flott misjonær, ikke sant?» Dere sår et frø i hans sinn.
Det er som planter og annen vegetasjon. Det vokser og vokser,
og hvis en far og en mor snakker med sine små gutter … om å
reise på misjon – mens de ennå nesten bare er spebarn – vil det
lille frøet vokse og vokse.29

Foreldre gjør klokt i å begynne å forberede sine sønner på å
spare penger mens de er små. Lær dem å bli ivrige etter å spare.
Lær dem også å bli ivrige etter å studere og be angående evan-
geliet, til å undersøke selv hvordan evangeliet virker i deres eget
liv og hos menneskene som omgir dem. La dem føle tjenestens
ånd i sine gutteår og få erfaring med å hjelpe andre å drøfte gle-
dene ved evangeliets budskap i livet. La dem bruke sine erfa-
ringer fra Seminar- og Institutt-klasser som øvelse i å erverve seg
åndelig kunnskap av stor verdi for seg selv og andre. La dem for-
berede seg ved å holde seg rene og verdige og ved å ønske av
hele sitt hjerte å hjelpe Herren med å bringe evangeliet ut til
dem som er rede til å motta det.30

Jeg håper at enhver familie vil holde familiens hjemmeaften
hver mandag kveld uten unntak. Misjonærarbeidet vil være et
viktig punkt å ta opp der, og far, mor og barn vil etter tur opp-
sende bønner som omhandler dette viktige emnet – at nasjo-
nenes dører vil bli åpnet for oss, og så for det annet, at
misjonærene, Kirkens unge menn og kvinner, vil være ivrige
etter å fylle disse misjoner og bringe folk inn i Kirken.31

Kirken trenger ektepar som misjonærer

Foreldre kan se frem til den dagen da de også kan reise på
misjon, hvis helse og andre forhold tillater det.32

Vi har vært tilbøyelige til å glemme, vi eldre, som har gått av
med pensjon og har trukket oss tilbake til et bekvemt sted hvor
vi kan dra med campingutstyret vårt og med andre ting. Vi har
funnet en lettvint utvei til å tilfredsstille våre egne tanker og vår
egen samvittighet når det gjelder at arbeidet må gå videre – vi
sier at vi skal sende våre gutter.
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Vi har alle dette ansvaret. Ikke alle er i stand til det, men mange,
mange av oss er i stand til det.33

Vi har bruk for hundrevis av ektepar, eldre folk som noen av
dere, som har voksne barn, som har trukket seg tilbake fra
arbeidslivet, som er i stand til å reise ut ... for å forkynne evan-
geliet. Vi har bruk for hundrevis av ektepar. Dere kan bare gå og
snakke med biskopen – det er alt dere trenger å gjøre. Fortell
ham: «Vi er klar til å reise hvis dere kan bruke oss.» Jeg tror dere
sannsynligvis vil bli kalt.34

Dette er Herrens verk. Vi går hans ærend. Han har befalt oss
spesielt, og likevel er det mange mennesker i verden som ikke
kjenner oss. Det er på tide at vi forbereder oss og går frem med
ny iver i dette store arbeidet. Vi har inngått en pakt, dere og jeg,
om at vi skulle gjøre det. Måtte vi alle si det samme som den
unge mannen som ble funnet av sine engstelige foreldre i tem-
plet der han satt midt blant de skriftlærde: «Jeg må gjøre min
Faders arbeid» [Lukas 2:49, KJv.].35

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• På hvilke måter er misjonærarbeid «en spennende åndelig
opplevelse»? (side 262). Hvilke «spennende og givende» opp-
levelser kan vi ha når vi deler evangeliet med andre? (Du
finner et eksempel i historien på side 261.)

• Les side 262-63 og se etter velsignelser vi mottar når vi deler
evangeliet med andre. Når har du erfart noen av disse velsig-
nelsene?

• Les hele fjerde avsnitt på side 264. Hva tror du det betyr å «for-
lenge våre steg» og «utvide vårt virkefelt»? Hvordan kan vi
følge dette rådet i misjonærarbeidet?

• Les avsnittet som begynner på side 265. Tenk over eller drøft
det konkrete rådet du finner om å dele evangeliet med familie
og venner. For eksempel: (a) Hva kan vi gjøre for å «bli venner
med våre naboer»? (b) På hvilke måter kan vi være «reklame» for
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Kirken? (c) Hva kan være ulemper ved å vente på «det helt per-
fekte øyeblikk» for å dele evangeliet med andre? (d) Hvordan
skulle vi reagere hvis våre familiemedlemmer og venner ikke
aksepterer vår innbydelse til å lære om evangeliet?

• Hva er noen behov nye medlemmer har? Mindre aktive med-
lemmer? Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem? (Se side 267-69.)

• Hvilke egenskaper ser Kirkens ledere etter hos heltidsmisjo-
nærer? (Du finner noen eksempler på side 269-71.) Hva kan
foreldre og andre gjøre for å hjelpe barn å utvikle slike egen-
skaper? Hvordan kan foreldre og barn følge president
Kimballs råd om å spare penger til misjon?

• President Kimball oppfordret innstendig eldre ektepar til å
utføre en misjon (side 271-72).

. Hvilke valg og anledninger gir Kirken ektepar som vil utføre en
misjon? Hva kan ektepar gjøre for å forberede seg til misjon?
Hvordan utfører du misjonærarbeid på ditt nåværende sta-
dium i livet?

Aktuelle skriftsteder: Mosiah 3:20; Alma 26:1-16; Helaman 6:3;
Moroni 6:3-4; L&p 84:88
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A

Abraham, eksempel på lydighet
basert på tro, 144

Adam og Eva, eksempel på lydig-
het basert på tro, 143

Aper, fanges, 150-51

Arbeid, åndelig nødvendig,
121-23

Avgjørelser, rettferdige, hjelper
oss å stå imot fristelse, 111-13

Avgudsdyrkelse
definisjon, 148
former for, 149-50

B

Bangerter, William Grant, i tale
holdt av Spencer W. Kimball,
XXVII

Banning, 160-61

Barn. Se også Familier; Foreldre
beskytt dem mot umoralsk inn-

flytelse, 188-90
kjærlighet til, 215
undervis dem om integritet,

132-34
undervis dem om kjærlighet til

Kirkens ledere, 258

Bønn. Se også Familiebønn
en befaling, 50-51
i grupper, 58
innhold i, 51-54
personlig, 54-55
svar på, 58-59

277277

Emneregister

C

Clark, J. Reuben, jr., informerer
Spencer W. Kimball om at han
er kalt til apostel, XXIII

D

Daniel, hans integritet, 134-35

Den hellige ånd. Se også Den hel-
lige ånds gave

hjelper oss å motstå ond innfly-
telse, 108

i Kirkens møter, 161
kan overbevise syndere om feil-

trinn, 38
og åpenbaringen om preste-

dømmet i 1978, XXXII
skriftstudium gir større forstå-

else fra, 68
slutter å streve med de uærlige,

131
vitnesbyrd mottatt ved åpenba-

ring gjennom, 72-74

Den hellige ånds gave. Se også
Den hellige ånd

mottas av alle som omvender
seg og blir døpt, 108

nødvendig, 5-6

Død
Fannie Kimballs, 13
ikke slutten på tilværelsen, 16
Mary Kimballs, 13
muligheter den gir, 19-20
Olive Woolley Kimballs, 13, 14
Spencer W. Kimballs, XXXV
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tilsynelatende tragedie, 14-15
trøst når den inntreffer, 14
viktig del av livet, 20-21

E

Ekteskap. Se Evig ekteskap

Evangeliet, sammenlignet med et
kart, 5-7

Evig ekteskap
forberedelse til, 196-98
formel for lykke i, 198-200
innstiftet av Gud, 194-96
krever fullstendig lojalitet og

troskap, 200-203
uselviskhet og lydighet resulte-

rer i et vellykket, 200-202

F

Falske guder. Se Avgudsdyrkelse

Familier. Se også Barn; Evig ekte-
skap; Foreldre

sentralt i vår himmelske Faders
plan, 207-8

styrk dem mot ond innflytelse,
211-12

åndelighet skal næres av, 213-15

Familiebønn 
former for, 55-57
velsignelser ved, 56-57

Familiens hjemmeaften, 213-14

Forberedelse
en livsstil, 124-25
og hjemmeproduksjon og lag-

ring av mat, 120-21
økonomisk, 123-24

Foreldre. Se også Barn; Evig ekte-
skap; Familier

beskytt barn mot umoralsk inn-
flytelse, 188-90

bygg opp et lager av åndelig
styrke hos barn, 208-11

undervis barn om ærlighet og
integritet, 132-34

undervis barn om å forberede
seg til misjonærtjeneste, 269-71

undervis barn om å støtte og
følge Kirkens ledere, 258

Forenkling av Kirkens program-
mer, XXXI

Forlenge våre steg, XXVIII-XXIX,
265

Forsoningen. Se også Jesus
Kristus

frelser oss fra fallets virkninger
og fra personlig synd, 27-30,
38-39

gir håp nå og for evigheten
foran oss, 32-33

gjør det mulig for oss å vende
tilbake til vår himmelske
Fader, 5, 161

hvordan motta alle dens velsig-
nelser, 30-31

Frelsesplanen, vår himmelske
Fader underviser ånder i forut-
tilværelsen om, 2-3

Fristelser
ikke gi etter for selv de minste,

109-11
unngå, ved å ta riktige avgjø-

relser tidlig, 111-13

Førjordisk liv, 2-3

G

Gjeld
Spencer W. Kimball ser andre

streve med, 117-19
viktig å unngå, 123-24
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Grant, Heber J., råder Spencer
W. Kimball til å sette Gud
først, 148

Gud Faderen
avverger ikke alltid tragedier,

14-15
be til, 50-59, 164
bli kjent med ham gjennom

Skriftene, 68-69
forsoningen gjør det mulig

for oss å vende tilbake til,
6, 30-31, 161

Hans barn, 2, 29, 49, 221
har gitt sine barn handlefrihet,

248
kjærlighet til, 154-55, 178-79
og svar på bønn, 58-59, 248-50
siste-dagers-hellige kvinner er

gitt store oppgaver av, 225
underviser ånder i det førjor-

diske liv om frelsesplanen, 2-3
viser seg for Joseph Smith,

231-33
vitnesbyrd fra ham gjennom

Den hellige ånd, 72-74
ærbødighet for, 159-61

H

Hager, nytten av, 120

Hales, Robert D., om Spencer W.
Kimballs karakter, XXXIV

Handlefrihet
bruk av, for å henvende seg til

Gud for å få veiledning, 248-50
forsoningens velsignelser opp-

nås gjennom, 30
og motgang, 16, 17
tillater å velge mellom synd og

rettferdighet, 113

Hinckley, Gordon B.
om Spencer W. Kimballs tje-

neste, XXXVI
om åpenbaringen om preste-

dømmet i 1978, XXXII, XXXIV

Hjelpeforeningen, 120, 217, 223.
Se også Kirkens kvinner

Homoseksualitet, 184

I

Integritet
eksempler i Skriftene på, 134-35
grunnleggende for god karakter,

129
påvirker familie og andre, 132-34
vises ved å holde pakter, 129-31

J

«Jeg er Guds kjære barn», 1

Jesu Kristi Kirke
dens standpunkt mht. moral,

183-84
det eneste sted der evangeliet

finnes, 5
fremtidig vekst av, 225-27, 265
fører de lydige til opphøyelse, 5
gjenopprettet gjennom Joseph

Smith, 229, 234, 235
Herren leder den gjennom

Kirkens ledere, 246-47, 254-55

Jesu frelsende misjon er dens
budskap, 27

vektlegger familieliv, 207
velferdshjelp fra, 119, 121-23

Jesus Kristus. Se også
Forsoningen

befaler oss å be, 50, 58
bli kjent med ham gjennom

Skriftene, 68
er Kirkens overhode, 254
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ga ikke etter for fristelse, 109-11
gjorde oppstandelse tilgjenglig

for oss, 3, 27-30
gleder seg når vi etterlever hans

evangelium, 31-32
hans forløsende kraft, 36
hans uselviske tjeneste, 83
hans virke strekker seg gjennom

evigheter, 26-27
mer enn bare en stor lærer,

25-26
viser seg for Joseph Smith,

231-33
vitnesbyrd om, 72-74
ærbødighet for, 159-61

Jordelivet, en tid til å forberede
seg til å møte Gud, 4-5

Josia, yppersteprest leverer hellig
skrift til, 65

K

Kamel, fabel om en reisende og,
110

Kimball, Alice Gheen (bestemor),
XIV

Kimball, Andrew (far)
forutsier viktig rolle i Kirken for

Spencer W. Kimball, XIV
kalt til stavspresident i Arizona,

XV, 148
tjeneste i misjonen for indiansk

territorium, XV

Kimball, Andrew E. (sønn), får
brev fra faren, 71-72

Kimball, Camilla Eyring (hustru)
ektemannens hyllest, 193, 194
ekteskap med Spencer W.

Kimball, XXI
forvalter penger klokt sammen

med mannen, 117

og mannens collegeplaner, 148
overværer et program sammen

med mannen etter et medlems
bønn, 49-50

som mor, XXI-XXII, 205

Kimball, Edward L. (sønn)
behandlet for polio, 193
minnes sin fars hengivenhet, 205

Kimball, Fannie (søster), 13

Kimball, Heber C. (bestefar),
XIV, XXIII

Kimball, Josephine Cluff
(stemor), XVII

Kimball, Mary (søster), 13

Kimball, Olive Woolley (mor)
hennes død, XVII, 13, 14
hennes tjeneste, 217
underviser Spencer W. Kimball

om tiende, XV-XVI

Kimball, Spencer W.
bestemmer seg for å «tilbringe

dagen» sammen med
Frelseren, 23

bestemmer seg for å lese
Bibelen som ung, 61-63

besvarer en reporters spørsmål
om åpenbaring, 239

ekteskap med Camilla Eyring,
XX

engasjement i musikk, XVII, XX
familieopplevelser, XVI-XVII,

XXI-XXII, 205, 217
foreslår en liten forandring i

«Jeg er Guds kjære barn», 1
gir en kvinne håp om å bli

tilgitt, 35
hans barn, XXI, 205
hans integritet, 127
hans tidlige erfaring i Kirken,

XVIII-XIX
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hans ungdom, XV-XIX
hans yrkesliv, XXII
hjelper en ung mor på en

flyplass, 81-82
hjelper to menn å tilgi hveran-

dre, 91-93
intervjuer et par som har brutt

kyskhetsloven, 181
intervjuer personer som ofrer

for å helligholde sabbaten,
169-70

kalt til apostelembede, XXIII-
XXIV, 23

kalt til rådgiver i et stavspresi-
dentskap, 148

kjærlighet til mennesker og
Herrens verk, XXXIV-XXXVI

minnes at han var tilstede ved
en generalkonferanse som
ung, 253

misjonærtjeneste i Midtstatene
misjon, USA, XIX-XX

mister noen av sine kjære, XVII,
13, 14

motiverer Richard G. Scott til et
livslangt skriftstudium, 62-63

motstår fristelse som misjonær,
105

motto om å forlenge våre steg,
XXVIII-XXIX

overværer et program etter et
medlems bønn, 49-50

presenterer en kelner for misjo-
nærer, 261

problemer med helsen, XXIV-
XXVI, 23

sender brev om vitnesbyrd til
sønnen Andrew, 71-72

ser andre streve med gjeld,
117-19

skoleerfaring, XVII-XVIII
skriver hyllest til sin hustru,

193, 194
skriver Tilgivelsens mirakel,

XXIV
som apostel, XXIII-XXIV
som far, XXI-XXII, 205
som Kirkens president,

XXVI-XXXVI
som stavspresident, XXIII
taler ved innvielsen av Bern

Sveits tempel, 157
uttrykker kjærlighet til dem som

hadde vært hans biskoper, 253
viser ærbødighet for Kirkens

møtehus, 157

Kirkens kvinner. Se også
Hjelpeforeningen

evig familieliv lovet alle trofaste,
222-23

kalt til å berike og beskytte
familien, 220-21

kommer til å ha stor innflytelse
på Kirkens vekst, 225-27

likestilling mellom menn og,
218-20

oppfordres til å oppfylle sine
guddommelige muligheter,
223-25

Kirkens ledere. Se også Profeter
foreldre skal lære sine barn å

støtte og følge, 258
Herren leder Kirken gjennom,

246-47, 254-55
velsignelser ved å følge, 258-59

Kjærlighet
i motsetning til begjær, 184-86
til barn, 215
til Gud, 154-55, 178-79

Kyskhet. Se Kyskhetsloven

Kyskhetsloven
forbyr alle seksuelle forhold

utenfor ekteskap, 183-84
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underviser unge om å holde, 188
velsignelser ved å holde, 181-83

L

Lee, Harold B.
hans uventede død, XXVI-XXVII
råder Spencer W. Kimball til

hjerteoperasjon, 140

Lydighet. Se også Tro
eksempler i Skriftene på, 143-45
troens lydighet i motsetning til

blind lydighet, 142-43

M

Mat, hjemmeproduksjon og lag-
ring av, 120-21

Maxwell, Neal A.
om Spencer W. Kimballs hengi-

venhet overfor Herren, 23-25
om Spencer W. Kimballs kjær-

lige natur, XXXIV
om Spencer W. Kimballs tro på

vedvarende åpenbaring, 239

McKay, David O., ved innvielsen
av Bern Sveits tempel, 157

Mirakler, tro går forut for, 145-46

Misjonærarbeid
ektepars deltakelse i, 271-72
foreldre skal hjelpe barn å for-

berede seg til, 269-71
inkluderer å drive fellesskaps-

fremmende arbeid med kon-
vertitter og mindre aktive
medlemmer, 267-69

Kirkens medlemmers ansvar,
263-65

medlemmers eksempel og inn-
sats i, 265-67

Spencer W. Kimball oppfordrer
til større innsats i, XXIX-XXX

velsignelser ved, 262-63

Motgang. Se også Død; Tragedier
handlefrihet og, 14, 15
kan være til vårt beste og for at

vi skal lære, 16-19

N

Nelson, Russell M.
med Spencer og Camilla

Kimball på New Zealand, 49
om hjerteoperasjon på Spencer

W. Kimball, XXVI, 139, 140

Noah, eksempel på lydighet
basert på tro, 143-44

O

Omvendelse. Se også Tilgi andre;
Tilgivelse fra Gud 

avstå fra synd, 40-41
bekjennelse, 41-43
innbefatter at man forplikter seg

til å holde budene, 45-46
innrømme synd og føle bedrø-

velse etter Guds sinn, 39-40
nødvendig for alle, 37-39
yte erstatning, 44-45

Ond innflytelse
Gud kan hjelpe oss å stå imot,

108-9
styrk familier imot, 211-12

Opphøyelse, bare de tapre
mottar, 7-9

P

Packer, Boyd K., om Spencer W.
Kimballs halsoperasjon,
XXIV-XXVI

Peter, hans mot og integritet, 134

Pornografi, 186-87
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Prestedømme
åpenbaring i 1978 om, XXXII-

XXXIV, 241-42
begrensninger i bruk av kraften

i, 17-19
helbredelse av syke og lidende,

16, 20-21

Profeter. Se også Kirkens ledere
forkastelse av, 256-58
forkynner samme budskap,

255-56
åpenbaring til, 239-42, 246-47,

254-55

R

Randall, Naomi W., tekstforfatter
til «Jeg er Guds kjære barn», 1

Ressurser, skal brukes til gode
formål, 151-53

Rikdom, farer forbundet med
kjærlighet til, 151-54

Romney, Marion G., om Spencer
W. Kimballs integritet, 127

S

Sabbatsdagen
bud angående, 170-71
en «lyst», 170
for tilbedelse og andre verdige

gjøremål, 173-75
ikke en dag for forretninger

eller fritidssysler, 171-73
og kjærlighet til Gud, 178-79
omfatter tilstedeværelse i kir-

ken, 175-77
velsignelser ved å helligholde,

177-78

Sadrak, Mesak og Abed-Nego,
deres integritet, 135

Sara, eksempel på lydighet basert
på tro, 144

Satan. Se også Ond innflytelse
et virkelig vesen som går inn for

å ødelegge oss, 105-8
for stor interesse for det verds-

lige gjør oss sårbare for, 150-51
metoder brukt av, 107-8

Scott, Richard G., motivert til livs-
langt skriftstudium av Spencer
W. Kimball, 63

Selvhjulpenhet. Se også
Beredskap

behov for, 119-20
økonomisk, 123-24

Skriftene Se også Skriftstudium
eksempler på integritet i,

134-35
eksempler på lydighet i, 143-45
et dyrebart eie, 63-64
og historien om kong Josia,

64-66
oppdage og oppdage på nytt,

64
utgivelse av nye utgaver av,

XXXI

Skriftstudium. Se også Skriftene
hengivenhet overfor Herren

styrkes av, 64-66
i familier, 213
kjærlighet til Gud styrkes

gjennom, 68-69
livets leksjoner læres gjennom,

66-68
og åndelighet, 69
åndelig kunnskap oppnås

gjennom, 68

Smith, George Albert, XXIV

Smith, Joseph
forutordinert, 231
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hans første syn, 231-33
hans martyrdød, 235-37
Herrens redskap for å gjengi

evangeliet, 234-35

Stevnemøter, normer for, 189-90

Svakheter, innrømme og over-
vinne, 113-15

Syttis første quorum, reorgani-
sert, XXX

Sømmelighet, i påkledning og
oppførsel, 189

T

Tempelarbeid, XXX

Tilgi andre
befrir oss for hat og bitterhet,

99-101
gir velsignelser i form av glede

og fred, 101-103
krever at vi overlater til Herren

å dømme, 96-98
nødvendig for at vi selv skal bli

tilgitt, 94
skulle være helhjertet og full-

stendig, 94-96
vanskelig, men mulig å gjøre,

98-99

Tilgivelse fra Gud. Se også Tilgi
andre; Omvendelse

et mirakel som gir fred, 36-37
omvendelse nøkkelen til, 38

Tjeneste
bruk av talenter og evner i,

84-86
dens velsignelser overgår verds-

lig belønning, 153-54
følg Frelserens eksempel på, 83
fører til et rikt liv, 87-89

Gud dekker andres behov
gjennom vår, 84

ungdom trenger anledninger til
å gjøre, 86

Tragedier, Gud avverger ikke all-
tid, 14-15

Tro. Se også Lydighet
går forut for mirakler, 145-46
motiverer oss til å adlyde Gud,

140-42

U

Uærlighet
bedrar oss selv ved, 131
foreldres dårlige eksempel kan

lære barn, 132-34
former for, 132

V

Velbefinnende, enhver ansvarlig
for sitt eget, 119-20

Vitnesbyrd
en personlig åpenbaring, 72-74,

75
hvordan bære, 78
og vitnesbyrdsmøter, 77-78
oppnå og beholde, 74-77
tilgjengelig for alle, 72-74

Vår himmelske Fader. Se Gud
Faderen

W

Wilkinson, Ernest L., 139

Woolley, Edwin D. (Spencer W.
Kimballs bestefar), XIV-XV

Woolley, Mary Ann Olpin (Spencer
W. Kimballs bestemor), XV
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Æ

Ærbødighet
begynner i hjemmet, 164-66
definisjon, 159
for Faderen og Sønnen, 159-61
forbedre, 166
som livsstil, 159
steder for, 161-64
vær eksempler på, 166

Å

Ånd. Se Den hellige ånd

Åpenbaring 
evangeliets livsnerve, 246
for Kirken, gjennom levende

profeter, 246-47, 254-55

gjennom drømmer, 244
gjennom himmelske sendebud,

245
Gud Faderen og Jesus Kristus

ivrige etter å kommunisere
gjennom, 242-43

kommer oftest som en sterk
tilskyndelse, 243-46

personlig, 248-50

Åpenbaring om prestedømmet,
XXXII-XXXIV, 241-42
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