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President Gordon B. Hinckley har sagt at «Kirkens
misjon består i å frelse sjeler. Det skjer ved å for-
kynne evangeliet til dem som er villige til å lytte,
hvor som helst de befinner seg… Det finnes ikke noe
større. Det fins ikke viktigere arbeid. Det finnes
ikke noe mer overbevisende arbeid enn dette som
himmelens Gud har gitt oss ansvar for å utføre.»
(«Misjonærtjeneste», Det første verdensomspennende
opplæringsmøte for ledere, jan. 2003, 21.)

Du forbereder deg til å akseptere et gudgitt ansvar.
Det arbeid du vil gjøre som misjonær, vil være en
oppfyllelse av Frelserens bud om å «gjøre alle folke-
slag til disipler» (Matteus 28:19). Ditt formål som
misjonær er å «innby andre til å komme til Kristus
ved å hjelpe dem å motta det gjengitte evangelium
gjennom tro på Jesus Kristus og hans forsoning,
omvendelse, dåp, å motta Den hellige ånds gave
og holde ut til enden» (Forkynn mitt evangelium
[2004], 1).

Hvert kapittel i elevhåndboken er ordnet slik at det
vil hjelpe deg, den fremtidige misjonær, til å utvikle
Kristus-lignende egenskaper og til å undervise i det
gjengitte evangeliums læresetninger og prinsipper
med kraft og myndighet fra Gud (se Alma 17:3).
Noen kapitler vil også være en hjelp til å bli fortro-
lig med forventet personlig adferd og din adferd som
misjonær, og med det grunnleggende i misjonsor-
ganiseringen. Kapitlene er ordnet under følgende
hovedtitler:

• Innledning. Denne delen introduserer i korte
trekk emnet for hvert kapittel.

• Læresetninger og prinsipper å forstå.
Følgende liste over læresetninger og prinsipper
viser hva elevene skulle komme til å forstå,
akseptere og anvende på seg selv

• Underbyggende skriftsteder og uttalelser.
Denne delen inneholder spesifikk kunnskap om
hver av de læresetninger og prinsipper som er
oppført under «Læresetninger og prinsipper å
forstå». Under studium av disse kan du gjerne
merke ditt eget eksemplar av Skriften og gjøre
notater som kan hjelpe deg å huske det du lærer.
Det anbefales at du begynner å føre en studie-
dagbok der du skriver ned innsikt du får om
evangeliet gjennom studiet. Mange misjoner ber
misjonærene om å føre en slik dagbok, så dette

vil være en begynnelse til et nyttig misjonærred-
skap for deg. Studiedagboken din er adskilt fra
delen «Notater og inntrykk», men du kan også
føre inn noen av notatene dine fra denne delen
i studiedagboken.

• Punkter å legge vekt på. Ta deg tid til å
reflektere over svar på spørsmålene i denne delen.
Skriv gjerne i studiedagboken din hva du lærer.

• Forslag til oppgaver. Disse oppgavene er
anledninger til å anvende det du har lært, og
derved forsterke din forberedelse med faktisk
erfaring.

• Anbefalt ekstra lesestoff. Dette er i hoved-
sak hentet fra Tro mot pakten – en oppslagsbok i
evangeliet (2004) og vil gi deg bedre innsikt og
underbygge prinsipper som behandles eller hen-
vises til i hvert kapittel.

• Notater og inntrykk. Bruk denne delen bakerst
i hvert kapittel i elevboken til å skrive ned opp-
lysninger og inntrykk som du får i klasseperioden.
Ved å skrive ned dine tanker og følelser vil du
lære bedre og lettere huske viktige prinsipper og
erfaringer. Du kan senere også skrive ned noen
av disse notatene og inntrykkene i studiedagbo-
ken din.

Hvis du er innskrevet i et misjonærforberedelseskurs,
tar du denne elevboken og standardverkene med
til hver klasseperiode. Det anbefales at du har et
eksemplar av Tro mot pakten – en oppslagsbok i evan-
geliet (36863 170) til det anbefalte ekstra lesestoffet.
Boken, som er utgitt av Kirken og anbefalt av Det
første presidentskap. inneholder emner i evangeliet,
ordnet alfabetisk.

Et ytterligere hjelpemiddel er veiledningen i misjo-
nærarbeid, Forkynn mitt evangelium (2004; 36617
170), som brukes av misjonærer over hele verden.
Misjonærforberedelse – elevbok er samsvarende med
Forkynn mitt evangelium i prinsipp og filosofi. Den
er omhyggelig utarbeidet for å gjøre deg beredt med
en forståelse av de læresetninger og prinsipper som
misjonærprogrammet og Forkynn mitt evangelium er
konsentrert om. Ved å bruke elevboken og delta i et
misjonærforberedelseskurs, vil du bli forberedt til
heltidsmisjon, der Forkynn mitt evangelium er det
viktigste læremidlet.
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De emner som behandles både i elevboken og i
Forkynn mitt evangelium, omfatter også å forstå kallet
til å utføre en misjon, å lære å studere og undervise
i evangeliet, å undervise om frafallet, gjenoppret-
telsen og betydningen av nyere hellig skrift, å forstå,
gjenkjenne og undervise ved Den hellige ånd, å
utvikle Kristus-lignende egenskaper og bruke tiden
fornuftig. Emner i Forkynn mitt evangelium som ikke
dekkes av elevboken, er hvordan man lærer et
nytt språk, hjelper folk å inngå og holde pakter,
forbereder noen til dåp og arbeider sammen med
medlemmer. Matlagning og husstell, detaljert
misjonsorganisering og budsjettering er heller ikke
behandlet i elevboken.

Din forberedelse vil hjelpe deg med den utfordring
det er å bli en åndelig sterk misjonær, slik eldste M.
Russell Ballard i De tolv apostlers quorum uttrykker
det: «Det vi trenger nå, er den beste generasjon
misjonærer i Kirkens historie. Vi trenger verdige,
kvalifiserte, åndelig energiske misjonærer som, i
likhet med Helamans 2000 unge krigere, er ”over-
måte tapre og modige, sterke og virksomme” og
som ”alltid [er] pålitelige i hva som helst de [blir]
betrodd” (Alma 53:20).» (I Liahona, nov. 2002, 47.)
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INNLEDNING

Et av de mest spennende
øyeblikk i en ung manns
liv er når han åpner et brev
fra Det første presidentskap
og leser ordene: «Du er
herved kalt til å tjene…»
Misjonærer i Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige
blir kalt ved inspirasjon til
å representere Herren. Å bli
en del av den store misjo-
nærstyrken i de siste dager

er en ære. Det er spennende å være med på oppfyl-
lelsen av en profeti for de siste dager, som at det
gjengitte evangeliet skal rulle frem «like til jordens
ender» (L&p 65:2) i forberedelse til Jesu Kristi
annet komme.

Heltidsmisjonærer er bemyndiget til å handle i Guds
navn og innby folk til å komme til Kristus ved å
akseptere hans gjengitte evangeliums prinsipper og
ordinanser og holde trofast ut til enden.
I tillegg til dette har alle medlemmer
av Kirken det privilegium og den plikt
å hjelpe til med misjonærarbeidet
gjennom hele livet (se L&p 88:81).

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Medlemmer av Kirken er forpliktet og privilegert
med hensyn til å dele det gjengitte evangelium
med andre.

• Herren har sagt: «Marken er allerede hvit til inn-
høstning» (L&p 4:4).

• Misjonærer hjelper til med Israels innsamling.

• Hovedmålet med misjonærarbeid er å innby folk
til å komme til Kristus.

• Et kall til heltidsmisjon kommer fra Herren
gjennom hans bemyndigede tjenere.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Medlemmer av Kirken er forpliktet og
privilegert med hensyn til å dele det gjengitte
evangelium med andre.

� Kort tid før han fór opp til himmelen, ga Herren
sine apostler den guddommelige befaling å «gjøre
alle folkeslag til disipler» (Matteus 28:19). Helt siden
gjenopprettelsens tidligste dager har dette hellige
påbudet blitt fornyet gjennom hans profeter og
apostler i de siste dager. I Lære og pakter har Herren

sagt: «Og jeg gir dere et bud at dere …
skal undervise i dem til alle mennes-
ker, for de skal bli undervist til alle
nasjoner, slekter, tungemål og folk»
(L&p 42:58). Han sa senere: «For san-

nelig, røsten må utgå fra dette sted til hele verden,
til jordens ytterste deler, evangeliet må bli forkynt
for enhver skapning, med tegn som følger dem som
tror» (L&p 58:64). Det gjengitte evangelium vi skal
forkynne, «er vår himmelske Faders plan for lykke.
Den sentrale lære i evangeliet er Jesu Kristi forso-
ning» (Tro mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet
[2004], 32). Helt fra Kirkens tidligste tid har mange

KALT TIL Å TJENE
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medlemmer ofret mye for å bringe det gjengitte
evangeliums budskap til verden. Som Abrahams
ætt har Kirkens medlemmer anledning til og
ansvar for å dele det gjengitte evangelium med
andre til oppfyllelse av Abrahams pakt (se
Abraham 2:9-11). Det er et privilegium å ta
del i denne hellige oppgaven.

� President Gordon B. Hinckley har sagt: «La oss
anstrenge oss for å hjelpe verden ved vår misjo-
nærtjeneste og undervise alle som vil lytte, om
evangeliets gjengivelse, tale uten frykt, men også
uten selvgodhet, om Det første syn, vitne om
Mormons bok og om prestedømmets gjengivelse.
La oss, mine brødre og søstre, gå ned på våre knær
og be om anledning til å gi andre del i evangeliets
glede.» (I Liahona, juli 2000, 106.)

� Hva er det evangeliet vi skal dele med andre? I
Tro mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet er evan-
geliet definert som «vår himmelske
Faders plan for lykke. Den sentrale lære
i evangeliet er Jesu Kristi forsoning»
([2004], 32). Bible Dictionary sier:
«Ordet evangelium betyr godt nytt. De
gode nyhetene er at Jesus Kristus har
utført en fullkommen forsoning for menneskeheten
som vil forløse alle mennesker fra graven og belønne
ethvert menneske etter dets gjerninger. Denne for-
soningen begynte med hans beskikkelse i den før-
jordiske verden, men ble utført av Jesus mens han
var på jorden» («Gospel», 682).

I Forkynn mitt evangelium – en veiledning i misjonær-
arbeidet lærer vi: «Jesu Kristi evangelium definerer
både ditt budskap og ditt formål, dvs. at det forkla-
rer både hva misjonærarbeidet er og hvorfor det blir
gjort. Frelseren definerte sitt evangelium og sa at det
inneholder noen svært viktige og grunnleggende
læresetninger. Han kom til verden for å gjøre sin
Faders vilje, og hans Fader sendte ham til verden for
å bli løftet opp på korset. Gjennom hans forsoning

og oppstandelse vil alle mennesker bli løftet opp for
å stå for Kristus og bli dømt etter sine gjerninger,
enten de er gode eller onde. De som utøver tro på
Kristus, omvender seg fra sine synder og blir døpt i
Kristi navn, kan bli helliggjort ved Den hellige ånd.
Hvis de holder ut til enden, vil de stå uplettet for
Kristus på den siste dag og gå inn til Herrens hvile.
Kristus vil holde dem uskyldig for Faderen. Han vil
være deres Mellommann og Talsmann» ([2004], 5).

� Som etterkommere av Abraham og av Israels hus
har Kirkens medlemmer et ansvar for å dele evan-
geliet med andre. Eldste Russell M. Nelson i De
tolv apostlers quorum har forklart:

«Er dere av Israel? Absolutt. Dere er ”Israels håp,
Sions hær, den lovede tids barn”, (Hymns, 1985,
nr. 259)…

De fleste av oss er av Josefs linje gjennom Efraim
eller Manasse. Det var den linjen som ble utvalgt
til å lede Israels innsamling, den ætt som skulle
være de førende over hele verden til å velsigne alle
jordens nasjoner.

Misjonærarbeidet er bare begynnelsen på den vel-
signelsen.» («Thanks for the Covenant», i Brigham
Young University 1988-89 Devotional and Fireside
Speeches [1989], 58-59.)

� Eldste Nelson fremhevet videre misjonærarbeidet
som en del av Herrens pakt med Abraham: «Vi har
mottatt, som de gjorde i oldtiden, det hellige pres-
tedømme og det evige evangelium. Abraham, Isak

og Jakob er våre forfedre. Vi er av Israel.
Vi er berettiget til å motta evangeliet,
prestedømmets velsignelser og evig
liv. Jordens nasjoner vil bli velsignet ved
våre og våre etterkommeres anstrengelser.
Abrahams bokstavelige etterkommere

og de som er innlemmet i hans slekt ved adopsjon,
mottar disse lovede velsignelser – forutsatt at de tar
imot Herren og er lydige mot hans bud.» (I Lys over
Norge, juli 1995, 33; uthevelse tilføyd.)

� Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quo-
rum har forklart at Herrens oppdrag om å «gjøre
alle folkeslag til disipler» står fortsatt ved lag i dag:
«Mot slutten av sitt virke på jorden instruerte den
oppstandne Jesus sine disipler med disse ord: ”Gå
derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere
døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige
ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt
dere” (Matteus 28:19-20). Denne instruksjonen er
i kraft i dag og er den fullmakt generalautoriteter
[og] misjonærer … har til å reise til jordens fire

• Markus 16:15

• Romerbrevet 1:16-17

• 3. Nephi 27:13-22

• Lære og pakter 88:81

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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evangeliet er Jesu Kristi

forsoning.»



hjørner og undervise i evangeliet.» (I Lys over Norge,
jan. 1989, 24.)

� Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quorum
talte om den befaling ethvert medlem av Kirken har
til å dele det gjengitte evangeliet med andre.

«Vår evne til å nå frem til andre med vår advarende
røst er viktig for alle som er Jesu Kristi paktsdisipler.
Dette er befalingen som er gitt ethvert medlem av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: ”Se, jeg
sender dere ut for å vitne og advare folket, og det
tilkommer enhver som er advart, å advare sin neste”
(L&p 88:81).

Denne befalingen og denne advarselen om fare ble
gitt dem som ble kalt som misjonærer i gjenoppret-
telsens første tid. Men plikten til å advare vår neste
faller på alle oss som har akseptert dåpens pakt.
Vi skal snakke med venner utenfor Kirken og med
slektninger om evangeliet. Hensikten er å innby dem
til å bli undervist av heltidsmisjonærer som er kalt og
beskikket til å undervise.» (I Liahona, jan. 1999, 37.)

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
har gitt uttrykk for hvilken verdi hans heltidsmisjon
har hatt: «Jeg oppfordrer deg så sterkt jeg kan til å
be angående en heltidsmisjon på grunn av den til-
fredsstillelse det vil gi deg å velsigne andre med å
finne sannheten og motta de frelsende ordinanser.
Alt som jeg setter pris på i livet nå, begynte å mod-
nes etter min hellige erfaring med å være en hel-
tidsmisjonær.» (I Lys over Norge, jan. 1998, 37.)

Herren har sagt: «Marken er allerede hvit
til innhøstning» (L&p 4:4).

� Det billedlige i uttrykket «marken er allerede hvit
til innhøstning» er det hvite utseende en moden
kornåker har i strålende solskinn. Herren har ofte
brukt dette uttrykket når han har erklært at jorden
er rede for innsamlingen av sjeler (se L&p 4:4, 6:33,

11:3, 12:3, 14:3, 33:3, 7). Mange av vår himmelske
Faders barn er beredt til å høre og ta imot det gjen-
gitte evangelium. De er rede til å bli bragt til Herrens
kirke som en del av innhøstningen i de siste dager.

I februar 1829, da Herren sa at «marken er allerede
hvit til innhøstning» (L&p 4:4), begynte han å åpne
dørene for misjonærarbeid over hele verden. Til tross
for at Kirkens medlemstall for det nåværende bare
utgjør en liten prosentdel av verdens befolkning,
vil Kirken til syvende og sist være etablert i alle
nasjoner. Noen ganger kommer folk inn i Kirken
«én av en by og to av en ætt» (Jeremia 3:14). Andre
ganger bringes folk til Kirken i store antall. Ett
eksempel er da Wilford Woodruff døpte over 2000
konvertitter på mindre enn et år i Storbritannia. I de
14 årene profeten Joseph Smith ledet Kirken – fra 6.
april 1830 til 27. juni 1844 – vokste medlemstallet
fa 6 til 26 000. Fra en spe begynnelse har Kirken
vokst til en verdensomspennende organisasjon, og
Herrens erklæring i 1829 er fremdeles en realitet.

� Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum
ga følgende løfte til fremtidige misjonærer: «Til deg
som vil ta imot kallet til å dra ut og tjene, gir jeg
det løfte at ditt gode navn aldri vil bli glemt, ver-
ken i denne verden eller i de kommende evigheter.
Og derfor gir vi nok en gang et klart og tydelig kall
og ber om at innhøstningens Herre vil sende ut

• Lære og pakter 11:3

• Lære og pakter 33:3

• Lære og pakter 123:12

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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arbeidere i stadig stigende antall, for marken er
hvit og rede til en rik høst (se L&p 4:4).» (I Lys over
Norge, juli 1992, 25.)

� President Gordon B. Hinckley har sagt: «Fra de
opprinnelige seks medlemmene har vi
vokst til en enorm kirkefamilie...
Ingen annen kirke som har oppstått
på amerikansk jord, har vokst så raskt
og heller ikke fått så stor utbredelse. I
dens store favn er det medlemmer fra
mange nasjoner som taler mange
språk. Det er et fenomen uten side-
stykke. Etter hvert som dens histories
billedvev har foldet seg ut, har den
avdekket et vakkert mønster. Det kommer til
uttrykk i livet til et lykkelig og storslagent folk. Det
bebuder fantastiske ting som ennå skal skje.» (I
Liahona, juli 2002, 4.)

Misjonærer hjelper til med Israels
innsamling.

� Arbeidet med å bringe folk inn i evangeliets not
gjennom tro på Kristus, omvendelse, dåp og Den
hellige ånds gave er en del av Israels innsamling.
President Joseph Fielding Smith sa: «Enhver som
mottar evangeliet, blir av Israels hus; og de blir med
andre ord medlemmer av den utvalgte slektslinje,
og blir Abrahams barn gjennom Isak og Jakob som
løftene ble gitt til.» (Frelsende læresetninger, 3:197.)

� President Spencer W. Kimball forkynte om Israels
innsamling: «Israels innsamling består i slutte seg
til den sanne kirke og at de får kunnskap om den
sanne Gud. Derfor, enhver som har tatt imot det
gjengitte evangelium, og som nå søker å tilbe Herren
på sitt eget språk og sammen med de hellige i det
land han bor, har oppfylt loven om Israels innsam-
ling og er arving til alle de velsignelser som er
lovet de hellige i disse siste dager.» (The Teachings

of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball
[1982], 439.)

� Eldste Russell M. Nelson har sagt at «misjonærar-
beid er bare begynnelsen» på Israels innsamling:

«Oppfyllelsen, fullbyrdelsen av disse
velsignelsene skjer når de som har
gått ned i dåpens vann, fullkommen-
gjør sitt liv i den grad at de kan gå inn
i det hellige tempel. Ved å motta en
begavelse der besegles medlemmer av
Kirken til Abrahams pakt,» (Perfection
Pending, and Other Favorite Discourses
[1998], 207.)

Hovedmålet med misjonærarbeid er å
innby folk til å komme til Kristus.

� Da Herrens kirke ble gjenopprettet på jorden,
kunne folk på ny motta dåp, Den hellige ånds gave
og andre av evangeliets prinsipper og ordinanser
slik Herren åpenbarte dem. Ved å akseptere Herrens
lære og ordinanser ledes vi inn på den vei som
leder til evig liv sammen med ham og vår himmel-
ske Fader. Profeten Moroni forkynte: «Kom til
Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekt dere
all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere all ugude-
lighet og elsker Gud av hele deres makt, sinn og
styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for dere, så
dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus.
Og hvis dere ved Guds nåde er fullkomne i Kristus,
kan dere på ingen måte fornekte Guds kraft»
(Moroni 10:32).

Misjonærer og medlemmer av Kirken kan oppleve
glede og fred ved å fortelle om det gjengitte evan-
geliets budskap som leder mennesker til Kristus.

• 1. Nephi 6:4

• 2. Nephi 25:26

• Jakobs bok 1:7

• Lære og pakter 133:37-39

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på

• Jeremia 16:14-17.

• 1. Nephi 22:4, 11-12

• Lære og pakter 29:7

• Lære og pakter 110:11

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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«Til deg som vil ta
imot kallet til å dra ut

og tjene, gir jeg det løfte
at ditt gode navn aldri
vil bli glemt, hverken i
denne verden eller i de
kommende evigheter.»



� Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum
bar vitnesbyrd om Kristus og hans sentrale rolle i
Kirken: «Vi elsker Jesus Kristus. Han er Messias, vår
Frelser og Forløser. Bare ved hans navn kan vi oppnå
frelse (se Mosiah 3:17, 5:8, L&p 18:23).
Vi ønsker å tjene ham. Vi tilhører
hans kirke, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige. Våre misjonærer og
medlemmer vitner om Jesus Kristus i
mange nasjoner i verden.» (I Lys over
Norge, jan. 1988, 61.)

� Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quo-
rum talte om sitt liv som et vitne om sannheten:

«Det største og gledeligste av alt er at jeg har anled-
ning til, som Nephi uttrykker det, til å ”tale om
Kristus, … glede [meg] i Kristus, … forkynne om
Kristus, [og] profetere om Kristus” (2. Nephi 25:26)
hvor jeg enn befinner meg og hvem jeg enn er
sammen med, inntil mitt siste åndedrag…

Men det samme oppdraget er også kilde til min
største uro. Et skriftsted minner oss i et noe svakt
ordelag om at ”de som forkynner evangeliet … skal
[etter]leve evangeliet” (1. Kor. 9:14). Foruten mine
ord og lærdommer og uttalte vitnesbyrd må mitt
liv være en del av vitnesbyrdet om Jesus. Hele mitt
vesen skulle gjenspeile dette guddommelige verk.
Jeg ville ikke holde det ut om noe jeg noen gang
skulle si eller gjøre, på noen måte svekker deres tro
på Kristus.» (I Lys over Norge, jan. 1995, 29.)

Et kall til heltidsmisjon kommer fra
Herren gjennom hans bemyndigede tjenere.

� Det er en storartet anledning å være heltidsmi-
sjonær. Gjennom sine bemyndigede tjenere kaller
Herren misjonærer til å innby folk til å komme til
Kristus. Dette er Herrens verk. Misjonærer har
myndighet til å forkynne det gjengitte evangelium
og, i kraft av prestedømmet, forrette nødvendige
ordinanser til frelse.

� President Gordon B. Hinckley oppfordret Kirkens
unge menn til å ta anledningen til å utføre en misjon

seriøst: «Jeg kaster ut en utfordring til
alle unge menn i denne enorme for-
samlingen i kveld. Forbered deg nå til
å være verdig til å tjene Herren som
heltidsmisjonær. Han har sagt: «Hvis
dere er beredt, skal dere ikke frykte»
(L&p 38:30). Forbered å vie to år av

deres liv til denne hellige tjeneste. Det vil i praksis
si en tiende av de første tyve årene i deres liv.» (Lys
over Norge, jan. 1996, 55.)

� Eldste Monte J. Brough i De sytti understreket at
et misjonskall kommer fra Herren:

«Ved fire forskjellige
anledninger har søs-
ter Brough og jeg og
våre barn spent åpnet
konvolutten med
misjonskall og opp-
drag for et av våre
barn. Hver gang har

vi med spenning tenkt på forskjellige muligheter
for hvor de kunne bli sendt. Selv om de ga uttrykk
for et ønske, var det slik at straks deres øyne så
ordene: ”Du er herved kalt til å tjene i […] misjon,”
falt uten unntak en vidunderlig følelse av at det var
godt og riktig over alle i familien. Vi visste alle at en
profet hadde ledet en guddommelig utvelgelsespro-
sess som fire av våre barn med glede har sagt ja takk
til. Titusener av hjemvendte misjonærer kan også
vitne om at denne prosessen og deres misjonskall
har kommet ved guddommelig inspirasjon.

… Personlig og profetisk åpenbaring er fundamen-
tet som vår tjeneste i Kirken er fast forankret i.»
(Lys over Norge, juli 1997, 27.)

� Eldste Richard G. Scott har sagt følgende om en
ung manns ansvar for å utføre en misjon: «Hvis du
er en fysisk sterk og følelsesmessig stabil ung mann,
så be angående den anledning og det ansvar du

• Alma 42:31

• Lære og pakter 11:15

• Lære og pakter 64:29

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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å være verdig til

å tjene Herren som
heltidsmisjonær.»



har overfor Herren med hensyn til å forberede deg
til å bli heltidsmisjonær. Det innbefatter å forstå
Skriftene, være lydig, holde deg ren og verdig til å
motta din begavelse i templet. Når du blir gammel
nok, ta da imot et kall fra Kirkens president til å
tjene i to år som utsending for Herren.» (I Lys over
Norge, jan. 1998, 37.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hva sier erklæringen «marken er allerede hvit til
innhøstning» deg?

• På hvilke måter er det å reise på misjon et offer?
På hvilke måter er det ikke et offer?

• Hvordan vil vissheten om at ditt misjonskall
kommer fra Frelseren, påvirke hvordan du utnyt-
ter tiden hver eneste dag på misjon?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Begynn å skrive en studiedagbok. Det er en dag-
bok hvor du skriver ned innsikt du får gjennom
studiet. Mange misjoner vil be deg om å føre en
slik dagbok, så dette vil være en begynnelse til et
nyttig misjonærredskap for deg.

• Lær utenat Lære og pakter 4 og forbered deg på
å resitere det under en fremtidig klasseandakt
(eller dere kan resitere det sammen som klasse).

• Lær utenat (eller lær på nytt utenat)
Trosartiklene.

• Snakk med en nylig hjemvendt misjonær om
verdien av å utføre en misjon, og om hvorvidt
hans eller hennes misjon var et offer eller ikke.

• Les Lære og pakter 31:3-13 og analyser de påbud
og løfter Herren gir misjonærer.

• Ta med Skriftene og denne studiehåndboken til
klassen hver uke.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Misjonærarbeid» (s. 98 )

MISJONÆRBERETNINGER

Samuel H. Smith

Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quorum
skrev om den første misjonæren i denne evangelie-
utdelingen, Samuel Smith, en av brødrene til

profeten Joseph Smith. Denne tidlige misjonæren
tjener som et viktig eksempel for trofaste misjonæ-
rer som synes de ser få frukter av sitt arbeid, og et
eksempel på hvordan de skal bruke Mormons bok
i misjonærarbeidet.

«Dette er en historie om stor tro og stort mot i en
trøstesløs situasjon. Det var ikke tilfeldig at han ble
kalt som Kirkens første misjonær. Etter å ha mottatt
åndelig bekreftelse på det hans profetbror hadde
fortalt ham, var han den tredje som ble døpt i denne
evangelieutdelingen – etter Joseph Smith og Oliver
Cowdery.

Han tok fatt på sin misjon med sikker kunnskap
om at det hellige arbeidet som ble utført av Joseph
Smith, var sant og at Mormons bok var sann. Som
et av De åtte vitner fikk Samuel det privilegium å
bli vist platene av Joseph, og fikk holde platene i
hendene sine og granske de gamle inngraveringene
på dem. Han var også en av Kirkens seks stiftelses-
medlemmer da den ble organisert 6. april 1830.

Kort tid før han fikk sitt formelle misjonskall,
solgte Samuel et eksemplar av Mormons bok til
Phineas Young, en omreisende predikant. Ved dette
første møte holdt han en bok i hånden og tilbød
Phineas Young den.

”Det er en bok, sir, som jeg gjerne vil De skal lese.”

Phineas nølte. ”Tør jeg spørre, sir, hvilken er det?”

”Mormons bok, eller som noen kaller den,
Gullbibelen.”

”Aha, så den hevdes å være åpenbaring?”

”Ja. Det er en åpenbaring fra Gud.”

Den unge mannen viste Phineas de to siste sidene i
boken og lot ham lese vitnenes vitnesbyrd. Den unge
mannen sa videre: ”Hvis De vil lese denne boken
med et bønnfullt hjerte og be Gud om å gi Dem et
vitnesbyrd, vil De vite at dette verk er sant.”

Hans oppriktighet og likefremhet gjorde inntrykk
på Phineas, som fortalte den unge mannen at han
selvfølgelig ville lese den. Phineas spurte etter hans
navn, og han fortalte at han het Samuel H. Smith.

”Da er du ett av vitnene.”

”Ja, jeg vet at boken er en åpenbaring fra Gud,
oversatt ved Den hellige ånds gave og kraft, og at
min bror, Joseph Smith jr., er en profet, seer og
åpenbarer.” (Sitert i S. Dilworth Young, Brigham
Young – His Life (First Half), Brigham Young
University Speeches of the Year [17. mars 1964], 3.)
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Da Samuel reiste på sin første misjon, kort tid etter
at Kirken var organisert, var han utrustet med et
vitnesbyrd om sannheten og lite annet. Men han
trengte lite annet. Han hadde et vitnesbyrd, og han
hadde noen eksemplarer av Mormons bok – misjo-
nærredskapet til omvendelse. Han hadde en ryggsekk
som han fylte med så mange bøker som han kunne
bære. Han bar trolig en i hånden også.

Du må huske at dette hadde aldri vært gjort tidligere.
Han hadde ingen ledsager til å vise seg hvordan
han skulle bruke Mormons bok. Det fantes ikke noe
misjonærenes opplæringssenter for denne unge
mannen.

Så Samuel forlot Palmyra for å dra ut på landet og
finne konvertitter og interesserte som ville kjøpe
en Mormons bok. Han gikk ca. 40 kilometer den
første dagen, og da han kom til et vertshus, spurte
han vertshuseieren om han ville kjøpe en av bøkene.
Da vertshuseieren fikk høre mer om hans misjon,
ble Samuel jaget på dør, og han tilbragte den første
natten under et epletre.

Neste dag møtte Samuel en metodistpredikant ved
navn John P. Greene. Han var selv ikke interessert
i å lese boken, men sa at han ville beholde den og
se om noen andre ønsket å kjøpe den. Samuel ga
ikke opp. Han besøkte familien Green igjen og fikk
vite at herr Greens kone, Rhoda Young Greene – en
søster av Phineas Young – hadde lest boken. Hun
overbeviste senere sin mann om at han måtte lese
den han også. Samuel døpte ikke en eneste sjel på
sin første misjon, men de to eksemplarene av
Mormons bok som ble gitt til Phineas Young og
John P. Greene, ble til syvende og sist redskapet
som omvendte et helt nabolag, inkludert Brigham

Young og hans familie og Heber C. Kimball og hans
familie.» («The Book of Mormon: The Heart of
Missionary Proselyting», Ensign, sep. 2002, 15-16.)

Heber C. Kimball

Eldste Heber C. Kimball, daværende medlem av De
tolv apostlers quorum, ble kalt som første misjonær
til å forkynne det gjengitte evangelium i England i
1837. Han forlot sin familie i Kirtland, Ohio, for å
virke på den andre siden av Atlanterhavet i Kirkens
første oversjøiske misjon i de siste dager. Han
beskrev sitt kall, avreisen fra hjemmet og ankom-
sten til England:

«Det hadde aldri vært i mine tanker at jeg skulle bli
en av de første med myndighet til å forkynne det
evige evangelium langs Europas kyster, og jeg kan
forsikre mine venner at det kom som en overras-
kelse da jeg fikk vite av bror Hyrum Smith i Kirkens
presidentskap at jeg var blitt utpekt av Ånden, og at
jeg på en konferanse av Kirkens embedsmenn som
var avholdt, hadde fått ansvar for en misjon til kon-
geriket Storbritannia.

Tanken på at jeg var blitt kalt til et embede og en
misjon av så stor viktighet var nesten mer enn jeg
kunne holde ut. Jeg var bevisst min svakhet og
uverdighet og var nær ved å synke sammen under
den oppgave som var tilfalt meg, og jeg måtte
utbryte: “O Herre, jeg er en mann «med stam-
mende lepper» og fullstendig uskikket til et slikt
arbeide. Hvordan kan jeg reise ut og forkynne i det
landet, som er så kjent i hele den kristne verden
for lys, kunnskap og gudfryktighet, og som er reli-
gionens vugge, og så til et folk hvis intelligens er
legendarisk?

Og tanken på å skulle forlate min familie i så lang
tid som en misjon til det landet måtte medføre – og
på å skilles fra mine venner som jeg var glad i og
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som jeg hadde opplevd så mange velsignelser og
glade stunder sammen med – forlate mitt hjemland
for å oppholde meg blant fremmede i et fremmed
land, det nesten overveldet meg.

Men alle disse betenkelighetene fikk meg ikke til å
vike fra pliktens vei. Heller ikke samrådde jeg meg
med kjød og blod, men i det øyeblikk jeg forsto min
himmelske Faders vilje, følte jeg besluttsomhet – jeg
ville reise, koste hva det koste ville, og hadde tro
på at Han ville støtte meg med sin allmektige kraft
og gi meg det jeg trengte av kvalifikasjoner. Og selv
om min familie var meg kjær og jeg ville bli nødt til
å forlate dem nesten uten eksistensmidler, følte jeg
likevel at sannhetens sak, Kristi evangelium, veide
tyngre enn alt annet, og jeg følte at jeg var villig til
å forlate dem, i forvissning om at de ville bli sørget
for av den Gud som anser oss ”mer verd enn mange
spurver” og som før ”ravnunger som skriker” …

Etter å ha tilbragt noen dager med å ordne mine
affærer og tatt hånd om mitt erverv, tok jeg den
trettende dag i juni 1837 e.Kr. adjø med min fami-
lie og mine venner og med byen Kirtland, hvor
Herrens hus sto.»

Over en måned senere, den 18. juli, kom eldste
Heber C. Kimball og hans misjonærledsagere til
Liverpool i England. Han skrev: «Så snart vi hadde
ankret opp, kom en liten båt ut, og flere av passa-
sjerene, deriblant brødrene Hyde, Richards, Goodson
og jeg selv, gikk om bord og dro mot land. Da vi var
et par meter fra bryggen, hoppet jeg i land, og for
første gang i mitt liv sto jeg på britisk grunn, blant
fremmede hvis manerer og skikker var forskjellige
fra mine egne. Det var en underlig følelse, spesielt
da jeg forsto formålet, betydningen og omfanget
av min misjon og det arbeidet jeg var blitt beskikket
til og som jeg snart skulle ta fatt på.» (Journal of
Heber C. Kimball, red. R.B. Thompson [1840], 9-11,
15; tegnsetting og bruk av store bokstaver er
modernisert, og avsnittsinndeling er forandret.)

Wilford Woodruff

Sent på sommeren 1839
forlot eldste Wilford
Woodruff sitt hjem og sin
familie under svært vanske-
lige forhold for å ta fatt på
en misjon i Storbritannia.
Både han og hans kone var
meget syke og meget fat-
tige. Men eldste Woodruff
var tro mot sitt kall og

Herren velsignet ham storlig i hans misjonærar-
beide. Vi har en bemerkelsesverdig beretning om
noe som skjedde etter en tilskyndelse han fikk om
å reise fra en by hvor han hadde stor fremgang
med å forkynne og døpe. Han skrev:

«Jeg gikk til Herren i lønndom og spurte ham hva
hans vilje var med meg.

Svaret jeg fikk, var at jeg skulle reise sydover, for
Herren hadde et stort arbeid jeg skulle utføre der,
da mange sjeler ventet på Herrens ord.»

Etter å ha tilbakelagt nærmere 80 kilometer med
hest og vogn og til fots til et område hvor det aldri
hadde vært en siste-dagers-hellig, traff Wilford John
og Jane Benbow. De var velstående bønder og med-
lemmer av en forsamling «som hadde brutt ut fra
de Wesleyanske metodister og tatt navnet Forente
brødre». Wilford Woodruff skrev:

«Denne forening av Forente brødre søkte etter lys
og sannhet, men hadde kommet så langt de evnet
og påkalte Herren uavlatelig om å åpne veien for
dem og sende dem lys og kunnskap så de kunne få
kunnskap om den sanne vei til frelse.

Da jeg hørte dette, kunne jeg se klart hvorfor Herren,
mens jeg befant meg i byen Hanley, hadde befalt
meg å forlate det arbeidsområdet og reise sydover,
for her i Heresfordshire var det mange hellige som
var rede til å bli innhøstet til Guds rike.»

Mens han var her, døpte han over 600 personer. En
unik læresetning fra hans dagbok som det er verd å
merke seg, bidrar til å illustrere hvor «hvitt» dette
arbeidsområdet var:

«Søndag den 8. forkynte jeg ved Frome’s Hill om
morgenen, ved Standley Hill om ettermiddagen og
på John Benbow’s Hill gård om kvelden.

Til sognets kirke som lå like ved bror Benbows gård
og ble presidert over av sognepresten, kom det bare
femten personer den dagen, mens jeg hadde en stor
forsamling som ble anslått til bortimot ett tusen,
tilstede på mitt møte gjennom dagen og kvelden.

Da jeg om kvelden reiste meg for å tale i bror
Benbows hus, kom en mann inn av døren og opp-
lyste at han var politikonstabel og var blitt sendt
av sognepresten for å arrestere meg.

Jeg spurte: ”På hvilket grunnlag?”

Han svarte: ”For å forkynne for folket.”

Jeg fortalte ham at jeg, så vel som sognepresten,
hadde godkjennelse til å forkynne evangeliet for
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folket, og at hvis han ville ta plass, ville jeg snakke
med ham etter møtet.

Han tok imot stolen og satte seg ved siden av meg.
Jeg talte om det evige evangeliums første prinsipper
i én time og et kvarter. Guds kraft hvilte på meg,
Ånden fylte huset og folket ble overbevist.

Etter møtet åpnet jeg for dåp, og syv ønsket å bli
døpt. Blant dem var fire predikanter og konstabelen.

Sistnevnte reiste seg og sa: ”Herr Woodruff, jeg vil
gjerne bli døpt.”

Jeg sa at jeg med glede ville døpe ham. Jeg gikk ned
til dammen og døpte de syv. Deretter samlet vi oss
og jeg bekreftet tretten og brøt brød til de hellige,
og vi gledet oss med hverandre.

Konstabelen gikk til sognepresten og fortalte ham
at hvis han ville ha herr Woodruff anholdt for å
forkynne evangeliet, måtte han selv gå med arrest-
ordren, for han hadde hørt ham forkynne den
eneste sanne tale om evangeliet han noen gang
hadde hørt i sitt liv.

Sognepresten visste ikke hva han skulle gjøre, så
han sendte to prester fra Church of England for å
spionere, for å være tilstede på møtet vårt og finne
ut hva vi forkynte.

Men de ble begge grepet av det de hørte, og tok med
glede imot Herrens ord og ble døpt og bekreftet
som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige.

Sognepresten ble forskrekket og våget ikke å sende
noen annen.» (Leaves from My Journal [1881], 93-97.)

Dan Jones

En annen av gjenopprettelsens store misjonærer
var en konvertitt til Kirken ved navn Dan Jones.
President Gordon B. Hinckley skrev om Dan Jones’
misjon i hjemlandet Wales:

«Dan Jones ble født 4. august 1810 i Halkin,
Flintshire, Wales. Da han ble 17, dro han til sjøs.
Han fikk erfaring med skuter og sjømenn, sjøsprøyt
i stiv kuling og båter som ble kastet omkring i fryk-
telige stormer. I 1840 kom han til Amerika. Her
skaffet han seg en liten båt og pløyde som kaptein
bølgene på Mississippi…

Mens han drev med elvetrafikk, fikk Dan høre om
mormonene som hadde blitt fordrevet fra Missouri
og midlertidig hadde søkt tilflukt i Quincey, og
deretter gått i gang med å opprette ”Vakre Nauvoo”
der elven gjør en stor sving og får det til å se ut

som en halvøy stikker ut i vannet. Det er mye som
tyder på at Dan Jones leste noe av alt det kritiske
som ble skrevet om mormonene på den tiden. Alt
dette pirret hans nysgjerrighet. Han ville vite mer
om disse menneskene. Han møtte dem, ble under-
vist og tok imot sannheten. I januar 1843 ble han
døpt i det kalde vannet i elven Mississippi…

Dan Jones ble kalt [på misjon] til Wales. Hans hus-
tru, Jane, ble med ham. De reiste sammen med
Wilford Woodruff og andre til Storbritannia. Eldste
Jones skulle arbeide i nord-Wales. Til tross for at
han hadde fordelen av å snakke både walisisk og
engelsk, oppnådde han i relativt liten grad å røre
ved folks hjerter i det området. På den annen side
hadde William Henshaw, som ikke snakket wali-
sisk, betydelig suksess i syd.

Da bror Henshaw ble avløst et år senere, ble eldste
Jones kalt til å presidere over alt arbeide i Wales.
Han opprettet hovedkvarter i Merthyr Tydfil i
sydøst-Wales. Her arbeidet han sammen med en
håndfull misjonærer og opplevde en bemerkelses-
verdig innhøsting. Fra 1845 til 1848 ble ca. 3 600
døpt. Det anslås at i forhold til befolkningstallet på
den tiden ble en av hver 278. person i Wales døpt i
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Opponenter hadde tilgang til aviser og andre
publikasjoner når de ville angripe Kirkens misjo-
nærer. Men pressen ville ikke åpne sine spalter for
Dan Jones. Følgelig bestemte han seg for å svare
med egne publikasjoner. Han fikk hjelp av sin bror,
John Jones, som var protestantisk prest og hadde
eget trykkeri. Det sies at John trykte Dans litteratur
på virkedager og fordømte ham fra talerstolen på
søndag.
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Dan Jones’ publikasjon var den første av Kirkens
fast utgitte publikasjoner på et annet språk enn
engelsk…

Han fryktet ingen. Han hadde stor frimodighet.
Det er blitt skrevet om hans metode: ”Han pleide
ofte å annonsere i en by flere uker i forveien at
han skulle komme for å ”omvende” hele byen.
Han pleide å informere borgermesteren, byrådet,
prestene og politikorpset om sine intensjoner. Han
pleide å la de lokale medlemmene dele ut tusenvis
av traktater over hele byen. Når han kom til jern-
banestasjonen, ble han ofte møtt av alle byens tje-
nestemenn og mange opprømte borgere.» [Rex
LeRoy Christensen, ”The Life and Contributions
of Captain Dan Jones”, Master’s thesis, Utah State
University, 1977, 39-40.]

Prester i alle andre kirker kom med voldsomme
utfall mot ham. De brukte talerstolen og pressen.
Dan Jones skrev om den fiendtlige holdningen til
ham: ”De fleste av historiene som fortelles om den
usle Broder Joseph i Amerika, tillegges her kaptein
Jones, og jeg hører ofte folk som ikke selv kjenner
den lille mannen, uten å nøle fordømmer ham
som ”en svøpe for nasjonen” [Christensen, ”Life
and Contributions”, 27].

Folkeopinionen raste i den ene og den andre ret-
ningen. Men istedenfor å tape, tjente Dan Jones på
kontroverser. Han tiltrakk seg oppmerksomhet i en
slik grad at folk var nødt til å ta stilling til hvorvidt
mormonenes evangelium var sant eller feilaktig.
Stadig flere konvertitter kom inn i Kirken mens en
veritabel storm raste mot Kirkens medlemmer i sin
helhet og eldste Jones i særdeleshet. Han ble bak-
vasket i pressen. Folk ropte etter ham på gaten.
Han ble truet på livet…

[I 1852] ble han kalt på sin andre misjon i hjem-
landet. Enda en gang svarte han ja uten å nøle…

Så snart han var tilbake i Wales, satte eldste Jones
alle krefter inn i arbeidet. Under hans annen misjon
kom rundt to tusen nye konvertitter inn i Kirken.
Det var bemerkelsesverdig…

Titusener i Kirken i dag er etterkommere av dem
han og hans medarbeidere underviste og døpte.
Når det gjelder antall konvertitter, må Dan Jones
med sikkerhet regnes blant de seks mest produktive
misjonærer i Kirkens historie. Han viet sitt liv til å
forkynne rettferdighet og bygge opp tro.» (Se «Av
størst verdi», Lys over Norge, mars 1994, s. 3-8.)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

En av de største velsignelser
i ditt liv vil være å reise til
Herrens tempel og motta din
tempelbegavelse. Begavelsen
gir deg åndelig kunnskap
og kraft som vil hjelpe deg
til å tjene Herren bedre og
til syvende og sist gjøre deg
kvalifisert til å komme inn
i hans rike På grunn av den
kunnskap, kraft og styrke vi
får i templet, får fremtidige

misjonærer generelt anledning til å komme til tem-
plet og motta sin tempelbegavelse før de reiser på
misjon. Å arbeide for Herren som misjonær og å
komme inn i hans hellige hus krever en høy grad
av personlig verdighet.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Personlig verdighet er nødvendig for å utføre
misjonærarbeid.

• Personlig verdighet gjør det mulig for fremtidige
misjonærer å oppnå tempelvelsignelser.

• Omvendelse er en renselsesprosess som gjør det
mulig å bli verdige.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Personlig verdighet er nødvendig for
å utføre misjonærarbeid.

� Misjonærer må være rene for å kunne ha den
nødvendige ånd til å representere Herren. Personlig
renhet innbefatter rene tanker, moralsk renhet,
etterlevelse av evangeliets prinsipper og å holde
budene. Det krevende misjonærarbeidet fordrer
åndelig styrke. Prestedømsledere hjelper fremtidige
misjonærer å forberede seg til det krevende arbeidet
ved å hjelpe dem å omvende seg og bli verdige til å
arbeide som heltidsmisjonærer.

� Eldste Charles Didier i presidentskapet for De sytti
reflekterte over hva fremtidige misjonærer trenger
å forstå angående verdighet til å være beredt til å
tjene Herren: «Jeg skulle ønske vi kunne lære de
unge hvordan de kan unngå å måtte gjennomgå
en større omvendelse. Forebygging er bedre enn å
måtte gjenopprette i ettertid. Vi trenger å lære dem
å ha kjærlighet til Herren og hans bud. Hvis de har
kjærlighet, trenger vi ikke å sette opp barrierer og

• Lære og pakter 38:42 (se også L&p 133:5)

• Lære og pakter 88:74

• Lære og pakter 121:45

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på

PERSONLIG VERDIGHET
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si til dem: ”Hvis du går over der, kan du ikke reise
på misjon.”» (I «Undervisning fra hjertet», Liahona,
juni 2004, 12.)

� Da han ble spurt om hva potensielle misjonærer
skulle fokusere på å være eller bli, svarte eldste
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:
«Verdige – slik at Ånden kan veilede dem.» Han
sa videre:

«De må holde seg så langt unna syndens grenser
som de kan. Det gir dem den største lykke mens de
forbereder seg. Det sikrer at de blir best
i stand til å ledes av Ånden og til å
være de eksempler de trenger å være
på misjonsmarken.

Nesten alle unge kan fremsi trinnene
i omvendelse eller forklare den på
annen måte. Men det de virkelig trenger
å gjøre, er å forstå hvor alvorlig Herren betrakter noen
overtredelser, og ikke begå dem.» (I «Undervisning
fra hjertet», Liahona, juni 2004, 11-12.)

� President Gordon B. Hinckley beskrev en verdig-
hetsnorm som misjonærer må oppnå:

«Dette arbeidet er anstrengende… Det krever rene
hender og et rent hjerte…

Hvilket høytidelig og alvorlig foretak dette verk er.
Det krever at de som tjener som misjonærer, er ver-
dige på alle måter. Vi kan simpelthen ikke tillate dem
som ikke har gjort seg kvalifisert når det gjelder
verdighet, å gå ut i verden for å tale om evangeliets
glade budskap.

Jeg er sikker på at en heving av listen når det gjelder
kvalifikasjoner vil få våre unge, spesielt våre unge
menn, til å vise selvdisiplin, til å leve på et høyere
plan enn verdens normer tilsier, til å unngå over-
tredelse og følge den høyere kurs i alt de gjør. Vi vil
ikke bevisst sende ut unge menn for å forbedre dem.
Hvis deres liv har behov for forbedring, må den
skje lenge før de reiser ut...

Vi trenger misjonærer, men de må være skikket for
arbeidet. De må være åndelig følsomme for å gjøre
det som forventes av dem, og det er i hovedsak en
åndelig gjerning. De må være moralsk rene i ethvert
henseende og ha holdt seg rene med hensyn til
verdens ondskap. Hvis det har skjedd krenkelser,
må det ha vært tilstrekkelig omvendelse…

Vi ber ikke om fullkommenhet. Herrens verk utføres
av vanlige mennesker som arbeider på en uvanlig

måte. Herren foredler dem som anstrenger seg. Det
er ingen steder mer fremtredende enn i misjonær-
arbeid… Med små midler utretter Herren sitt
strålende verk.» («Misjonærtjeneste», Det første
verdensomspennende opplæringsmøte for ledere, jan.
2003, 17-18.)

� President Hinckley advarte mot pornografi:
«En stadig økende pest – pornografi – omgir oss.
Produsenter og leverandører av slikt svineri bear-
beider iherdig en gullgruve som gir dem mange

millioner i fortjeneste. Noen av deres
produkter er kunstferdig lokkende. De
er beregnet på å pirre og stimulere de
lavere instinkter. Mang en mann som
har spist av den forbudte frukt og så
oppdaget at han har … mistet sin
selvrespekt … har kommet til å innse

at den minelagte jungelsti han har fulgt, begynte
med at han leste eller så pornografisk materiale.
Noen som ikke ville finne på å ta en liten tår alko-
hol eller røke en sigarett, har bortforklart sin fråt-
sing i pornografi. Slike har forvrengte verdinormer
fullstendig upassende en som har blitt ordinert til
Guds prestedømme («Bi ikke narret», Lys over
Norge, apr. 1984, s. 83).

� Hvilke verdighetsnormer og vitnesbyrd må frem-
tidige misjonærer ha?

• Ha tro på og et vitnesbyrd om vår himmelske Fader,
hans Sønn, Jesus Kristus, og Den hellige ånd.

• Ha et vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning og hans
rolle som vår Frelser.

• Ha et vitnesbyrd om profeten Joseph Smith og
gjengivelsen av evangeliet.

• Oppholde Kirkens autoriteter.

• Etterleve kyskhetsloven. Det innebærer også å
unngå pornografi i enhver form.

• Holde de pakter de har inngått i dåpen og andre
steder.

• Være tilstede på alle Kirkens møter.

• Være ærlig i sin omgang med andre mennesker.

• Betale full tiende.

• Etterleve Visdomsordet.

• Omvende seg og bekjenne sine synder. Bekjenne
alvorlige synder til prestedømslederen.
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Personlig verdighet gjør det mulig for
fremtidige misjonærer å oppnå
tempelvelsignelser.

� President Howard W. Hunter talte om betydningen
av tempelvelsignelsene i relasjon til misjonskallet:
«La oss forberede enhver misjonær til å reise verdig
til templet og gjøre denne erfaringen til et enda
større høydepunkt enn å motta misjonskallet»
(«Følg Guds Sønn», Lys over Norge, jan. 1995, 87).

Hvorfor er erfaringen i templet så viktig for en misjo-
nær? Tempelvelsignelser tilfører en verdig misjonær
kraft. De velsignelser som oppnås i Herrens hus,
kommer til dem som er verdige. De krevde verdig-
hetsnormer vil gi økt åndelighet og øke hver misjo-
nærs evne til å undervise andre i det
gjengitte evangelium.

En misjonær som har mottatt sin
begavelse i templet, er berettiget til
ytterligere kraft. En kraft som kommer
ved større forståelse av vår himmelske
Faders plan, paktene og velsignelsene
som bare kan oppnås i templet.

� Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quo-
rum har sagt at «tempelarbeid kan være et anker i
hverdagen, en kilde til veiledning, beskyttelse, sik-

kerhet, fred og åpenbaring» (i «Trakt
etter det gode», Lys over Norge, juli
1992, 84).

� Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum har forklart hvorfor
misjonærer trenger tempelordinanser
for å forkynne det gjengitte evange-
lium på en god måte:

«Det er så viktig at dere forstår at det å reise til
templet for å motta deres egen begavelse… [er] en
viktig del av deres misjonsforberedelse… [Dere] skulle
forstå betydningen av tempelpaktene [og] den ulø-
selige forbindelsen de utgjør mellom begavelsen og
hvordan dere vil lykkes på misjon. Selv ordet bega-
velse viser hva den helt nødvendige forbindelsen
består i. En begavelse er en gave.

Man kan ikke utføre dette arbeidet alene. Vi er nødt
til å ha hjelp fra himmelen, vi må ha Guds ”gaver”…
Dette arbeidet er så alvorlig og motstanderens mot-
stand så sterk at vi trenger enhver guddommelig
makt til å fremme vårt arbeide og føre Kirken støtt
fremover.» («Making and Keeping Covenants»
[missionary satellite-broadcast, 25. apr. 1997].)

� Eldste Bruce R. McConkie, som var et medlem av
De tolv apostlers quorum, forklarte hvordan tem-
pelvelsignelsene gjør oss kvalifisert til å gå frem og
forkynne det gjengitte evangelium: «Apostlene – eller
en hvilken som helst prest eller misjonær i en hvil-
ken som helst alder – er ikke fullt ut kvalifisert til å
gå ut og forkynne evangeliet og bygge opp riket uten
å ha Den hellige ånds gave og i tillegg er begavet
med kraft fra det høye, det vil si å ha mottatt
bestemt kunnskap, kraft og spesielle velsignelser
som normalt bare gis i Herrens tempel.» (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 bind [1966-73], 1:859.)

• Salme 24:3-5

• Lære og pakter 95:8

• Lære og pakter 109:22-23

• Lære og pakter 110:7-9

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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� President Joseph Fielding Smith forklarte hvorfor
tempelvelsignelser er nødvendige før man reiser ut
på misjonsmarken: «Forstår dere hvorfor våre
misjonærer reiser til templet før de blir beskikket
og sendt ut på misjonsmarken? Dette er et krav som
stilles til dem… [der det fins tilgang til et tempel],
for Herren har sagt at det skulle gjøres. I Kirkens
første tid kalte han alle misjonærene til Kirtland så
de kunne motta sin begavelse i det tempel som var
oppført der. Og han sa at dette ble gjort for at de
kunne dra ut med større kraft fra oven og ha større
beskyttelse» (Frelsende læresetninger, 2:210).

� Eldste David B. Haight, som var et medlem av
De tolv apostlers quorum, beskrev velsignelsene ved
å motta tempelbegavelsen: «Omgivelsene inne i
templet er ment å gi det verdige medlem av Kirken
kraft i form av opplysning, vitnesbyrd og forståelse.
Tempelbegavelsen gir kunnskap som, når man
anvender den, gir styrke og overbevisning om
sannheten» (A Light unto the World [1997], 49).

� Mens han var medlem av De sytti, talte eldste
Jack H. Goaslind jr. om forholdet mellom begavelsen
og misjonærarbeid: «Når vi holder budene og opp-
fyller disse paktene, blir vi helliggjort, renset og født
av Ånden. Vi blir verdige redskaper som kan motta
Den hellige ånd og de ledsagende Åndens gaver
som er nødvendige i dette arbeidet hvis vi skal
kunne lykkes» («Vårt ansvar for å bringe evangeliet
ut til jordens ender», Lys over Norge, apr. 1984, 59).

� Eldste Richard G. Scott talte om hensikten med
tempelintervjuet: «Før du kommer inn i templet, vil
du bli intervjuet av biskopen og stavspresidenten
for å få tempelanbefaling. Vær ærlig og oppriktig
overfor dem. Dette intervjuet er ikke en prøve du
skal bestå, men et viktig steg for å bekrefte at du er
moden og åndelig nok til å motta de høyeste ordi-
nanser og inngå og holde de foredlende pakter som
tilbys i Herrens hus. Personlig verdighet er en nød-
vendig betingelse for å motta templets velsignelser.
Enhver som er tåpelig nok til å gå uverdig inn i
templet, vil høste fordømmelse» («Motta templets
velsignelser», Liahona, juli 1999, 29.).

� Eldste David B. Haight har sagt: «Når vi foreviser
tempelanbefalingen til tempeltjeneren, bekrefter vi
igjen at vi er verdige til å tre inn i templet» («Kom
til Herrens hus», Lys over Norge, juli 1992, 16).

Omvendelse er en renselsesprosess som gjør
det mulig å bli verdige.

� Det er et sterkt samsvar mellom personlig verdig-
het og suksess på misjonsmarken. Fremtidige misjo-
nærer må omvende seg på riktig måte fra tidligere
synder før de drar ut på misjonsmarken.

Omvendelse er et prinsipp som vil være til velsig-
nelse for misjonærer og undersøkere som utøver
tro på Jesus Kristus, omvender seg fra sine synder
og aksepterer evangeliets prinsipper og ordinanser.

� Eldste Jeffrey R. Holland skrev følgende om hvor
viktig det er å forstå at sann tro på Kristus fører til
at vi omvender oss fra våre synder: «Vi lærer fremfor
alt [av Alma den yngres erfaring] at Kristus er kraften
bak all omvendelse… Alma hadde blitt påvirket av
sin fars undervisning, men det er spesielt viktig at
den profeti han husket, var den som gjaldt ”en
Jesus Kristus som skulle komme, en Guds Sønn,
som skulle sone for verdens synder” (Alma 36:17).
Det er dette navnet og det er dette budskapet alle må
høre… Uansett hvilke andre bønner vi oppsender,
uansett hvilke andre behov vi har, vil alt avhenge
av den bønnen: ”O Jesus, du Guds Sønn, ha barm-
hjertighet med meg.” Han er beredt til å vise barm-
hjertighet. Han betalte med sitt eget liv for å gjøre
det» (However Long and Hard the Road [1985], 85).

� Eldste Glenn L. Pace i De sytti har rettet søkelyset
mot viktigheten av å ordne opp i uoppgjorte over-
tredelser før man reiser på misjon.

«Det mest innstendige råd jeg kan gi en fremtidig
misjonær, er at han må holde seg verdig. Det nest
viktigste rådet er at du må bli verdig før du kommer
til MTC. Forviss deg om at du er ærlig overfor dine
lokale prestedømsledere.

• Jesaja 1:18

• Johannes 1:5-10

• Mosiah 26:29

• Helaman 14:13

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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Det er vanlig oppfatning blant de unge at det
eneste virkelig ubehagelige eller den eneste straffen
for alvorlig overtredelse er den smerte og forlegenhet
som bekjennelse av overtredelsen overfor biskopen
medfører. Dette er bare begynnelsen. Man kan ikke
straks få Den hellige ånd som fast ledsager ved å gå
inn på biskopens kontor, bekjenne en synd og gå ut
igjen. Ingen av oss tror på omvendelse på dødsleiet.
Hvorfor aksepterer så mange av oss
dødsleie-omvendelse? Det betyr lite at
en fremtidige misjonær lærer sine
[leksjoner] godt … vinner et mennes-
kes tillit, og alle de andre teknikkene.
De er overfladiske uten Ånden … Uten
Ånden skal du ikke undervise
(«Why?» [tale ved andakt på Ricks
College, 24. sep. 1991], 2-4).

� Eldste Richard G. Scott hadde et råd til dem som
fullstendig har omvendt seg, men likevel føler seg
tynget av disse syndene:

«Hvis du har omvendt deg fra alvorlig overtredelse
og med urette tror at du alltid vil være en annen-
rangs borger i Guds rike, skal du vite at det ikke er
sant. Frelseren sa:

”Se, den som har omvendt seg fra sine synder, er
tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke mer ihu.

Ved dette kan dere vite om et menneske omvender
seg fra sine synder – se, han vil bekjenne dem og
avstå fra dem” [L&p 58:42-43].» («Veien til fred og
glede», Liahona, jan. 2001, 32.)

� President Boyd K.
Packer, fungerende
president for De
tolv apostlers
quorum, beskrev
omvendelsens ren-
sende kraft: «Den
avskrekkende idé at
en feil (eller endog
en rekke feil) gjør
at det for evig er

for sent, kommer ikke fra Herren. Han har sagt at
hvis vi vil omvende oss, vil han ikke bare tilgi oss
våre overtredelser, men han vil glemme dem og
aldri mer huske våre synder (se Jesaja 43:25, Hebr.
8:12, 10:17, Alma 36:19, L&p 58:42). Omvendelse
er som såpe, den kan vaske bort synd. Ved inn-
grodd skitt blir det kanskje nødvendig med disipli-
neringens sterke vaskemidler for å få bort flekkene,
men de vil bli borte» («Til unge kvinner og menn»,
Lys over Norge, juli 1989, 52).

� President N. Elden Tanner, som var rådgiver i Det
første presidentskap, forklarte hvorfor misjonærer

må være verdige og rene: «Fremtidige
misjonærer skulle forstå at Herren
ønsker noen som han kan ha fullsten-
dig tillit til, noen som er rene og ver-
dige på alle måter slik at de kan
representere ham på misjonsmarken.
Hvis dere ikke er verdige, skal dere ikke
motta kallet. Lyv ikke for å komme

på misjon, men omvend dere som forberedelse til
misjonen. Det er så meget bedre å vente et år eller
to enn å reise uverdig. Ha mot og manndom, kraft
og besluttsomhet til å se fakta i øynene, til å si
sannheten, til å forberede dere på alle måter til å
gjøre de ting Herren ønsker dere skal gjøre.» («Tar
du ditt prestedømme for gitt?», Lys over Norge, okt.
1976, 36.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hvorfor tror du det er viktig å motta tempelbe-
gavelse før du reiser på misjon?

• Hva er galt med å tenke at det er OK å synde nå
og omvende seg senere?

• Hvorfor ønsker de som har oppriktig tro på Jesus
Kristus, å omvende seg fra sine synder?

• Hvorfor tror du det er viktig å bekjenne synder
for prestedømsledere så vel som for Herren?
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FORSLAG TIL OPPGAVER

• Lær utenat Lære og pakter 58:42-43 og 121:45-46.

• Gransk din personlige verdighet med tanke på
å reise på misjon. Hvis det fins problemområ-
der, tar du stilling til hva som må gjøres, og
følger opp.

• Skriv i studiedagboken din hva du forstår med
hensyn til at de som har oppriktig tro på Jesus
Kristus, vil omvende seg fra sine synder, bli døpt
og motta Den hellige ånds gave. Hvorfor skulle
dette forholdet være viktig for misjonærer å for-
stå personlig? Hvorfor må de kunne undervise
klart og tydelig om denne sannheten?

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Kyskhet» (s. 90-94)

• «Omvendelse» (s. 110-11)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Helt avgjørende for å lykkes i misjonærarbeidet er
at man er villig til å søke og følge Den hellige ånds
tilskyndelser. Derfor må misjonærer være verdige til
å motta slik guddommelig veiledning. De må være
følsomme overfor Guds ånd så de kan undervise
med kraft og overbevisning. Når de søker, mottar
og følger Den hellige ånds veiledning, er de beredt
til å undervise andre klart og tydelig i læren om
gjenopprettelsen, og Ånden bevitner at deres bud-
skap er sant (se L&p 11:21, 50:13-14).

Kristi lys er en kilde til inspirasjon som vår him-
melske Fader har gitt alle sine barn. Når du forstår
hvilke funksjoner Kristi lys og Den hellige ånd har,
vil det hjelpe deg til å gjenkjenne Guds innflytelse
i ditt liv. Kristi lys og Den hellige ånds innflytelse
på enhver sannhetssøkendes sinn og hjerte er av
største viktighet i konverteringsprosessen.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Kristi lys er en kraft til det gode i ethvert men-
neskes liv.

• Den hellige ånd er et medlem av Guddommen.

• Den hellige ånd kan påvirke oss til det gode på
mange måter.

• Følsomhet og lydhørhet overfor Ånden er en av
misjonærens beste ressurser.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Kristi lys er en kraft til det gode i ethvert
menneskes liv.

� President Boyd K. Packer, fungerende president i
De tolv apostlers quorum, har sagt at «Kristi lys til-
skynder til alt som er godt» («Kristi lys», Liahona,
apr. 2005, 10). Eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum har sagt: «Kristi lys, som av og til
kalles Kristi ånd eller Guds ånd, ”gir lys til hvert
menneske som kommer til verden” (L&p 84:46).
Dette er lyset ”som er i alt, som gir alt liv” (L&p
88:13). Profeten Mormon forkynte at ”Kristi ånd er
gitt alle mennesker for at de skal kunne skjelne godt
fra ondt” (Moroni 7:16, se også v. 19; 2. Nephi 2:5,
Helaman 14:31). («Alltid ha hans ånd», Lys over
Norge, jan. 1997, 57.)

Siden alle du møter har blitt gitt Kristi lys, er det
viktig at du forstår hvilken rolle denne store inn-
flytelse har. De som følger Kristi lys, vil bli ledet til
Kristus, utvikle tro på Kristus, omvende seg fra sine
synder og ta imot dåpen og Den hellige ånds gave
når de blir medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige.

Å HA DEN HELLIGE ÅND SOM LEDSAGER
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� «Kristi lys må ikke forveksles med Den hellige
ånd. Det er ingen person, slik Den hellige ånd er.
Dens innflytelse leder folk til det sanne evangelium,
til å bli døpt og motta Den hellige ånds gave (se
Johannes 12:46, Alma 26:14-15)» (Tro mot pakten – en
oppslagsbok i evangeliet [2004], 89, se også Veiledning
til Skriftene, «Lys, Kristi lys», 121).

� President Boyd K. Packer har sagt at Kristi lys er
«en annen inspirasjonskilde, som enhver av oss er
i besittelse av sammen med alle andre medlemmer
av den menneskelige familie. Hvis vi vet om Kristi
lys, vil vi forstå at det finnes noe inni oss alle, og
vi kan appellere til dette når det gjelder vårt ønske
om å fortelle andre om sannheten…

Enhver mann og kvinne og ethvert barn fra enhver
nasjon, tro eller hudfarge – hver eneste en, uansett
hvor de bor eller hva de tror eller hva de gjør – har
i seg Kristi uforgjengelige lys. I så henseende er alle
mennesker likt skapt. Kristi lys, som finnes i alle, er
et vitnesbyrd om at Gud ikke gjør forskjell på folk
(se L&p 1:35). Han behandler alle likt ved å gi
Kristi lys til alle.» (Liahona, apr. 2005, 8, 10.)

� Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers
quorum forklarte at Kristi lys bidrar til å forberede
mennesker for det gjengitte evangeliums budskap

og dets velsignelser: «Dets innflytelse kommer som
innledning til og forberedelse for å motta Den
hellige ånd. Kristi lys vil lede den ærlige sjel som
”lytter til røsten” [L&p 84:46], til det sanne evan-
gelium og den sanne kirke, og dermed til å motta
Den hellige ånd.» («Den usigelige gave», Liahona,
mai 2003, 26.)

� President Boyd K. Packer forklarte viktigheten
av å forstå at alle Guds barn er gitt Kristi lys:

Jo mer vi vet om Kristi lys, dess mer vil vi forstå
av livet, og desto større kjærlighet vil vi ha til alle
mennesker. Vi vil bli bedre lærere, misjonærer og
foreldre og bedre menn, kvinner og barn. Vi vil ha
større aktelse for våre søsken i Kirken og for dem
som ikke tror og som ennå ikke har blitt meddelt
Den hellige ånds gave…

Det er viktig at lærere, misjonæ-
rer og foreldre vet at Den hellige
ånd kan virke gjennom Kristi
lys. En lærer som underviser om
sannheter i evangeliet, sår ikke
noe fremmed, ikke engang noe
nytt, i en voksen eller et barn.
I stedet søker misjonæren eller
læreren kontakt med Kristi
ånd som allerede finnes der.

Evangeliet vil lyde kjent for dem.» («Kristi lys»,
Liahona, apr. 2005, 8, 10.)

Den hellige ånd er et medlem av
Guddommen.

� Skriftene forteller om den funksjon Den
hellige ånd har i Guddommen. Som medlem
av Guddommen utfører Den hellige ånd plikter
som er viktige for misjonærer å forstå.

• Johannes 14:26

• 3. Nephi 28:11

• Lære og pakter 130:22

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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• Moroni 7:16-19

• Lære og pakter 84:46-47

• Lære og pakter 88:11-13

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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� Eldste Robert D. Hales
i De tolv apostlers quo-
rum beskrev noen av de
plikter Den hellige ånd
har: «Den hellige ånd
er det tredje medlem av
Guddommen, en ånde-
person. Han er Trøsteren,
Guds ånd, forjettelsens
Hellige ånd. Han vitner

om Jesus Kristus, hans verk og hans tjeneres verk
på jorden. Han virker som rensemiddel for å rense
og helliggjøre oss fra synd. Han trøster oss og gir
fred til vår sjel. Retten til alltid å ha ham som vår
ledsager er blant de største gaver vi kan motta
på jorden, for ved lyset fra hans tilskyndelser og
hans lutring kan vi ledes tilbake til Guds nærhet.»
(«Fra mørket til hans underfulle lys», Liahona, juli
2002, 77.)

� Eldste Dallin H. Oaks har sagt at tilkjennegi-
velser fra Den hellige ånd «gis for å opplyse dem
som oppriktig søker å få vite sannheten om
Herren og hans evangelium» og at «disse tilkjen-
negivelsene er tilgjengelige for alle [se 2. Nephi
26:13].» Han forklarte videre forskjellen mellom
Kristi lys, tilkjennegivelser fra Den hellige ånd og
Den hellige ånds gave:

«Kristi lys gis til alle mennesker så de kan kjenne godt
fra ondt. Tilkjennegivelser fra Den hellige ånd gis for
å lede oppriktige sannhetssøkende til evangeliets
sannheter som vil tilskynde dem til omvendelse
og dåp.

Den hellige ånds gave er mer omfattende...

Den hellige ånds gave gir bl.a. rett til konstant
ledsagelse så ”hans Ånd alltid må være hos [oss]”
(L&p 20:77).

For trofaste medlemmer av Jesu Kristi Kirke skulle
Den hellige ånds ledsagelse være så kjent at vi
må vokte oss for ikke å ta den for gitt. Den gode
følelsen du har hatt under talene og musikken på
denne konferansen, er for eksempel et bekreftende
vitne fra Ånden, tilgjengelig for trofaste medlem-
mer på vedvarende basis. Et medlem spurte meg en

gang hvorfor han følte så godt for talene og musik-
ken på et nadverdsmøte, mens en gjest han hadde
invitert med seg den dagen, åpenbart ikke opplevde
det slik. Dette illustrerer bare kontrasten mellom en
som har Den hellige ånds gave og som er på bølge-
lengde med dens tilskyndelser, og en som ikke har
den eller ikke er på bølgelengde.» («Alltid ha hans
Ånd», Lys over Norge, jan. 1997, 58.)

� Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av
De tolv apostlers quorum, illustrerte forskjellen
mellom Den hellige ånds innflytelse og Den hel-
lige ånds gave: «Før dåpen kan [alle mennesker]
motta åpenbaring fra Den hellige ånd i den hen-
sikt å gi dem et vitnesbyrd om det sanne og gud-
dommelige Herrens verk på jorden. Etter dåpen
mottar de Den hellige ånds gave, og det er da
deres rett å bli konstant ledsaget av dette medlem
av Guddommen såfremt de etterlever budene.
Dette vitnesbyrdet før dåpen kan sammenlignes
med et lysglimt som flammer opp i en mørk og
stormfull natt. Det kommer for å opplyse den vei
jordens pilegrimer, langt fra sitt himmelske hjem
og vilsken blant verdens ørkener og sumper, må gå
hvis de skal komme tilbake til Guds nærhet. Den
hellige ånds ledsagelse etter dåpen er som det ved-
varende skinnet fra solen ved høylys dag, der den
stråler over livets vei og på alt som omgir den.» (A
New Witness for the Articles of Faith [1985], 262.)

Den hellige ånd kan påvirke oss til det
gode på mange måter.

� Tilkjennegivelser fra Ånden kan komme på mange
måter. Skriftene gir oss bedre forståelse av Den hel-
lige ånds tilskyndelser. Fremtidige misjonærer skulle
kunne gjenkjenne Den hellige ånds innflytelse per-
sonlig og ha tro og mot til å følge disse. Herren har
gitt følgende befaling: «det som Ånden vitner for
dere, slik vil jeg dere skal handle i hjertets hellighet»
(L&p 46:7).

Fremtidige misjonærer skulle også være i stand til å
forklare Den hellige ånds natur og grunnleggende
plikter for undersøkere.
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� «Ingen jordisk lærer, uansett hvor dyktig og erfa-
ren han er, kan tilføre et annet menneske velsig-
nelsene ved et vitnesbyrd og omvendelse. Det hører
inn under Den hellige ånds eller Åndens embede.
Mennesker kommer til kunnskap om at evangeliet
er sant, ved Den hellige ånds kraft.» (Undervisning,
intet større kall [1999], 41.)

� Her følger noen viktige prinsipper vi må forstå
om Den hellige ånds innflytelse:

1. Vi kan motta åndelige inntrykk.

• Se Romerbrevet 15:13.

• Se Alma 32:28.

• Se Lære og pakter 9:8-9.

• «Selv om vi ofte beskriver kom-
munikasjon fra Ånden som en
røst, er det mer en følelse enn noe
vi hører. Når vi snakker om å «lytte» til Den
hellige ånds hvisken, beskriver vi ofte en
åndelig tilskyndelse ved å si: «Jeg fikk en følelse
...» Herrens rettledning til Oliver Cowdery i
kapittel 9 av Lære og pakter … forkynner dette
prinsippet. Imidlertid blir denne rettledningen
noen ganger misforstått. Når de leser dette
skriftstedet, blir enkelte medlemmer av Kirken
forvirret og frykter at de aldri har fått en til-
skyndelse fra Den hellige ånd fordi de aldri
har hatt en brennende følelse i sitt bryst. Legg
merke til Herrens siste ord i Lære og pakter
9:8: ”Derfor skal du føle at det er riktig.” Den

brennende følelsen som beskrives i dette
skriftstedet, er en betryggende og fredelig
følelse, ikke nødvendigvis en følelse av varme.
Etter hvert som du fortsetter å søke og følge
Herrens vilje i ditt liv, vil du lære å gjenkjenne
hvordan Den hellige ånd påvirker din person-
lighet.» (Tro mot pakten – et oppslagsverk i evan-
geliet, 181.)

• Mens han var medlem av De sytti, beskrev
eldste L. Lionel Kendrick hvordan Ånden
påvirker både sinn og hjerte: «Personlige
åpenbaringer mottas både i sinnet og hjertet.
Disse inntrykkene kommer til vårt sinn som
tanker og til vårt hjerte som følelser. Eldste
Boyd K. Packer forklarte: ”Slik veiledning
kommer som tanker, som følelser, gjennom
inntrykk og tilskyndelser” («Åpenbaring i en
verden i forandring», Lys over Norge, jan. 1990,
13). Til tider vil Ånden påvirke sinn og hjerte
samtidig. Vanligvis når ditt hode og hjerte
mottar det samme inntrykk, vet du at du mot-
tar personlig åpenbaring. Frelseren ga følgende
instruksjon til Hyrum Smith: ”Jeg vil gi deg
av min Ånd som skal opplyse ditt sinn, som
skal fylle din sjel med glede” (L&p 11:13).»
(«Personal Revelation» Brigham Young University
1996-97 Speeches [1997], 256.)

• President Boyd K. Packer forklarte hvordan vårt
sinn mottar kommunikasjon fra guddommelige
kilder: «Den hellige ånd kommuniserer med

vår ånd gjennom sinnet mer enn
gjennom de fysiske sanser. Denne vei-
ledningen kommer som tanker, som
følelser, gjennom inntrykk og tilskyn-
delser. Det er ikke alltid lett å beskrive
inspirasjon. Skriftene lærer oss at vi
kan ”føle” ordene i åndelig kommuni-

kasjon mer enn vi hører dem, og se med ånde-
lige istedenfor fysiske øyne (se 1. Nephi
17:45).» («Åpenbaring i en verden i forandring»,
Lys over Norge, jan. 1990, 13.)

2. Vi kan motta fred.

• Se 1. Mosebok 41:16.

• Se Lære og pakter 6:22-23.

• «Den hellige ånd kalles ofte for Trøsteren (se
Johannes 14:26; L&p 39:6). Når han åpenbarer
Herrens vilje til deg, vil han ”[tale] ... fred til
ditt sinn” (L&p 6:23). Den fred han gir, kan
ikke etterlignes av verdslige innflytelser eller

• Johannes 14:26

• Johannes 15:26

• Johannes 16:13

• Gal. 5:22-23

• 1. Nephi 4:6

• 2. Nephi 31:17-18

• 2. Nephi 32:5, 8

• 2. Nephi 33:1

• Alma 21:16

• Moroni 10:5

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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falske læresetninger. Det er den fred Frelseren
lovet da han forsikret sine disipler om at han
ville sende Trøsteren: ”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).» (Tro mot pakten – et
oppslagsverk i evangeliet, 181-82.)

• Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quo-
rum beskrev følelser assosiert med en brennende
følelse i brystet: «Hva betyr ”en brennende
følelse i ditt bryst”? Må det nødvendigvis være
en slik varme som produseres ved forbrenning?
Hvis det er betydningen, har jeg aldri hatt
en brennende følelse i mitt bryst. Ordet
”brennende” i dette verset betyr helt klart en
følelse av velvære og ro. Det er vitnesbyrdet
mange mottar. Slik er det åpenbaring virker.»
(«Undervis og lær ved Ånden», Liahona, mai
1999, 22.)

• Eldste Robert K. Dellenbach i De sytti fortalte
hvordan vi kan bli velsignet med fred: «Når vi
ber til Herren i oppriktighet og stoler på hans
guddommelige hvisken, vil den stille, milde
røsten komme til oss (se Helaman 5:30). Vi
vil få fred og vite at Gud har
besvart våre bønner. Husk den
fred Oliver mottok [se L&p 6:23].
Disse åndelige glør kan flamme
opp til et vitnesbyrd (se Helaman
5:45).» («Omvendelsens time»,
Lys over Norge, jan. 1991, 22.)

3. Vi kan motta den milde, lave røst.

• Se 1. Kongebok 19:9-12.

• Se Helaman 5:30.

• President Boyd K. Packer
sa om Åndens røst:
«Åndens røst er en stille,
lav stemme – en røst
som føles heller enn
høres. Det er en ånde-
lig røst som kommer til
ens sinn som en tanke
som trenger inn i hjer-
tet» («Adskilte tunger
som av ild», Liahona,
juli 2000, 10).

• Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quo-
rum påpekte hvordan et sterkt behov for å
vite hva Gud ønsker, besvares: «Jeg har fått

svar på bønn. Svarene har vært klarest når det
jeg ønsket ble bragt til taushet av en overvel-
dende trang til å vite hva Gud ønsket. Det er
da svaret fra en kjærlig himmelsk Fader kan
tales til sinnet ved den stille hvisken og kan
skrives på hjertet» («Skriv på mitt hjerte»,
Liahona, jan. 2001, 100).

• President Ezra Taft Benson talte om hva Den
hellige ånd vil gjøre for oss: «Den hellige ånd
hjelper dere å velge det rette. Den hellige ånd
vil beskytte dere mot det onde. Han hvisker til
dere med en rolig, stillferdig røst at dere skal
gjøre det rette. Når dere gjør godt, føler dere
godt, og det er Den hellige ånd som taler til
dere. Den hellige ånd er en vidunderlig ledsa-
ger. Han er alltid der for å hjelpe dere.» («Til
Kirkens barn», Lys over Norge, juli 1989, 76.)

4. Vi kan få nye idéer.

• Se Lære og pakter 8:2.

• Profeten Joseph Smith forklarte hvordan
åpenbaringens ånd kan gi nye idéer: «Et men-
neske kan ha utbytte av å legge merke til den
første tilskyndelse av åpenbaringens ånd:

eksempelvis kan du når du føler at
den rene intelligens tilflyter deg, få en
plutselig innskytelse slik at du ved å
legge merke til dette kan oppdage at
bønnen går i oppfyllelse samme dag
eller ganske snart, eller med andre ord
at de ting som ble fremlagt av Guds

ånd for ditt sinn, vil gå i oppfyllelse; og ved
således å lære Guds ånd å kjenne og forstå
den, kan du vokse inn i åpenbaringens prin-
sipp inntil du blir fullkommen i Kristus Jesus.»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, 110).

5. Vi skulle huske at åndelige tilkjennegi-
velser er hellige.

• Se Alma 12:9.

• President Boyd K. Packer ga en advarsel angå-
ende åndelige tilkjennegivelsers hellige natur:

«Drømmer, syner og besøk er ikke uvanlig i
Kirken og er en del av alt som Herren har
åpenbart i denne evangelieutdeling.

Det kan godt være at du vil motta en stor
åndelig opplevelse. Jeg har kommet til å forstå
at disse hendelsene er personlige, og vi skal
holde dem for oss selv. Grunn på dem i ditt
hjerte og omtal dem ikke lettsindig [se Alma
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føler dere godt, og det er

Den hellige ånd som
taler til dere.»



12:9].» (The Great Plan of Happiness and Personal
Revelation [CES fireside for young adults, 7.
nov. 1993], 7-8.)

6. Herren gir oss åpenbaring i sin egen tid.

• Se Jesaja 55:8-9.

• Se Moroni 7:2.

• Se Lære og pakter 88:68.

• Eldste Dallin H. Oaks talte om tidspunkt for
inspirasjon fra Herren: «Vi skulle forstå at
Herren taler til oss gjennom Ånden i sin egen
tid og på sin egen måte. Mange forstår ikke
dette prinsippet. De tror at når de er klare og
det passer dem, kan de påkalle Herren og han
vil straks svare, til og med akkurat slik de har
bedt om. Åpenbaring kommer ikke slik.»
(Liahona, mai 1999, 20.)

• Eldste Neal A. Maxwell, som var medlem av
De tolv apostlers quorum, understreket nød-
vendigheten av å underkaste oss Herrens tids-
plan mens vi venter på svar på våre bønner og
andre rettferdige ønsker: «Siden Herren vil ha
et folk som er ”prøvet i alle ting” (L&p 136:31),
hvordan er det egentlig vi blir prøvet? Han
sier: ”Jeg vil prøve mitt folks tålmodighet og
tro” (se Mosiah 23:21). Siden troen på Herrens
tidsplan kan settes på prøve, la oss lære oss å
ikke bare si ”skje din vilje”, men også tålmodig
si ”skje din tidsplan”.» («Pløy med håp»,
Liahona, juli 2001, 73.)

7. Vi skulle ikke forvente åpenbaring
i alle ting

• Se Jakobs brev 4:3.

• Se Lære og pakter 58:26-29.

• Eldste Dallin H. Oaks advarte: «Åpenbaringer
fra Gud – Åndens undervisning og rettledning
– skjer ikke uavbrutt. Vi tror på fortsatt åpen-
baring, ikke sammenhengende åpenbaring. Vi
overlates ofte til å løse problemer selv uten at
Ånden dikterer oss eller gir oss konkret rett-
ledning. Det er en del av den erfaringen vi må
få her på jorden. Vi er heldigvis aldri utenfor
vår Frelsers synsvidde, og hvis vår dømmekraft
får oss til å begå handlinger utover grensene
til det tillatte og hvis vi lytter til den stille lave
røsten, vil Herren holde oss tilbake ved sin
Ånds tilskyndelser.» («Undervis og lær ved
Ånden», Liahona, mars 1999, 23.)

• Eldste Oaks advarte også mot å søke åpenba-
ring i enhver situasjon i livet: «Det er godt
mulig at Herrens ånd ikke gir oss åpenbaring
i saker som er av liten betydning. Jeg hørte en
gang en ung dame som på et vitnesbyrdmøte
priste sin mann for hans store åndelighet, og
indikerte at han la ethvert spørsmål frem for
Herren. Hun fortalte hvordan han var med
henne ut og handlet og at han ikke engang
ville velge mellom to forskjellige bokser med
hermetiske grønnsaker uten først å gjøre det
til gjenstand for bønn. Jeg synes at dette er
upassende. Jeg tror Herren venter av oss at vi
skal bruke den intelligens og erfaring han har
gitt oss til å ta slike valg.« («Åpenbaring», Lys
over Norge, des. 1983, 41.)

Følsomhet og lydhørhet overfor Ånden
er en av misjonærens beste ressurser.

� Misjonæren underviser undersøkeren i det gjen-
gitte evangeliums sannheter, men Åndens innflytelse
er det sterkeste element i en persons omvendelse
til det gjengitte evangelium. Det er helt avgjørende
at misjonærer er følsomme for Ånden og lærer å
følge de inntrykk de mottar. Vår forståelse av Åndens
rolle vil øke i takt med at vi lærer å adlyde dens
tilskyndelser.
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� Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quo-
rum talte om Åndens kraft i omvendelsen: «Ved
opplæringssentrene for misjonærer lærer vi misjo-
nærene at de må ha tro på den Herre Jesus Kristus.
De blir lært at de må utvikle et ekte, varmt, person-
lig og omsorgsfullt forhold til dem de møter. De
må lære å lytte med forståelse og vise oppriktig fin-
følelse overfor interessene og bekym-
ringene til dem de underviser. Samtidig
som misjonærene underviser i læren,
må de finne ut hva deres undersøkere
tenker og føler, slik at de kan opp-
klare misforståelser, redusere tvil,
finne løsning på betenkeligheter og gi
oppmuntring. Misjonærenes varme, oppriktige
ånd er viktig for å hjelpe ikke-medlemmer til å føle
Herrens ånd og gjenkjenne den, for Ånden er den
kraft som fører til omvendelse.» («Fellesskapets
hånd», Lys over Norge, jan. 1989, 24.)

� Eldste Gene R. Cook i De sytti fortalte hvordan
det å bære vårt vitnesbyrd fremkaller Ånden: «Bær
vitnesbyrd ofte mens du underviser. Det kan være
enda viktigere enn din undervisning. Vitne i Jesu
Kristi navn at det du underviser om, er sant. Hvis
du vil gjøre det, vil det fremkalle Herrens ånd.»
(Raising Up a Family to the Lord [1993], 49.)

� President Boyd K.
Packer beskrev noe viktig
han lærte mens han var
på misjon.

«Jeg lærte noe svært
alvorlig som misjonspresi-
dent. Jeg var også general-
autoritet. Jeg hadde flere
ganger blitt tilskyndet, til
beste for Herres verk, å

avløse en av mine rådgivere. I tillegg til å be angå-
ende dette, hadde jeg resonnert meg frem til at det
var riktig. Men jeg gjorde det ikke. Jeg fryktet at

det ville skade en mann som hadde vært i lang
tjeneste for Kirken.

Ånden trakk seg bort fra meg. Jeg klarte ikke å få
noen tilskyndelser om hvem som skulle kalles som
rådgiver om jeg avløste ham. Dette varte i flere
uker. Mine bønner lot til ikke til å komme lenger
enn til det rommet hvor jeg ba. Jeg forsøkte en
rekke alternative måter å organisere arbeidet på,
men til ingen nytte. Til sist gjorde jeg som Ånden
hadde befalt. Umiddelbart vendte gaven tilbake. Å,
hvilken utsøkt glede å få denne gaven igjen! Dette
vet du, for du har den – Den hellige ånds gave. Og
vedkommende bror led ingen skade, han ble virke-
lig velsignet og straks etterpå ble det stor fremgang
i arbeidet.» («That All May Be Edified» [1982], 341.)

� President Marion G. Romney, som var rådgiver i
Det første presidentskap, understreket nødvendig-

heten av å følge Herrens veiledning
etter at vi mottar den: «Når man får
vite hva Herrens råd er, og følger det,
vil man uvegerlig komme nærmere
Ånden. Helt fra begynnelsen vitner
historien om Guds handlemåte med
hans barn på jorden om det faktum

at de som ignorerer hans råd, trår feil og påfører
seg selv sorg.» («Seek Not to Counsel the Lord»,
Ensign, aug. 1985, 2.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• På hvilke måter har Herrens ånd inspirert deg?

• Hva kan du gjøre for å øke Åndens innflytelse i
ditt liv? Hvordan påvirker personlig verdighet
Åndens innflytelse i ens liv?

• På hvilke måter kan du utvikle større følsomhet
for Ånden?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Finn ut hvilke justeringer du kan gjøre i ditt liv
for å bli mer følsom for Ånden.

• Velg et tidspunkt og sted hvor du kan være alene.
Du kan gjerne faste. Begynn med bønn og spør
vår himmelske Fader hva han vil du skal gjøre
som en del av forberedelsen til å bli en av hans
misjonærer. Når du har holdt bønn, tar du deg
tid til å overveie tanker og følelser som kommer
til deg. Skriv ned disse inntrykkene i dagboken
din. Dette kan være en god start på misjonær-
dagboken din.
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• 2. Nephi 33:1

• Lære og pakter 43:15-16

• Lære og pakter 50:21-22

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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Åndens innflytelse er det
sterkeste element i en
persons omvendelse til

det gjengitte evangelium.



• Skriv ned inntrykk og innsikt om det du studerer
i Skriftene, i en skriftstudie-dagbok.

• Les med et ydmykt hjerte din patriarkalske
velsignelse, merk deg råd og inntrykk som kan
anvendes på din misjon. (Hvis du ennå ikke har
mottatt din patriarkalske velsignelse, kan du vur-
dere å få den.)

• Forbered en tale om «Hvorfor det er så viktig for
enhver misjonær å bli veiledet av Ånden». Gi
talen til din familie eller en betrodd venn.

• Les skriftstedhenvisningene i venstre kolonne i
oversikten nedenfor. I høyre kolonne gir du en
kort beskrivelse, som er illustrert i Skriftene, av
hvordan Den hellige ånd kan påvirke oss. Du kan
også «lenke» disse versene sammen i Skriftene
ved å krysshenvise det første på listen til det
andre, det andre til det tredje osv. til det siste,
og deretter krysshenvise det siste til det første.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Den hellige ånd» (s. 12-14)

• «Bønn» (s. 7-12)

• «Åpenbaring» (s. 178-82)

NOTATER OG INNTRYKK
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Johannes 14:26

Johannes 15:26

Johannes 16:13

Gal. 5:22-23

Mosiah 5:2

L&p 6:14-15

L&p 6:22-23

L&p 8:2-3

L&p 9:8-9

L&p 11:12-13

L&p 50:17-23

Måter Den hellige ånd kan påvirke oss på
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INNLEDNING

Misjonærer kalles til å forkynne det gjengitte evan-
gelium med kraft og myndighet fra Gud. «Derfor
stiller jeg, Herren, dere dette spørsmål: Hva ble dere
ordinert til? Til å forkynne mitt evangelium ved Ånden»
(L&p 50:13-14, uthevelse tilføyd). Dallin H. Oaks i
De tolv apostlers quorum talte om hvor viktig det
er å undervise effektivt om evangeliet, og sa at «alle
medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige er, eller vil bli, lærere»
og at «vi er Hans tjenere med det hel-
lige ansvar å undervise i Jesu Kristi
evangelium, tidenes største budskap.
Vi trenger flere lærere på høyde med
dette budskapet.» («Undervisning i
evangeliet», Liahona, jan. 2000, 94, 98.)

Profeten Joseph Smith har sagt: «Frelse kan ikke
finne sted uten åpenbaring, og uten den vil det være
nytteløst for noen å være en tjener» (Profeten Joseph
Smith læresetninger, 119). President Brigham Young
understreket også hvor nødvendig Ånden er når man
underviser i evangeliet: «Om all verdens talent,
takt, visdom og forfinelse hadde blitt sendt til meg
med Mormons bok og hadde erklært den, med ver-
dens ypperste veltalenhet, å være sann, og påtatt seg
å bevise det i kraft av lærdom og verdslig visdom,
ville det for meg ha vært som røk som bare stiger
opp for å forsvinne. Men da jeg så en mann uten
veltalenhet eller talent for å tale offentlig, som bare
kunne si: ”Jeg vet, ved Den hellige ånds kraft, at
Mormons bok er sann, at Joseph Smith er en Herrens

profet,” da opplyste Den hellige ånd som strålte ut
fra denne personen, min forståelse, og lys, herlighet
og udødelighet [ble] åpenbart for meg. Dette omga
meg og fylte meg, og jeg visste med meg selv at
mannens vitnesbyrd var sant.» (Journal of
Discourses, 1:90.)

Som en Herrens tjener må du lære å tjene, det vil
si å undervise med Ånden. Det innbefatter å lære
og bruke undervisningsferdigheter og prinsipper

som gjør det mulig for dine undersø-
kere å motta Åndens innflytelse.
Herren vet hva hver enkelt trenger å
lære. Når du underviser klart og tyde-
lig i korrekte læresetninger og prinsip-
per, og gjør det med Ånden, vil
budskapet røre ved hjerter med kraft.

Inspirert undervisning vil røre ved en streng i sjelen
som kan lede til omvendelse ved at undersøkeren
aksepterer det gjengitte evangeliums første prinsipper
og ordinanser.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Personlig forberedelse og verdighet er nødvendig
for å undervise ved Ånden.

• Misjonærer kan innby Den hellige ånd til sin
undervisning.

• Misjonærer skulle øve på undervisningsmetoder
som er oppbyggende.

UNDERVIS VED ÅNDEN

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E E L E V H Å N D B O K 31

Kapittel 4

Bergprekenen, av Harry Anderson

«Vi er Hans tjenere
med det hellige ansvar
å undervise i Jesu Kristi

evangelium.»



UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Personlig forberedelse og verdighet er
nødvendig for å undervise ved Ånden.

� Herren vil velsigne for-
beredte og verdige misjo-
nærer med sin Ånd.
President Joseph F. Smith
har sagt: «Enhver misjonær
skulle bestrebe seg på å vie
en stund hver dag til stu-
dium, bønn og meditasjon
over evangeliets prinsipper
og Kirkens teologi. Han

skulle lese, reflektere og be… I sitt sinn skulle han
ha lagret og ordnet tanker som fortjener å uttrykkes,
som er verd å høres og verd å huskes. Inspirasjonens
ånd vil så frembringe de sannheter som hans tilhø-
rere har behov for, og gi hans ord kraft og myndig-
het.» (Læresetninger i evangeliet, 306-7.)

� «En av Åndens hensikter er å ”åpenbare sannhe-
ten ... i alle ting” (Moroni 10:4-5). Kun ved Åndens
innflytelse kan undervisning i evangeliet bli opp-
byggende og inspirerende.

Det er ditt privilegium som lærer i evangeliet å være
et redskap Den hellige ånd kan bruke til å undervise,
vitne, trøste og inspirere…

Hvis du forbereder deg åndelig, vil Den hellige
ånd hjelpe deg å vite hva du skal gjøre og si når
du underviser. Du kan forberede deg ved å be ofte,
studere Skriftene, etterleve evangeliet og være
ydmyk.» (Tro mot pakten – en oppslagsbok i evange-
liet [2004], 164-65.)

� Eldste David B. Haight, som var medlem av De tolv
apostlers quorum, sa: «Våre misjonærer underviser

og vitner ved Ånden. Men de må være på bølge-
lengde med Herren. Å håpe på å motta Ånden er
ikke nok. Å be er ikke nok. Misjonærer må gjøre det
som Herren krever: Etterleve budene, være rene,
være sunne i gjerning og tanker. “Herren har sagt
han ikke bor i vanhellige templer” (Alma 34:36.)”
(«Unge kvinner – virkelige voktere», Lys over Norge,
apr. 1978, s. 78.)

� President James E. Faust, rådgiver i Det første
presidentskap, sammenlignet verdighet til å motta
Ånden med å motta et signal på mobiltelefonen:

«Mobiltelefonen brukes til mye av vår tids kommu-
nikasjon. Men av og til er vi i områder hvor signalet
til mobiltelefonen ikke når frem. Det kan skje når
brukeren befinner seg i en tunnel eller et dalføre,
eller hvis det er andre forstyrrelser.

Slik er det også med guddommelig kommunikasjon.
Den stille, lave røsten er svært kraftfull selv om den
er stille og lav. Den ”hvisker og gjennomtrenger alle
ting” [L&p 85:6]… Kanskje noe i vårt liv hindrer
oss i å høre budskapet fordi vi er ”følelsesløse” [se
1. Nephi 17:45]. Ofte befinner vi oss i åndelige
dødsoner – på steder og i situasjoner som blokkerer
for guddommelige budskap. Noen av dødsonene er
sinne, pornografi, overtredelse, selviskhet og annet
som krenker Ånden.» («Mottok du riktig budskap?»,
Liahona, mai 2004, 67.)

� Eldste Dallin H. Oaks beskrev hva vi kan gjøre
for å innby Ånden:

«Den beste måten å få åpenbaringens ånd på er å
lytte til og studere det som blir uttalt under Den
hellige ånds innflytelse. Vi får med andre ord Ånden
ved å lese Skriftene eller lese eller lytte til inspirerte
lederes taler…

Når vi vier oss til Herrens verk, må vi engasjere oss i
det harde arbeidet vi kaller forberedelse.» («Undervis
og lær ved Ånden», Liahona, mai 1999, 18.)

� Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quorum
fremhevet bønn som et middel til å oppmuntre til
Den hellige ånds nærvær: «På samme måte som
meditasjon over Skriftene innbyr Den hellige ånd,
gjør også daglig oppriktig bønn det. Hvis vi ikke
spør i oppriktig bønn, kommer han sjelden til oss,
og uten vår bønn er det ikke sannsynlig at han blir
hos oss. ”Ånden skal bli gitt dere ved troens bønn,
og hvis dere ikke mottar Ånden, skal dere ikke
undervise” (L&p 42:14). Stadige oppriktige bønner
om å få Den hellige ånd som ledsager, i den rene
hensikt å gi vår himmelske Faders barn næring, vil

• Alma 5:46

• Alma 8:10

• Alma 17:2-3

• Lære og pakter 11:21-22

• Lære og pakter 84:85

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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i sannhet gi oss og dem vi elsker og tjener, velsig-
nelser.» («Fø mine lam», Liahona, jan. 1998, 86.)

� Eldste Dallin H. Oaks tok for seg spørsmålet om
hva vi skal gjøre når vi ikke føler at Ånden leder
våre ord: «Det kreves omhyggelig planlegging for
de gangene vi ikke gis de bestemte ordene som skal
sies. Min erfaring er at vi ofte blir overlatt til å for-
mulere våre egne ord for å uttrykke de evangeliets
sannheter som vi har studert og det vitnesbyrd vi
har mottatt. Herren dikterer oss ikke i hver hand-
ling eller hvert ord, så vi må alltid være beredt til
å fortsette etter beste skjønn. Når vi gjør dette, kan
vi på den ene side vokse i tro og åndelighet og på
den annen i jordisk erfaring.» («Teaching by the
Spirit», [tale på Provo Missionary Training Center,
21. juni 1988], 7.)

Misjonærer kan innby Den hellige ånd til
sin undervisning.

� Eldste Gene R. Cook i De sytti erklærte: «Som
lærer må du gjøre alt som står i din makt for å
berede menneskenes hjerter så Ånden kan undervise»
(«Vi innbyr alle til å komme til Kristus», Lys over
Norge, jan. 1989, 32). Misjonærer må lære hvordan
de skal innby Ånden i sin undervisning på forskjel-
lige måter, deriblant å bruke Skriftene og bære vit-
nesbyrd. Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers
quorum forklarte: «Når Ånden rører ved hjertet,
skjer en forandring i hjertet. Når folk … føler at
Ånden arbeider med dem, eller når de ser tegn på
Herrens kjærlighet og barmhjertighet
i sitt eget liv, blir de oppbygget og
styrket åndelig, og deres tro på Ham
tiltar.» («Nå er tiden inne», Liahona,
jan. 2001, 89.)

� President Gordon B. Hinckley forklarte hvordan
man underviser ved Ånden: «Vi må styrke oss selv
og vårt folk for å få våre lærere til å tale fra hjertet
fremfor fra sine bøker, til å formidle sin kjærlighet
til Herren og hans edle verk, og på et eller annet
vis vil det begynne å brenne i hjertet til dem de
underviser» (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997],
619-20).

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quo-
rum forklarte: «Misjonærer lærer å fylle sitt sinn og
hjerte med den grunnleggende lære, med tilhørende
skriftsteder og relevante erfaringer fra sitt eget liv.
Dette blir kildematerialet som de kan benytte når
de ved Ånden finner ut hvilket behov en bestemt
undersøkerfamilie eller enkeltperson har»
(«Undervisning fra hjertet», Liahona, juni 2004, 8).

� Eldste Henry B. Eyring understreket Den hellige
ånds rolle med hensyn til å undervise og forberede
undersøkere til å motta visse sannheter: «Den hellige
ånd vil undervise oss på individuelle måter. Men jeg
lover dere at når [undersøkere og misjonærer] grun-
ner på og ber angående Mormons boks budskap, vil
Den hellige ånd vitne om Frelseren, de vil huske ham
og Den hellige ånd kan med tid og stunder bli deres
ledsager. Den vil bringe sannhet frem i erindringen.
Den vil åpenbare menneskehjerter for [misjonæ-
rene].» (The Book of Mormon [tale ved et seminar
for nye misjonspresidenter, 25. juni 2003], 6.)

� Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum
nevnte noen betingelser for å kunne bli ledet av

Ånden: «Vår undervisning vil bli
effektiv hvis vi tar fatt på den med
ydmykhet, bønn og studium. Da vil
Ånden hjelpe oss å gi ordet videre,
konsekvent og i overensstemmelse med
hva Herren vil at vi skal undervise om»

(«Undervis dem med flid i Guds ord», Liahona, juli
1999, 8).

� President Boyd K. Packer, fungerende president
for De tolv apostlers quorum, reflekterte over noe

• Alma 5:45-46

• Lære og pakter 84:62

• Lære og pakter 100:7-8

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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«Når Ånden rører
ved hjertet, skjer en

forandring i hjertet.»



han hadde lært mens han var misjonspresident.
Han skrev at hans misjon hadde ikke slik fremgang
som den skulle. Han visste ikke hva
som trengte å forandres. Under et vit-
nesbyrdmøte på en sonekonferanse
hørte han vitnesbyrdet til en engstelig,
ny eldste. President Packer mintes:

«Vitnesbyrdene vi hadde hørt fra alle
de andre misjonærene, lød omtrent
slik: ”Jeg er takknemlig for å være på
misjon. Jeg har lært så mye av det. Jeg har en fin
ledsager. Jeg har lært så mye av ham. Jeg er takk-
nemlig for mine foreldre. Vi opplevde noe interes-
sant i forrige uke. Vi var ute og banket på dører og
…” Og så fortalte misjonæren om noe de hadde
opplevd. Konklusjonen pleide være noe sånt som:
”Jeg er takknemlig for å være på misjon. Jeg har et
vitnesbyrd om evangeliet.” Deretter avsluttet de med
”i Jesu Kristi navn. Amen.”

Denne unge eldsten var annerledes på en måte.
Han var engstelig for å bli stående lenger enn nød-
vendig og sa ganske enkelt, og nervøst: ”Jeg vet at
Gud lever. Jeg vet at Jesus er Kristus. Jeg vet at vi
har en Guds profet til å lede Kirken. I Jesu Kristi
navn. Amen.”

Dette var et vitnesbyrd. Det var ikke bare noe han
hadde opplevd eller et uttrykk for takknemlighet.
Det var en erklæring, et vitneutsagn!

De fleste av eldstene hadde sagt ”Jeg har et vitnes-
byrd”, men de hadde ikke uttrykt det. Denne unge
eldsten hadde med svært få ord båret sitt vitnes-
byrd – direkte, grunnleggende og, som det viste
seg, kraftfullt.

Da visste jeg hva som var galt i misjonen. Vi fortalte
historier, ga uttrykk for takknemlighet, erkjente
at vi hadde vitnesbyrd, men vi bar dem ikke.»
(Liahona, okt. [2005], 11-12.)

� «Ditt vitnesbyrd vil være sterkest når det uttryk-
kes som en kortfattet, inderlig overbevisning om
Frelseren, hans læresetninger og gjenopprettelsen.
Be om veiledning, og Ånden vil hjelpe deg å vite
hvordan du skal uttrykke det du føler i ditt hjerte»
(Tro mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet, 173).

� President Gordon B. Hinckley bemerket hvor
viktig et vitnesbyrd er i omvendelsesprosessen: «Et
personlig vitnesbyrd er den faktor som forandrer
folks levemåte når de kommer inn i denne kirken»
(«Vitnesbyrd», Lys over Norge, juli 1998, 70).

� President Hinckley beskrev kraften i en misjo-
nærs vitnesbyrd: «[Et vitnesbyrd] er noe som ikke

kan motbevises. Motstandere kan
sitere skriftsteder og diskutere læreset-
ninger i det uendelige. De kan være
dyktige og overbevisende. Men når
man sier: ”Jeg vet,” kan de ikke argu-
mentere videre. De godtar kanskje
ikke det vi sier, men hvem kan mot-
bevise eller fornekte den stille røst fra

vår indre sjel som taler med personlig overbevis-
ning?» («Vitnesbyrd», Lys over Norge, juli 1998, 71.)

Misjonærer skulle øve på
undervisningsmetoder som er oppbyggende.

� Å undervise ved
Ånden krever at vi
forstår viktige under-
visningsmetoder slik
at Ånden kan være
med i det vi gjør. Å
undervise ved Ånden
betyr ikke at vi skal

undervise på en kjedelig, uengasjert måte. Tvert
imot. Vi må undervise på en måte som virker opp-
byggende. Oppbyggende vil si å gi lys, instruere eller
å skape større åndelighet. Det gjør vi når vi bruker
klare og enkle forklaringer, stiller gode spørsmål,
legger merke til undersøkeres reaksjoner og deler
vårt budskap med dem på en entusiastisk måte.

Misjonærer skulle hjelpe undersøkere å anerkjenne
Åndens rolle i omvendelsesprosessen. Ved å snakke
med undersøkerne om følelser de har for det gjen-
gitte evangelium, kan det hjelpe dem å gjenkjenne
Ånden (se supplerende skriftsteder og uttalelser til
prinsippet «Den hellige ånd kan påvirke oss til det
gode på mange måter» i kapittel 3 i denne boken,
s. 23-27).

� Frelseren benyttet forskjellige oppbyggende
undervisningsmetoder. Her er noen måter som

• Romerbrevet 14:19

• 2. Nephi 33:1

• Lære og pakter 50:13-14, 17-23

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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misjonærer kan følge Frelserens metoder på i sin
undervisning:

• Be. Frelseren ba for dem som ville lytte til hans
ord (se 3. Nephi 19:27-29). Når du ber for dem
du underviser, utøver du tro på at Gud vil bløt-
gjøre deres hjerter. Gi uttrykk for din kjærlighet
til Gud og til dem du underviser, dine bønner.

• Bruk Skriftene. Jesus Kristus underviste fra
Skriftene (se Lukas 24:27). Når du bruker Skriftene,
innbyr du Den hellige ånd til undervisningen.

• Bær vitnesbyrd. Jesus vitnet om vår himmelske
Fader og sin egen guddommelige rolle (se
Johannes 10:17-18, 27-30). Et vitnesbyrd er en
enkel, direkte troserklæring. Det er en følelse eller
forsikring. Når du bærer ditt vitnesbyrd om de
prinsipper i evangeliet som du underviser om,
vil Ånden bevitne at de er sanne.

• Benytt musikk. Jesus og hans apostler sang en
«lovsang» (Matteus 26:30). Gjennom musikk kan
du og de du underviser, innby Den hellige ånds
innflytelse og uttrykke følelser som kan være
vanskelige å uttrykke på andre måter.

• Del historier og eksempler med undersøkerne.
Jesus underviste i evangeliets prinsipper ved
hjelp av historier, som den om den barmhjertige
samaritan (se Lukas 10:25-37) og om den fortapte
sønn (se Lukas 15:11-32). Bruk sanne historier
for å vise hvordan det gjengitte evangeliums
prinsipper angår dagliglivet.

• Bruk gjenstander og bilder. Jesus bruke vanlige
gjenstander og sammenligninger for å undervise
i evangeliets prinsipper, for eksempel sennepsfrøet
(se Matteus 17:20, og han kalte sine apostler til
å bli «menneskefiskere» (se Matteus 4:18-22).
Bilder kan også bidra til å styrke andres forstå-
else av beretninger i Skriftene og prinsipper i
evangeliet.

• Still spørsmål, og lytt. Jesus stilte spørsmål som:
«Hvem sier dere at jeg er?» (Matteus 16:15) og
«Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?»
(Lukas 10:26), og lyttet til svarene. Spørsmål som
vekker til ettertanke, oppmuntrer til diskusjon
og passende personlige erfaringer fra undersøker-
nes side. Når du lytter, viser du at du har kjærlig-
het til undersøkeren, og Ånden kan hjelpe deg å
lede samtalen.

• Etterlev budene. Jesus sa at hvis vi ønsker å vite
om et bud eller prinsipp er sant, må vi etterleve
det (se Johannes 7:17). Han lærte sine disipler

om misjonærarbeid ved å sende dem på misjon
(se Lukas 9:1-6). Misjonærer kan lære undersø-
kere å be ved å spørre om de vil holde bønn i
forbindelse med leksjonen. Undersøkere kan
vite om Visdomsordet er sant når de begynner
å etterleve det. De vil føle ånden i Mormons bok
når de leser den og ber angående den.

• Utdyp. «Å utdype betyr å uttale seg nærmere om
og forklare tydelig. Å utdype evangeliet betyr at
du forklarer enkelt og klart hva læresetningene
og skriftstedene betyr, idet du stoler på at Ånden
vil veilede deg.» (Forkynn mitt evangelium [2004],
185.) Frelseren utdypet sine læresetninger fra
Skriftene da han underviste folket i Mormons
bok (se 3. Nephi 26:1-5).

• Bruk begivenheter. Jesus brukte ofte begivenhe-
ter, som påskefesten, til å undervise i evangeliets
prinsipper. Han benyttet for eksempel hendelsen
med at han mettet folkemengden og påskehøyti-
den til å forkynne at han var Livets brød (se
Johannes 6:1-14, 22-65). Du kan bruke begiven-
heter i undersøkernes liv som anledning til å
undervise i evangeliets prinsipper, for eksempel
en barnefødsel for å undervise om at det er nød-
vendig å bli født på ny.

«Når du vurderer å bruke en bestemt undervis-
ningsmetode, kan du stille deg selv følgende spørs-
mål: Vil denne metoden innby Ånden? Passer den
de hellige prinsippene jeg underviser om? Vil den
bygge opp og styrke dem jeg underviser?

Husk at som lærer i evangeliet representerer du
Herren. Sørg for at alt du gjør og sier, er ærbødig
og i overensstemmelse med hans vilje» (Tro mot
pakten, 165).

� President Boyd K. Packer beskrev en viktig
undervisningsmetode som misjonærer skulle lære
å bruke: «En våken lærer lar øynene gli konstant
frem og tilbake over klassen og fanger opp enhver
bevegelse, registrerer ethvert uttrykk og reagerer
raskt for å hindre at elevene taper interessen eller
blir forvirret. Han registrerer umiddelbart et forvir-
ret uttrykk eller føler straks at klassen har lært noe»
(Teach Ye Diligently, 138-39).

� Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers
quorum beskrev viktigheten av å lytte til dem vi
underviser: «Men enda viktigere enn å snakke er
det kanskje å lytte. Disse personene er ikke livløse
gjenstander skjult bak en dåpsstatistikk. De er Guds
barn, våre brødre og søstre, og de trenger det vi
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har. Vær ekte. Vær åpen og oppriktig. Spør disse
vennene hva som betyr mest for dem, hva de setter
mest pris på og hva de har kjært. Og lytt så. Hvis
situasjonen føles riktig, kan du spørre hva de fryk-
ter, hva de lengter etter eller hva de føler de mang-
ler i livet. Jeg kan love at noe i det de sier alltid vil
rette oppmerksomheten mot en sannhet i evange-
liet som du kan bære vitnesbyrd om og som du så
kan tilby mer av… Hvis vi lytter med kjærlighet,
trenger vi ikke lure på hva vi skal si. Det vil bli gitt
oss – av Ånden og av våre venner.» («Vitner for
meg», Liahona, juli 2001, 17.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Les følgende uttalelse av president Harold B. Lee,
og tenk over undervisningsmetoder som ville ha
størst nytteverdi når det gjelder å undervise enkelt
og tydelig: «Dere skal undervise … ikke bare så
klart at de kan forstå, men dere må undervise i
Kirkens læresetninger så klart at ingen kan mis-
forstå» (Forkynn mitt evangelium, 196).

• Hva kan en misjonær gjøre når ledsageren snak-
ker, som vil hjelpe undersøkeren å føle Ånden
og forstå budskapet bedre?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Intervju en eller to av de mest effektive lærere
i evangeliet du kjenner. Be dem fortelle hva
som har hjulpet dem å undervise ved Ånden.
Oppfordre dem til å dele noen tanker med deg
om hvordan man underviser og hvordan man
kan innby Ånden i undervisningen. Ta notater
under intervjuene.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet
• «Undervis i evangeliet» (s. 163-65)

• «Vitnesbyrd» (s. 171-73)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Herren har befalt: «Søk lærdom ved studium og også
ved tro» (L&p 88:118). Som misjonær vil din tro på
Jesus Kristus gjøre deg beredt til å lære fra Skriftene
og fra Herrens salvede profeter og apostler. Når du
utøver tro ved å be om å forstå under ditt personlige
studium, vil din tro tilta. Etter hvert som din tro
tiltar, bygger du opp et sikrere doktrinært grunnlag
for å undervise om det gjengitte evangelium og
innby andre til å komme til Kristus. Ditt personlige
studium og fellesstudiet med din ledsager er viktige
deler av misjonærarbeidet.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Bønn og fordypelse i Skriftene bidrar til å gjøre
oss beredt til å motta Den hellige ånds innflytelse.

• Vi må søke å tilegne oss ordet.

• Vi tilegner oss ordet ved studium og ved å forbe-
rede oss til å undervise i det gjengitte evangelium.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Bønn og fordypelse i Skriftene bidrar
til å gjøre oss beredt til å motta Den
hellige ånds innflytelse.

� Lydighet overfor Herrens bud er en viktig åndelig
forutsetning for at Den hellige ånd skal ha innflytelse
i ditt liv. På misjonsmarken er lydighet overfor

misjonsreglene nødvendig for å bygge opp åndelig-
het. Sammen med lydighet vil bønn og fordypning
i Skriftene gjøre deg beredt til å motta inspirasjon
fra Herren gjennom Den hellige ånd.

• 1. Nephi 11:1

• 2. Nephi 4:15-16

• Alma 5:46

• Lære og pakter 11:21-22

• Lære og pakter 19:38

• Lære og pakter 63:64

• Lære og pakter 138:1-2, 6, 11

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på

VI LÆRER Å UNDERVISE «VED STUDIUM
OG OGSÅ VED TRO», DEL 1
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� Mens eldste L. Lionel
Kendrick var medlem av
De sytti, snakket han om
bønn som et kommunika-
sjonsmiddel mellom Gud
og hans barn: «Når vi taler
til vår himmelske Fader,
gjør vi det ved hjelp av
bønn. Når han taler til oss,
gjør han det i form av per-

sonlig åpenbaring. Denne toveiskommunikasjonen
er fullstendig avgjørende for at vi skal lykkes, for
vårt velbefinnende, for vår trygghetsfølelse og for
vår åndelige frelse. Det er tvingende nødvendig at
vi forstår prosessen med å motta personlig åpenba-
ring. Vi ber alltid til vår himmelske Fader, og bare
til ham. Våre bønner oppsendes i Sønnens navn
og formidles ved Den hellige ånds kraft. Vi ber ikke
til Frelseren eller til noen annen. Det ville være
respektløst overfor vår himmelske
Fader og vise at vi ikke riktig forstår
forholdet mellom Guddommens med-
lemmer. Frelseren og Den hellige ånd
har viktige oppgaver i prosessen med
personlig åpenbaring.» («Personal
Revelation», Brigham Young University
1996-97 Speeches [1997], 251.)

� President Boyd K. Packer, fungerende president
for De tolv apostlers quorum, har sagt om bønn:
«Lær hvordan du skal be og hvordan du skal motta
svar på dine bønner. Enkelte ting du ber om, må du
vente lenge, lenge og tålmodig på før du får svar.
Noen bønner, som angår din egen sikkerhet, må
besvares øyeblikkelig, og noen tilskyndelser vil
komme selv om du ikke har bedt i det hele tatt»
(«Åndelige krokodiller», Lys over Norge, okt. 1976, 23).

� I egenskap av rådgiver i Primærs generalpresident-
skap uttalte søster Anne G. Wirthlin at et mønster
for fordypning gir større forståelse: «Frelserens har
gitt oss et mønster å følge når vi studerer Skriftene.
Vi hører ordet, vi grunner på betydningen, vi ber
vår himmelske Fader om å hjelpe oss å forstå, og da
er vårt sinn og hjerte beredt til å motta de lovede
velsignelser… Ånden bærer vitnesbyrd for vårt
hjerte når vi i ydmykhet søker å kjenne det som
hører vår himmelske Fader til.» («Lær våre barn å
elske Skriften», Lys over Norge, juli 1998, 10.)

Vi må søke å tilegne oss ordet.

� En misjonær må studere og lære det gjengitte
evangelium slik det forkynnes i Skriftene og ved
levende profeters og apostlers ord. Når vi lærer
evangeliets sannheter, forstår vi bedre vår himmel-
ske Faders evige plan, og vi får større evne til å
undervise andre klart og tydelig.

� President Ezra Taft Benson talte om
hva som må til før vi kan undervise
med kraft: «Før du kan styrke dine
elever [eller undersøkere] er det helt
avgjørende at du studerer rikets lære-
setninger og lærer evangeliet både ved
studium og ved tro. Å studere i tro vil
si å søke forståelse og Herrens ånd

gjennom troens bønn. Da vil du få kraft til å over-
bevise dine elever» (The Gospel Teacher and His
Message [tale til religionslærere, 17. sep. 1976], 3-4).

� «”Misjonærene lærer
ikke bare utenat ett
budskap som skal gis
hele tiden, som om
de satte på en kassett-
spiller,” sier eldste
[Richard G.] Scott. ”De
skal fylle sitt sinn og
hjerte med den grunn-

leggende lære, tilhørende skriftsteder og hvordan
dette forholder seg til deres egne erfaringer som
de kan henvise til. Vi har nå misjonærer som er
langt bedre rustet til å forklare gjenopprettelsens
strålende budskap til enkeltpersoner”» («Vær en
av de største», Liahona, mars 2004, 17).
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• Lære og pakter 11:21

• Lære og pakter 42:14

• Lære og pakter 84:85

• Lære og pakter 100:5-8

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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Vi tilegner oss ordet ved studium og ved å
forberede oss til å undervise i det gjengitte
evangelium.

� Det finnes ingen erstatning for å studere Skriftene
og profetenes og apostlenes ord. Det er gitt strålende
løfter til dem som fordyper seg i studiet av evange-
liet, spesielt i Skriftene. President Gordon B. Hinckley
talte om velsignelser som vil følge: «Jeg håper at det
vil bli noe langt hyggeligere for dere enn bare en
plikt [å lese i Skriftene], at det i stedet vil føre til
kjærlighet til Guds ord. Jeg lover dere at deres sinn
vil bli opplyst mens dere leser, og deres ånd vil bli
oppløftet. Til å begynne med kan det virke kjedelig,
men det vil forandre seg til en strålende opplevelse
med tanker og ord som dreier seg om det guddom-
melige.» («Lyset inni deg», Lys over Norge, juli
1995, 101.)

� President Ezra Taft Benson forklarte hva som vil
skje når vi gjør Skriftene til en vital del av vårt
studium:

«Rettferdig suksess, evne til å unngå bedrag og
motstå fristelse, veiledning i vårt daglige liv, hel-
bredelse av sjelen – dette er bare noen få av de løf-
ter Herren har gitt til dem som vil komme til hans
ord. Lover Herren noe han ikke vil oppfylle?
Sannelig, hvis han sier at disse ting vil komme
til oss hvis vi gir akt på hans ord, da kan velsig-
nelsene bli våre. Og hvis vi ikke gjør det, kan vi gå
glipp av velsignelsene. Uansett hvor flittige vi måtte
være på andre områder, kan visse velsignelser bare

hentes i Skriftene, bare ved å komme til Herrens
ord og holde fast ved det på veien gjennom mør-
kets tåke mot livets tre…

Jeg bønnfaller dere om å forplikte dere på ny til
å studere Skriftene. Fordyp dere i den daglig, slik
at Åndens kraft kan være med dere i deres kall.»
(«Ordets makt», Lys over Norge, nr. 6, 1986, 83.)

� Eldste L. Tom Perry i
De tolv apostlers quorum
reflekterte over hvordan
hans skriftstudium som
misjonær hjalp ham:

«[Et] kjært minne fra jeg
var på misjon er at jeg stu-
derte Skriftene hver dag.

Disiplinen med å følge en studieplan for å lære
evangeliet, var en god og givende erfaring.
Kunnskapen om Skriftenes læresetninger åpnet
seg på en fantastisk måte ved personlig studium…

Vi brukte også en time eller mer hver dag på å stu-
dere sammen som ledsagere. Når fire øyne gransket
rikets læresetninger, syntes vår forståelse å øke. Vi
leste sammen, og så utvekslet vi synspunkter.

Sinnet ble skjerpet når vi fulgte den daglige praksis
med å studere hver for oss og sammen. Praksisen
bragte oss nærmere hverandre som ledsagere og
økte vår forståelse av rikets læredommer.» («Den
hjemvendte misjonær», Liahona, jan. 2002, 82.)

� President Howard W. Hunter oppfordret innsten-
dig til daglig skriftstudium: «Vi skulle ikke lese på
en tilfeldig måte, men utvikle en systematisk plan
for studiet. Det er noen som leser etter en timeplan
og leser et bestemt antall sider eller kapitler hver dag
eller hver uke. Dette kan være fullstendig riktig og
til stor glede hvis en leser for avkobling, med det
utgjør ikke noe meningsfylt studium. Det er bedre
å ha avsatt en bestemt tid for skriftstudium hver
dag enn å ha et bestemt antall kapitler å lese. Noen
ganger opplever vi at studiet av et enkelt vers vil
oppta hele tiden.» («Å lese i Skriften», Lys over
Norge, mai 1980, 93.)

� Profeten Joseph Smith
forkynte at studiet av det
gjengitte evangelium ikke
er ment å være en fritids-
beskjeftigelse: «De ting
som er av Gud, har en
dypere mening og kan
bare forstås ved å bruke

• Lære og pakter 88:118, se også 109:7

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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tid, erfaring og grundig, dypsindig og høytidelig etter-
tanke» (se Profeten Joseph Smiths læresetninger, 100).

� President Gordon B. Hinckley har foreslått at vi
studerer evangeliet slik han gjør, fra Skriftene frem-
for fra lange kommentarer:

«Jeg bryr meg ikke så meget om å lese svære bind
med kommentarer beregnet på å forklare det som
står i Skriftene. Jeg foretrekker heller å dvele ved
kilden og drikke av det rene vann fra sannhetens
kilde – Guds ord slik han ga det, og slik det har blitt
nedtegnet i de bøker vi godtar som hellig skrift…
Ved å lese i Skriftene kan vi oppnå Åndens forsik-
ring om at det vi leser, har kommet fra Gud for at
det skal opplyse, velsigne og glede hans barn.

Jeg oppfordrer innstendig vårt folk over alt til å lese
mer i Skriftene.» («Å glede seg over Skriften», Lys
over Norge, juli 1986, 4.)

� Metoder og strategier for skriftstudium.
Følgende metoder og strategier kan bidra til å gjøre
skriftstudiet mer effektivt:

Se etter prinsipper. Eldste Richard G. Scott i De
tolv apostlers quorum har forklart: «Når dere søker
åndelig kunnskap, så se etter prinsipper. Skill dem
forsiktig fra detaljene som brukes til å forklare
dem. Prinsipper er konsentrert sannhet, pakket for
anvendelse på et bredt spekter av omstendigheter»
(Lys over Norge, jan. 1994, 86). Mange prinsipper
finner vi konsist uttrykt i Skriftene, for eksempel
Frelserens lære om omvendelse (se L&p 58:42-43)
og Mormons erklæring om Satan (se Alma 30:60). 

Merk skriftsteder. Å merke skriftsteder hjelper deg
å huske hvor visse skriftsteder står, og det hjelper
deg å ordne skriftsteder i beslektede grupper, følge
bestemte emner osv. Det er forskjellige måter å
merke skriftsteder på, som å streke
under, tegne rundt, skyggelegge, sette
ring rundt, nummerere og krysshen-
vise. Utarbeid en metode for skrift-
stedmerking som best hjelper deg å
forstå dem.

Bruk studiehjelpemidlene i Skriftene.
Kirkens utgave av Skriftene inneholder studiehjel-
pemidler som Veiledning til Skriftene, krysshenvis-
ninger, ord og uttrykk til hjelp, utdrag fra Joseph
Smith Bibel-oversettelse (JSO), Kronologisk over-
sikt, kart og fotografier fra Kirkens historie, Kart
og fotografier fra steder omtalt i Bibelen, kapittel-
overskrifter og verssammendrag. (Veiledning til
Skriftene er en samling studiehjelpemidler beregnet

på andre språkområder enn engelsk. Den finnes
også på Internett på scriptures.lds.org.)

Still spørsmål knyttet til teksten. Still spørsmål
som: Hvem taler? Hvem taler vedkommende til?
Hva er budskapet i dette verset eller kapitlet? Når
og hvor skjedde begivenhetene som beskrives i dette
skriftstedet? Er det noen nøkkelord eller -uttrykk
i disse versene? Hva sier disse versene om Kristus
eller frelsesplanen? På hvilken måte angår dette
skriftstedet meg akkurat nå?

Merk deg spørsmål som stilles i Skriftene.
Spørsmål får oss ofte til å stoppe opp og grunne på
viktige sannheter i evangeliet og på hvor godt vi
selv etterlever dem. Overvei for eksempel ditt eget
svar på et spørsmål Frelseren stilte sine disipler:
«Hvem sier dere at jeg er?» (Matteus 16:15) eller
«Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?»
(Markus 4:40).

Se etter definisjoner på ukjente ord eller uttrykk.
Noen ganger følger Skriftene opp et ord eller uttrykk
med en definisjon. Eksempelvis forkynte Nephi at
noen mennesker «tråkker det under fot … til og med
Israels Gud», og deretter forklarte han at uttrykket
betydde at «de akter ham for intet og lytter ikke til
hans råds røst» (1. Nephi 19:7).

Legg merke til og lær om symboler. Skriftene
benytter ofte symboler og bilder. Symbolikk finner
vi i farger, dyr, navn, klesplagg osv. Mange symbo-
ler leder oss til Kristus (se Moses 6:63). Bruk for
eksempel Veiledning til Skriftene for å lære betyd-
ningen av Betlehem, byen hvor Jesus ble født. På
hvilken måte vitner navnets betydning om Kristus?
(se Johannes 6:35).

Sett inn navnet ditt. Bruk ditt eget navn i et vers for
å gjøre læren i skriftstedet mer personlig. Eksempel:

«For se, dette er min gjerning og min
herlighet – å tilveiebringe [ditt navn]
udødelighet og evig liv» (Moses 1:39).

Legg merke til opplisting i Skriftene.
Skriftene har mange opplistinger som
illustrerer og forkynner Herrens vilje

og lære. For eksempel er kvalifikasjonene som kre-
ves for dåp, listet opp i Lære og pakter 20:37. Kong
Benjamin listet opp hva vi må gjøre for å avlegge
det naturlige menneske (se Mosiah 3:19).

Lær utenat viktige skriftsteder. Evnen til å fremkalle
viktige skriftstedreferanser og innholdet i dem er
svært nyttig for misjonærer. Her følger noen måter
som kan hjelpe deg å lære skriftsteder utenat:
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«Når du søker åndelig
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• Skriv skriftstedet på et lite kort eller en lapp, og
ha den med deg. Les det flere ganger om dagen.

• Del opp skriftstedet i linjer. Gjenta første linje
helt til du kan sitere den. Føy til linje nummer
to og gjenta linjene helt til du kan sitere begge.
Føy til tredje linje, osv.

• Skriv ned skriftsteder flere ganger hver dag.

• Gjør lydopptak av deg selv når du leser skriftste-
det flere ganger, og spill opptaket på vei til sko-
len, arbeidet eller andre steder.

• Bruk Skriftene og skriv ned første bokstav i hvert
ord i skriftstedet på et ark. Prøv så å skrive skrift-
stedet etter hukommelsen.

• Be familiemedlemmer, romkamerater eller ven-
ner om å hjelpe deg å lære skriftstedet ved å
høre deg i det, lese skriftstedet for deg og utelate
ordgrupper som du må fylle ut, eller lese tilfel-
dige uttrykk som bare står i ett bestemt skrift-
sted, og la deg identifisere og sitere skriftstedet.

Grunn på og be angående bestemte skriftsteder.
Fordypning og bønn er avgjørende elementer i
skriftstudiet. Du kan velge, eller til og med føle deg
tilskyndet til å finne meningen med et
bestemt skriftsted. Ta deg tid til å
tenke over skriftstedet, be spesielt om
forståelse, og vær rede til å motta inn-
sikt som kommer til ditt sinn mens
du lytter etter inntrykk. Les andre
skrifter og læresetninger fra nålevende
profeter og apostler for å være sikker på at din for-
ståelse er i samsvar med Kirkens læresetninger. Når
inntrykkene kommer, skriver du dem ned i en stu-
diedagbok.

� Du lærer og undervi-
ser bedre hvis du har
en leksjonsplan. En
nedskrevet leksjon kan
hjelpe oss å ha orden på
tankene. Den vil være et
middel til å ordne infor-
masjon på en tydelig og
kortfattet måte. En lek-
sjonsplan begynner med

én enkelt idé eller et emne og underbygges med
informasjon som knyttes til hovedidéen. En orga-
nisert leksjonsplan gjør det lettere å fremkalle og
fremlegge noe for en undersøker. Den er også en
hjelp til å identifisere prinsipper som vi kan ha

oversett under forberedelsen. Leksjonsplaner kan
være så elementære som å skrive et emne og liste
opp noen få tilknyttede punkter. Eller den kan
være en fyldigere samling relatert informasjon
inndelt i flere underkategorier.

Det er mange måter å lage en leksjonsplan på. Prøv
forskjellige for å finne ut hvilken metode som pas-
ser deg best. Som en forberedelse kan du sette opp
noen generelle spørsmål å besvare eller kategorier
med informasjon som du kan se etter hver gang du
studerer en læresetning, eller du kan forandre dem
hver gang for at de skal passe til en bestemt situa-
sjon. Kanskje synes du at det er lettere hvis du ord-
ner materiale visuelt med enkle bilder, eller du kan
foretrekke en enkel tabell eller liste. Lær prinsippene
for å utarbeide en leksjonsplan, og velg så de meto-
dene som best tjener behovene til dem du skal
undervise.

Bruk leksjonsplan som hjelpemiddel, men snakk fra
hjertet slik du ledes av Ånden mens du underviser.
Eldste Charles Didier i De syttis presidentskap har
sagt: «Det vi ber misjonærene gjøre, er å utarbeide
et utkast [en leksjonsplan] mens de studerer selv og
sammen med sin ledsager, slik at det tilrettelegges

for den enkelte som skal undervises
samme dag.» («Vær en av de største»,
Liahona, mars 2004, 16.) Han forklarte
videre: «Hver undersøker er forskjel-
lig. Så misjonærene lager utkast for å
planlegge hvordan de vil undervise

en undersøker ifølge hans eller hennes behov.
Utkastet [leksjonsplanen] hjelper misjonærene å
ha presentasjonen klar i sitt eget sinn. Hvis presen-
tasjonen er godt planlagt, er den klar, og da vil
ordene falle lett når misjonærene underviser ved
Ånden.» («Undervisning fra hjertet», Liahona, juni
2004, 10.)

Her følger noen generelle retningslinjer for utarbei-
delse av leksjonsplaner:

1. Finn ut hvilke hovedideer og underbyggende
begreper det skal undervises i, og ordne disse
i logisk rekkefølge.

2. Bruk Skriftene og uttalelser fra levende profeter
som hovedkilde. Du kan også bruke Veiledning
til Skriftene og Tro mot pakten – en oppslagsbok i
evangeliet for å gi ytterligere innsikt.

3. Gjør rom for å bære ditt vitnesbyrd om de evan-
geliets prinsipper du underviser om.
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De generelle leksjonsplanene dine kan utvides og
modifiseres etter hvert som du bruker dem gjennom
hele misjonstiden. På grunnlag av dem kan du
utarbeide spesialplaner for forskjellige undersøkere
du underviser. Hver undervisningserfaring er for-
skjellig, og du vil trenge mange forskjellige idéer og
metoder for å undervise effektivt.

Følgende leksjonsplan er laget med tanke på å gi
deg noen idéer til hvordan du kan planlegge pre-
sentasjon av en leksjon. Det er også tatt med
eksempel på en leksjon.
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LEKSJONSPLANENS INNHOLD

Lære, prinsipp eller begivenhet

Skriv ned hovedbudskapet i undervisningen.
Dette kan være et ord eller en kort setning
(eks.: «dåp», «tro» eller «Det første syn») eller
en enkel erklæring (eks.: «Dåp er nødvendig
for frelse», «Tro er nødvendig for å komme til
Jesus Kristus» eller «Joseph Smith så Faderen
og Sønnen»). Hovedbudskapet kan også være
et mer inngående studium av lære (eks.:
«Frelsesplanen»).

Hva du skal undervise

Sett opp de punktene du trenger å dekke angå-
ende hovedlæresetningen, hovedprinsippet eller
den aktuelle begivenheten.

Skriftene

Sett opp skriftsteder som underbygger og hjelper
deg å undervise om hvert av de punktene du vil
dekke innenfor hovedlæresetningen, hoved-
prinsippet eller den aktuelle begivenheten.
Bruk skriftstedhenvisninger som er oppgitt i
Veiledning til Skriftene og Tro mot pakten og vers
du finner gjennom ditt daglige skriftstudium.

Studiehjelpemidler

Finn frem til og skriv ned sammendrag av utta-
lelser fra Veiledning til Skriftene, Tro mot pakten,
Kirkens tidsskrifter og lignende kilder som viser
eller tydeliggjør de forskjellige punktene under
hovedlæresetningen, hovedprinsippet eller den
aktuelle begivenheten. Bruk i den grad det er
mulig, ord fra levende profeter og apostler.

Hvordan du skal undervise

Skriv ned hvilke undervisningsmetoder du vil
bruke. De kan omfatte Skriftene, bilder og per-
sonlige historier.

Vitne

Overvei hvordan du kan uttrykke hva du føler for
læresetningen, prinsippet eller begivenheten. Du
kan for eksempel bære ditt vitnesbyrd eller bruke
trosfremmende eksempler fra ditt eget liv. Husk,
«troens gnist tennes ved å høre vitnesbyrdet til
dem som har tro» (Bible Dictionary, «Faith», 669).

Viktige forpliktelser

Skriv ned hva du vil gjøre for å innby dine under-
søkere til å etterleve og anvende prinsipper i evan-
geliet og overholde det du har forpliktet dem til.



PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hvordan vil du beskrive forskjellen mellom
å lese i Skriftene og å studere Skriftene?

• Hvilken verdi har en skriftlig forberedelse til
å undervise i evangeliet?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Tenk over hvor god kunnskap du har om evange-
liet, sammenlignet med hvor mye du gjerne vil
vite når du kommer til misjonsmarken. Finn ut
hva du vil måtte gjøre for å komme opp på det
nivået, og skriv ned noen mål som vil hjelpe deg
å oppnå en slik vekst i forståelse av evangeliet.

• Velg en læresetning eller et prinsipp i det gjen-
gitte evangelium som du gjerne vil forstå bedre.
Studer læresetningen eller prinsippet, og sett

opp en undervisningsplan på grunnlag av ditt
studium. Bruk leksjonsplanen til å undervise en
venn eller et familiemedlem.

• Begynn å merke standardverkene dine, eller
utvid denne vanen.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet
• «Utdannelse» (s. 166-67)

NOTATER OG INNTRYKK
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EKSEMPEL PÅ LEKSJONSPLAN

Lære, prinsipp eller begivenhet

Jesu Kristi evangelium ble gjengitt gjennom
profeten Joseph Smith.

Hva du skal undervise

1. Joseph Smith søkte etter sannhet og gikk til
Gud i bønn.

2. Gud og Jesus Kristus viste seg for Joseph
Smith.

3. I likhet med profeter i tidligere evangelieut-
delinger (Adam, Noah, Abraham og Moses)
ble Joseph Smith kalt til profet i denne siste
evangelieutdeling.

4. Gud gjenga evangeliets fylde gjennom profe-
ten Joseph Smith.

5. Andre himmelske sendebud gjenga preste-
dømsmyndighet, og Kristi kirke ble organisert.

6. En levende profet leder Kirken idag.

Skriftene og studiehjelpemidler

1. Joseph Smith – Historie 1:5-15.

2. Joseph Smith – Historie 1:16-19.

3. Veiledning til Skriftene, «Evangelieutdeling»,
41; Lære og pakter 1:17.

4. Lære og pakter 35:17, 135:3

5. Lære og pakter 13, 27:12, 21:1-3

6. Tro mot pakten, 132-33

Hvordan du skal undervise

1. Bruk bilder (hvis det finnes), og oppsummer
begivenheter som leder frem til Det første syn.
Les Joseph Smith – Historie 1:10-14 sammen
med undersøkerne.

2. Les, eller la undersøkerne lese, Joseph Smith
– Historie 1:15-17.

Vitne

1. Bær vitnesbyrd om at Joseph Smith var den
Guds profet som gjenopprettet Jesu Kristi
Kirke med dens guddommelige sannheter
og myndighet.

2. Fortell kort hvordan du studerte og ba for å
få et vitnesbyrd om gjenopprettelsen.

Viktige forpliktelser

Oppfordre familien til å be angående dette bud-
skapet. Be dem lese utvalgte deler av Mormons
bok før neste besøk.
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INNLEDNING

Det er sagt at du kan ikke lære bort noe du selv ikke
kan, mer enn du kan komme tilbake fra et sted du
aldri har vært. Du må først lære og forstå det gjen-
gitte evangeliums læresetninger og prinsipper for å
kunne undervise med Ånden. Du må utøve tro når
du studerer Skriftene, levende profeters og apostlers
læresetninger, og Forkynn mitt evangelium som for-
beredelse til å undervise undersøkere. Når du lever
verdig og arbeider flittig, vil Den hellige ånd hjelpe
deg å bli en dyktig lærer i Jesu Kristi gjengitte
evangelium.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Ved å bære vitnesbyrd innbyr vi Ånden til vår
undervisning.

• Vi tilegner oss ordet ved tro.

• Gud lover at de som tilegner seg hans ord, vil få
Den hellige ånd.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Ved å bære vitnesbyrd innbyr vi Ånden til
vår undervisning.

� «Et vitnesbyrd er en åndelig bekreftelse og forsik-
ring fra Den hellige ånd. Å bære vitnesbyrd er å gi
en enkel, direkte erklæring av sin tro – en følelse,

en forsikring, en overbevisning om en
sannhet i evangeliet. Det å bære ditt
vitnesbyrd ofte er noe av det mest
kraftfulle du kan gjøre for å innby
Ånden og hjelpe andre til å føle Ånden.
Det føyer et aktuelt, personlig vitnes-
byrd til de sannheter du har undervist
i fra Skriftene. En god misjonær
underviser, bærer vitnesbyrd og inn-

byr andre til å gjøre noe som bygger opp deres tro
på Jesus Kristus. Det innbefatter å gi løfter om noe

VI LÆRER Å UNDERVISE «VED STUDIUM
OG OGSÅ VED TRO», DEL 2
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«En god misjonær
underviser, bærer vitnes-

byrd og innbyr andre
til å gjøre noe som
bygger opp deres tro
på Jesus Kristus.»



som vil følge etterlevelse av sanne prinsipper.»
(Forkynn mitt evangelium [2004], 203.)

� Eldste Henry B. Eyring i De tolv
apostlers quorum forklarte «hvordan
et vitnesbyrd blir fremkalt i våre hjer-
ter»: «Siden det er Den hellige ånd som
vitner om hellig sannhet, kan vi gjøre
minst tre ting for å gjøre det mer
sannsynlig at [de vi underviser] skal
få et vitnesbyrd. For det første kan vi
undervise om noen hellige sannheter. Så kan vi
vitne om at vi vet at det vi har undervist om, er
sant. Og deretter må vi handle slik at de som hører
vårt vitnebyrd, ser at våre handlinger er i overens-
stemmelse med det vi sa var sant. Den hellige ånd
vil så bekrefte for dem sannheten av det vi sa, og
at vi visste at det var sant.» («En arv av vitnesbyrd»,
Lys over Norge, juli 1996, 63.)

� Eldste Dallin H. Oaks i
De tolv apostlers quorum
understreket viktigheten
av vitnesbyrd og Den hel-
lige ånd i ens konverte-
ring: «Den sanne kirke
konverterer ikke ved
hjelp av tegn og undere,
men ved Den hellige ånds
vitnesbyrd. Herrens måte
å undervise i religiøs

sannhet på er ikke å ta i bruk et offentlig mirakel
eller tegn, men å gi et personlig vitnesbyrd» (The
Lord’s Way [1991], 88).

Vi tilegner oss ordet ved tro.

� Når vi studerer det gjengitte evangelium «ved tro»,
søker vi å forstå ved å be til vår himmelske Fader,

anvende prinsipper i evangeliet og granske Skriftene.
Vår forståelse av og vår tro på det vi studerer, øker
ved at vi etterlever de sannheter vi lærer. «Som alle
velsignelser fra Gud, kan du tilegne deg og styrke
din tro ved lydighet og rettferdige handlinger» (Tro
mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet [2004], 162).
Dette prinsippet om tro gjelder både for misjonærer
og undersøkere. Vår himmelske Fader belønner
våre trofaste anstrengelser med mer åpenbaring.
Herren sa: «Hvis du ber, skal du motta åpenbaring
på åpenbaring, kunnskap på kunnskap, så du kan

kjenne mysteriene og det som gir
fred, det som bringer glede, det som
bringer evig liv» (L&p 42:61). En
utfordring når man underviser under-
søkere, er å formidle disse prinsippene
for lykke på en slik måte at de vil
anvende dem personlig og dermed
bli omvendt.

� President Boyd K. Packer, fungerende president for
De tolv apostlers quorum, sa: «Lærdom skulle følges
av tro, og Mormons bok lærer oss at ”det er godt å
være lærd hvis man lytter til Guds råd”. (2. Nephi

• Romerbrevet 10:17

• Lære og pakter 42:14

• Lære og pakter 88:118, se også 109:7

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på

• 2. Nephi 33:1

• Lære og pakter 100:5-8

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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9:29).» («Evangeliet – vår karrieres grunnvoll», Lys
over Norge, okt. 1982, 173.)

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quo-
rum forklarte hvordan studium av evangeliet arbei-
der sammen med tro: «Dyp åndelig sannhet kan
ikke ganske enkelt helles fra ett sinn og hjerte til et
annet. Det krever tro og flittig arbeide. Edle sann-
heter kommer i små biter om gangen,
ved tro, med stor anstrengelse og av
og til smertefull kamp. Herrens hen-
sikt er at det skal være slik, så vi kan
modnes og ha fremgang.» («Skaff deg
åndelig kunnskap», Lys over Norge,
jan. 1994, 88.)

� Eldste Dallin H. Oaks forklarte:

«I nyere åpenbaring har Herren bedt oss om å søke
”lærdom ved studium og også ved tro” (L&p 109:7).
Når vi søker lærdom ved studium, bruker vi reson-
nementsmetoden. Når vi søker lærdom ved tro, må
vi sette vår lit til åpenbaring. For å være lydig mot
den himmelske befaling skulle vi søke lærdom ved
resonnement og også ved åpenbaring…

Det som hører Gud til, kan ikke læres ene og alene
ved studium og resonnement… Vi kan ikke få
kunnskap om det som hører Gud til, hvis vi avviser
eller unnlater å bruke den uunnværlige metoden
Gud har foreskrevet for å lære disse tingene. Det
som hører Gud til, må læres på hans egen måte,
gjennom tro på Gud og åpenbaring fra Den hellige
ånd.» (The Lord’s Way, 16, 56.)

� Eldste Henry B. Eyring brukte profeten Joseph
Smith som eksempel på hvordan Herren velsigner
dem som studerer Skriftene med tro: «Å fordype
seg i Skriften bidrar til at du stiller de riktige spørs-
målene i bønn. Og likeså sikkert som at himlene
ble åpnet for Joseph Smith, etter at han hadde for-
dypet seg i Skriften, vil Gud besvare dine bønner,
og han vil lede deg ved hånden.» («Vær på høyde
med ditt kall», Liahona, nov. 2002, 76.)

� Eldste Eyring talte også om to viktige forutset-
ninger for å motta Ånden:

«Det er to enestående måter vi kan innby Ånden på
til å lede de ord vi uttaler når vi gir andre næring.
Det er daglig studium av Skriften og troens bønn.

Den hellige ånd vil lede vår tale hvis vi studerer og
mediterer over Skriften hver dag. Skriftens ord inn-
byr Den hellige ånd…

Vi skatter Herrens ord ikke bare ved å lese Skriftens
ord, men ved å studere dem. Vi kan få mer næring
ved å meditere over noen få ord og la Den hellige
ånd gjøre dem til skatter for oss, enn ved raskt og
overfladisk å lese hele kapitler.

På samme måte som meditasjon over Skriftene
innbyr Den hellige ånd, gjør også daglig oppriktig

bønn det. Går vi ikke til Gud i bønn,
kommer han sjelden til oss, og uten
vår bønn er det ikke sannsynlig at han
blir hos oss… Stadige, oppriktige bøn-
ner om å få Den hellige ånd som led-
sager, i den rene hensikt å gi vår Faders
barn næring, vil med sikkerhet gi oss

og dem vi elsker og tjener, velsignelser.» («Fø mine
lam», Lys over Norge, jan. 1998, 86.)

Gud lover Den hellige ånd til dem som
verdsetter hans ord.

� Når misjonærer betaler prisen for å lære det gjen-
gitte evangelium ved studium og tro, velsigner Den
hellige ånd dem med kraft til å undervise på en måte
som vekker åndelig tørst hos oppriktige sannhets-
søkende og motiverer dem til å komme nærmere
Jesus Kristus ved å akseptere frelsens prinsipper
og ordinanser som ble gjengitt gjennom profeten
Joseph Smith.

� Eldste D. Todd Christopherson i De syttis presi-
dentskap ga oss innsikt angående hvordan vi lærer
ved Ånden: «For at evangeliet skal bli ”skrevet i ditt
hjerte” må du vite hva det er og utvikle en dypere
forståelse av det. Du må altså studere det. Når jeg
sier studere, mener jeg mer enn å lese. Iblant er det
en god ting å lese en av Skriftene i løpet av en gitt
tid for å få oversikt over dens budskap, men når
det gjelder omvendelse til evangeliet, er tiden du
bruker på Skriftene viktigere enn hvor mye du leser
på denne tiden. Noen ganger kan du lese noen få
vers, stoppe opp for å grunne over dem, lese dem
grundig enda en gang og mens du tenker over hva
de betyr, be om forståelse, stille spørsmål i ditt

• Alma 17:2-3

• Lære og pakter 84:85

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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sinn, vente på åndelige inntrykk og skrive ned inn-
trykkene og innsikten du får, så du kan huske dem
og lære mer. Når du studerer på denne
måten, vil du kanskje ikke lese så
mange kapitler eller vers på en halv-
time, men du vil åpne ditt hjerte for
Guds ord, og han vil tale til deg.»
(«Når du en gang omvender deg»,
Liahona, mai 2004, 11.)

� Måten Herren ønsker
vi skal undervise på, kre-
ver at vi forbereder oss
til å motta Ånden. Eldste
L. Tom Perry i De tolv
apostlers quorum sa:
«Vår undervisning vil bli
effektiv hvis vi tar fatt
på den med ydmykhet,
bønn, tro og studium.

Da vil Ånden hjelpe oss å formidle ordet, konsekvent
og i overensstemmelse med det Herren vil vi skal
undervise.» («Undervis dem med flid i Guds ord»,
Liahona, juli 1999, 8.)

� President Spencer W. Kimball forklarte hvordan
det å lese i Skriftene påvirker Den hellige ånds inn-
flytelse: «Livet har lært meg at hvis vi arbeider
energisk mot dette verdige, personlige målet [å lese
og studere Skriftene i dybden] besluttsomt og sam-
vittighetsfullt, finner vi virkelig løsning på våre
problemer og fred i hjertet. Vi vil oppleve at Den
hellige ånd utvider vår forståelse, gir oss ny innsikt
og utfolder hele Skriftens mønster, og Herrens
læresetninger vil komme til å bety mer for oss enn
vi hadde trodd var mulig. Følgen blir at vi får større
visdom til å lede oss selv og vår familie, så vi kan
være et lys og en kilde til styrke for våre venner
utenfor Kirken, som vi er forpliktet til å dele evan-
geliet med.» («Alltid en konvertitt-kirke», Lys over
Norge, juni 1976, 1.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hvorfor er det viktig at misjonærer bærer vitnes-
byrd ofte?

• Hvordan kan du studere med tro?

• Hva menes med «samle til enhver tid livets ord
i deres sinn» (L&p 84:85)?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Overvei å bære vitnesbyrd på neste
faste- og vitnesbyrdmøte i menighe-
ten eller grenen.

• Velg et favorittkapittel fra Mormons
bok eller fra Lære og pakter, og bruk
betydelig tid på å «studere ved tro».
Ta deg tid til å be angående det du 

leser, grunne på det, analysere det, finne prinsip-
per og finne ut hvordan du kan anvende det du
lærer. Snakk om dette til en nær venn eller en
prestedømsleder.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet
• «Viktigheten av daglig skriftstudium» (s. 140-41)

• «Vitnesbyrd» (s. 171-73)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Vår himmelske Fader ønsker en fylde av glede for
alle sine barn. Han sørget for en plan hvorved hans
barn kan bli ham lik og motta en fylde av glede.
Planen omtales ofte som frelsesplanen, forløsnings-
planen eller planen for lykke. Jesus Kristus og hans
sonoffer er avgjørende i denne planen.

Vår himmelske Faders plan har tre stadier: det før-
jordiske liv, jordelivet og livet etter døden. Tre avgjø-
rende elementer som muliggjør planen, er skapelsen,
fallet og forsoningen. I vår førjordiske eksistens som
åndebarn av vår himmelske Fader kunne vi ikke bli
ham helt lik uten å ha erfart å leve i dødeligheten
med et fysisk legeme. Følgelig skapte Jesus Kristus
jorden, under Faderens ledelse (se Hebr. 1:1-3).
Adams og Evas fall gjorde det mulig for oss å bli født
av jordiske foreldre, få et fysisk legeme og bruke
vår handlefrihet til å velge mellom godt og ondt
(se 2. Nephi 2:25-27). Jesu Kristi sonoffer sørger for
en oppstandelse, syndsforlatelse og en dom til tre
herlighetsgrader (se 1. Kor. 15:40-42, Åp. 20:12-13,
2. Nephi 9:22, Alma 42:23).

Jesus Kristus er sentral i alle deler av vår himmelske
Faders plan. Han led og døde for å tilveiebringe oss
udødelighet og evig liv (se Moses 1:39). Vi aksepte-
rer hans sonoffer ved å ha tro på ham, omvende oss,
bli døpt av en som har myndighet fra Gud, motta
Den hellige ånds gave og leve i overensstemmelse
med hans bud.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Det er tre stadier i vår himmelske Faders plan:
førjordisk, jordisk og livet etter døden.

• Jesus Kristus står sentralt i vår himmelske
Faders plan.

• Jesu Kristi forsoning gjør det mulig å overvinne
de hindringer som den åndelige og fysiske død er.

• Vår himmelske Fader beredte grader av herlighet
for sine barn.

VÅR HIMMELSKE FADERS PLAN
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Kapittel 7

Celestial

Terrestrial

Det førjordiske liv ▲ Jordelivet ▲ Åndeverdenen ▲ Telestial

Skapelsen
og fallet

Tro på Jesus Kristus
Omvendelse
Dåp
Den hellige ånds gave
Holde ut til enden

Fysisk død Oppstandelse
og dom

Jesu Kristi forsoning gjør frelse mulig



UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Det er tre stadier i vår himmelske Faders
plan: førjordisk, jordisk og livet etter døden. 

� Å vite hvor vi kom fra og hvorfor vi er her på
jorden, hjelper oss å forstå at vi befinner oss på en
reise i tre stadier. Første stadiet var vårt førjordiske
liv, det annet er livet på jorden og det tredje er vårt
liv etter døden. Jordelivet bereder de trofaste til å
bo i vår himmelske Faders nærhet.

� Som medlem av De syttis quorum uttalte eldste
Alexander B. Morrison at det finnes en plan som vil
gjøre det mulig for oss å vende tilbake til vår him-
melske Faders nærhet: «Siste-dagers-hellige bekrefter
at livet er en prosess i tre stadier som må ses i
sammenheng med Faderens ”store plan for lykke”
(Alma 42:8). For lenge siden, før den
jord vi nå bor på, ble til, opprettet Gud
vår Fader, den mektige Elohim, hvis
barn vi er, en plan hvorved hans
avkom ville høste erfaringer på jor-
den, med alle de prøvelser, fristelser

og anledninger det innebærer, og så vende tilbake
for å bo hos ham i evig herlighet. Planen var en
fullkommen måte hvorved alle Guds barn kunne
motta udødelighet og oppnå evig liv. Ja, selve hen-
sikten med Guds eksistens – hans gjerning og her-
lighet – er å ”tilveiebringe mennesket udødelighet
og evig liv” (Moses 1:39). («Life – the Gift Each Is
Given», Ensign, des., 1998, 15-16.)

� Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quo-
rum ga oss denne analogien: «Dette er tiden for vår
jordiske prøve. Vi kan sammenligne vår evige reise
med et løp som består av tre runder rundt banen.
Vi har fullført første runde [vår førjordiske liv] og har
hatt fantastisk fremgang. Vi har begynt på annen
runde. Kan dere tenke dere at en løper av verdens-
format vil stoppe ute på banen på dette tidspunkt
for å plukke blomster eller jage etter en hare som
krysset hans vei? Likevel er det det vi gjør når vi
besetter vår tid med verdslige gjøremål som ikke
fører oss nærmere tredje runde mot evig liv, som er
den største av alle Guds gaver [se L&p 14:7].» («Tiden
å forberede seg», Lys over Norge, juli 1998, 14.)

� Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quo-
rum har gitt oss perspektiv og håp med hensyn til
menneskets evige eksistens: «Livet begynner ikke
ved fødselen, heller ikke slutter det ved døden. Før
vår fødsel var vi åndebarn hos vår Fader i himmelen.
Der så vi med iver frem til anledningen å komme
til jorden og få et fysisk legeme. Vi ønsket med
vitende og vilje å påta oss dødelighetens farer, som
innebar bruk av handlefrihet og ansvar. ”Dette liv
[skulle være] en prøvestand, en tid til å forberede
seg til å møte Gud” (Alma 12:24). Men vi så på
hjemreisen som den beste delen av den forestående
reisen, slik vi også gjør nå. Før vi begir oss ut på en
reise, vil vi gjerne ha visshet om at returbilletten er
i orden. Når vi skal forlate jorden for å vende tilbake
til vårt himmelske hjem, må vi gå gjennom – ikke
utenom – dødens dør. Vi er født for å dø. og vi dør
for å leve (se 2. Kor. 6:9). Som Guds frøplanter er det
bare så vidt vi blomstrer på jorden; vi blomstrer for
fullt i himmelen.» («Dødens dør», Lys over Norge,
juli 1992, 68.)

� President Thomas S. Monson, rådgiver i Det første
presidentskap, beskrev noen grunner til at vi valgte

å komme til jorden og bli adskilt fra
vår himmelske Fader: «Det er helt klart
at den primære hensikt med vårt liv
på jorden er å få et legeme av kjøtt og
ben. Vi er her for å få erfaring som vi
bare kunne få ved å bli adskilt fra våre

• Jeremia 1:5

• Alma 12:25

• Alma 34:32

• Alma 42:11

• Moses 3:4-5

• Moses 5:11

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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himmelske foreldre. På tusenvis av måter har vi
anledning til å velge selv. Her lærer vi av erfaringens
strenge tuktemester. Vi skjelner mellom godt og
ondt. Vi skiller mellom bittert og søtt. Vi lærer at
våre avgjørelser bestemmer vår fremtid.» («En inn-
bydelse til opphøyelse», Lys over Norge, sep. 1993, 4.)

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
talte om våre følelser i det førjordiske liv for det å
skulle komme inn i jordelivet:

«En av de beste stunder i ditt liv – da du ble fylt med
forventning, begeistring og takknemlighet – er du
ikke i stand til å huske. Dette fant sted
i det førjordiske liv da du fikk vite at
det endelig var blitt din tur til å for-
late åndeverdenen for å bo på jorden
med et dødelig legeme.

Du visste at du ved personlig erfaring
kunne lære det som ville bringe lykke
på jorden – lærdommer som til slutt ville føre deg
til opphøyelse og evig liv som en herliggjort, celes-
tial person i din hellige Faders og hans elskede
Sønns nærhet.

Du forsto at du ville få utfordringer, for du ville
komme til å leve i omgivelser med både rettferdig
og ond innflytelse. Likevel bestemte du deg for
at uansett hva det ville koste, uansett hvilken
anstrengelse, lidelse og prøvelse det ville medføre,
så ville du vende seirende tilbake.» («Gjør det vik-
tigste først», Liahona, juli 2001, 6.)

Jesus Kristus står sentralt i vår himmelske
Faders plan.

� Profeten Joseph Smith forkynte at Frelserens for-
soning var nødvendig for frelsesplanen: «De funda-
mentale prinsipper i vår religion er apostlenes og
profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde,
ble begravet og oppsto på den tredje dag og fór
opp til himmelen; og alt annet som henhører til
vår religion, er bare supplement til dette.» (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, 88.)

Eldste Earl C. Tingey i De syttis presidentskap har
sagt: «Når vi snakker om forsoningen, snakker vi
om Jesu Kristi frivillige handling, han som er Guds
enbårne Sønn, som kom til jorden for å tilveiebringe
et middel hvorved hele menneskeheten kunne velge
å vende tilbake til sin kjærlige Fader. Denne ”store
planen for lykke” er viktig for oss og skulle motivere
til å gjøre oss kvalifisert ifølge forsoningens krav til

å motta frelse og evig liv.» (The Atonement: Fulfilling
God’s Great Plan og Happiness [2000], 8.)

Når vi erkjenner at Jesus
Kristus ble forutordinert til
den Forløsende Messias før
denne jords grunnvoll ble
lagt, gjør det lettere for oss
å erkjenne vår avhengighet
av ham. Han var sentral
i vår himmelske Faders plan
i vår første prøvestand og
er sentral i Hans plan i vår

annen prøvestand og vårt liv etter
døden. Uten Kristi forsoning ville
ikke udødelighet og evig liv vært
mulig. Bare i og gjennom Kristus
kan Faderens plan for vår frelse
gjennomføres.

� Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum
har sagt at Kristus er sentral i frelsesplanen:

«Vår Fader i himmelen forsto behovet hans barn har
for å bli minnet om de løfter han har gitt oss på
betingelse av at vi etterlever hans lover. Da han
inngikk slike pakter, tilbød Herren velsignelser til
gjengjeld for etterlevelse av bestemte bud. Vi ble
forelagt en plan helt fra begynnelsen. Den sentrale
person i hans frelsesplan er vår Herre og Frelser,
Jesus Kristus. Hans sonoffer for alle mennesker er
det viktigste som har hendt i vår himmelske Faders
barns historie her på jorden.

Hver enkelt av oss som godtar den guddommelige
planen, må godta vår Frelsers rolle og inngå pakt om
å etterleve hans lover som Faderen har utviklet for
oss. Når vi godtar Jesus Kristus i ånd og gjerning,
kan vi vinne vår frelse. Vi leser i Skriften: ”Derfor
skal du gjøre alt hva du gjør i Sønnens navn, og du
skal omvende deg og påkalle Gud i Sønnens navn
for evig og alltid” (Moses 5:8).» («Herrens nadverd»,

• 2. Nephi 2:9

• Mosiah 3-5, 14-16

• Alma 5, 7, 34, 42

• Moses 6:62-63

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.
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Lys over Norge, juli 1996, 58.)

� Helt fra begynnelsen var Jesus Kristus
nøkkelen til vår himmelske Faders plan
for sine barn.

«Før du ble født på jorden, levde du
sammen med din himmelske Fader
som ett av hans åndebarn. I denne førjordiske
tilværelsen deltok du i et råd sammen med vår
himmelske Faders andre åndebarn. I dette rådet
presenterte vår himmelske Fader sin store plan for
lykke (se Abraham 3:22-26).

I harmoni med lykkens plan inngikk den førjor-
diske Jesus Kristus, Faderens førstefødte Sønn i
ånden, en pakt om å bli Frelseren (se Moses 4:2;
Abraham 3:27). De som fulgte vår himmelske Fader
og Jesus Kristus, fikk lov til å komme til jorden for
å gjøre erfaringer i dødeligheten og utvikle seg mot
evig liv. Lucifer, en annen av Guds sønner i ånden,
gjorde opprør mot planen og «søkte å ødelegge
menneskets handlefrihet» (Moses 4:3). Han ble
Satan, og han og hans tilhengere ble kastet ut fra
himmelen og nektet det privilegium å motta et
fysisk legeme og gjøre erfaringer i jordelivet (se
Moses 4:4; Abraham 3:27-28).» (Tro mot pakten –
En oppslagsbok i evangeliet [2004], 54-55.)

� Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av
De tolv apostlers quorum, forklarte den rolle Kristus
har i menneskets frelse:

«Før vi endog kan begynne å forstå den fysiske ska-
pelse av alle ting, må vi vite hvordan disse tre evige
sannheter – skapelsen, fallet og forsoningen – er
uadskillelig forbundet med hverandre for å utgjøre
en frelsesplan. Ingen av dem står alene, hver av
dem griper inn i de andre to, og uten kunnskap
om dem alle er det ikke mulig å kjenne sannheten
om noen av dem.

La det derfor være kjent at frelse kommer ved
Kristus og på grunn av hans sonoffer. Den Herre
Jesu Kristi forsoning er kjernen i åpenbart religion.
Den forløser mennesket fra den fysiske og åndelige
død som ble bragt inn i verden ved Adams fall. Alle
mennesker vil oppstå fordi vår velsignede Herre selv
døde og oppsto igjen og dermed ble førstegrøden av
dem som sov.

Og videre: Kristus døde for å frelse syndere. Han
påtok seg alle menneskers synder på betingelse
av omvendelse. Evig liv, den største av alle Guds
gaver, er tilgjengelig på grunn av det Kristus gjorde
i Getsemane og på Golgata. Han er både oppstan-

delsen og livet. Udødelighet og evig
liv er resultatene av forsoningen. Det
finnes ikke noe språk eller mektig
uttrykk gitt til mennesker som kan
beskrive den herlighet, det under og
den uendelige betydningen den store

Frelsers forløsende makt har.» («Kristus og ska-
pelsen», Lys over Norge, sep. 1983, 24-25.)

Jesu Kristi forsoning gjør det mulig å
overvinne de hindringer som den åndelige
og fysiske død er.

� Hvorfor trenger
vi forsoningen for å
kunne vende tilbake
til vår himmelske
Faders nærhet? Er ikke
våre beste anstreng-
elser tilstrekkelig til å
få oss tilbake til vår
himmelske Fader?
President Joseph
Fielding Smith beskrev
vår tilstand og årsaken
til at vi er avhengig
av vår Frelsers offer:

«En mann som går på en vei, faller tilfeldigvis ned
i en grav som er så dyp og mørk at han ikke kan
komme seg opp av den og ut i frihet igjen. Hvordan
kan han redde seg ut av denne vanskelige situasjo-
nen? Ingen anstrengelse fra hans side kan redde
ham, for det finnes ingen måte å komme ut av gra-
ven på. Han roper om hjelp, og en vennligsinnet
sjel som hører ropene, kommer ilende til og sender
ned en stige så han kan klatre opp.

Dette var nøyaktig den tilstand Adam plasserte seg
selv og sine etterkommere i da han spiste av den
forbudte frukt. Fordi de alle befant seg i den samme
grav, var det ingen som greide å komme seg opp og
redde de andre. Graven symboliserer at de var ute-
stengt fra Guds nærhet, at de var undergitt timelig
død og at legemet ville gå i oppløsning. Og fordi
de alle var underlagt døden, var det ingen som
kunne greie å skaffe en redningsplanke.

Men i sin uendelig store barmhjertighet hørte
Faderen sine barns rop og sendte sin Enbårne
Sønn, som verken var underlagt død eller synd, for
at han kunne skaffe tilveie det middel de trengte
for å bli reddet. Og dette gjorde han gjennom sin
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altomfattende forsoning og det evige evangelium.»
(Frelsende læresetninger, 1:117-18.) delete

Den store glede og de gode nyheter når det gjelder
evangeliet, er at vi vil leve igjen på grunn av Jesu
Kristi forsoning. Gjennom Jesus Kristus kan alle
hindringer overvinnes ved lydighet til evangeliets
lover og ordinanser. Han alene kan hjelpe og frelse
menneskenes barn fordi han «steg ned under alt og
derved fattet alt» (L&p 88:6). Han betalte prisen for
våre synder. Derfor, hvis vi kommer til Kristus med
et sønderknust hjerte og en angrende ånd, kan vi
komme tilbake til Faderens nærhet (se L&p 45:3-5).
Og «når vi stoler på Jesu Kristi forsoning, kan han
hjelpe oss å holde ut prøvelser, sykdommer og
smerte. Vi kan fylles av glede, fred og trøst. Alt
som er urettferdig i livet, kan rettes opp gjennom
Jesu Kristi forsoning.» (Forkynn mitt evangelium
[2004], 51.)

� Eldste Russell M. Nelson har fortalt hva han føler
for forsoningen:

«Jeg gråter av glede når jeg tenker på hva alt dette
betyr. Å bli forløst er å bli forsonet – mottatt i Guds
tette omfavnelse, med et uttrykk for ikke bare hans
tilgivelse, men også at vi er ett i hjerte og sinn.
Hvilket privilegium! Og hvilken trøst det er for dem
av oss som har kjære som allerede har gått fra vår
familiekrets og gjennom porten som vi kaller døden!»
(«Forsoningen», Liahona, jan. 1997, 33.)

� «Slik ordet [forsoning] brukes i Skriftene, betyr
det å lide straffen for en syndig handling og derved
fjerne syndens virkninger fra syndere som har
omvendt seg, og gjøre det mulig for dem å bli for-
likt med Gud. Jesus Kristus led i Getsemane og på
korset. Han var den eneste som var i stand til å
gjennomføre en fullkommen forsoning for hele
menneskeheten. Han påtok seg straffen for våre
synder i Getsemane og døde på korset. Han påtok

seg alle menneskers smerter, sykdommer, fristelser,
plager og skrøpeligheter (se Alma 7:11-12).»
(Forkynn mitt evangelium, 57.)

� Åndelig død er beskrevet som «adskillelse fra
Gud og hans innflytelse – å dø fra det som hører til
rettferdighet. Lucifer og en tredjedel av himmelens
hærskarer led en åndelig død da de ble kastet ut av
himmelen (L&p 29:36-37).

Åndelig død kom inn i verden ved Adams fall
(Moses 6:48). Dødelige mennesker som har onde
tanker, ord og gjerninger, er åndelig sett døde, selv
om de fortsatt lever på jorden (1. Tim. 5:6). Gjennom
Jesu Kristi forsoning og lydighet mot evangeliets
prinsipper og ordinanser, kan menn og kvinner bli
renset fra synd og seire over den åndelige død.»
(Veiledning til Skriftene, «Død, Åndelig», 25.)

� Eldste Earl C. Tingey forklarte behovet for å over-
vinne fysisk død:

Fysisk død er adskillelsen av ånden fra det jordiske
legemet. Når man dør, legges legemet i jorden, og
den rettferdiges ånd blir mottatt i en lykkens tilstand
kalt paradis (Alma 40:11-12). De som er ugudelige
og velger det onde fremfor det gode mens de er på
jorden, går etter døden til et sted i åndeverdenen
som omtales som ”mørke” (Alma 40:13-14) eller
ånders varetekt. Blant de rettferdige i paradis blir
det utvalgt misjonærer til å forkynne evangeliet for
dem som er i varetekt (L&p 138:30).

Det var aldri ment at ånd og legeme for alltid skulle
være adskilt, For “ånden og legemet er menneskets
sjel” (L&p 88:15). Mennesket ble skapt i Guds bilde
og lignelse (1. Mos. 1:26-27), som er en herliggjort
person med en ånd og et fullkommengjort fysisk
legeme (Joseph Smith – Historie 1:17). Da vi, som
åndepersoner, var i den førjordiske tilværelse, visste
vi at Gud hadde en ånd og et fullkommengjort
legeme. Kunne vi, som bare befant oss i en åndelig
tilstand, bli lik Gud? Nei. Vi måtte få fysiske legemer
ved å bli født på en fysisk jord. Den prosessen
begynte da Adam og Eva ble de første fysiske perso-
ner på jorden med legemer som huset deres ånd
(Moses 3:7). Da Adam og Eva døde en fysisk død,
slik alle andre mennesker gjør, ble deres ånd adskilt
fra deres legeme.

En av Jesu Kristi oppgaver var å overvinne fysisk
død ved å tilveiebringe en bokstavelig og universell
oppstandelse for hele menneskeheten.» (The
Atonement, 56-57.)

• 1. Kor. 15:19-23

• 2. Nephi 2:25-27

• 2. Nephi 9:10-13

• Alma 34:8-10

• Lære og pakter 93:33

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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� Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quo-
rum bar vitnesbyrd om Frelseren: «Jesu Kristi forso-
ning, en ren kjærlighetshandling, overvant
konsekvensene av fallet og ga alle
mennesker en mulighet til å komme
tilbake til Guds nærhet. Som en del
av forsoningen overvant Frelseren
den fysiske død og tilveiebragte udø-
delighet for alle Guds barn ved opp-
standelsen. Han overvant også den åndelige død og
tilveiebragte muligheten for evig liv, det liv som
Gud lever og den største av alle Guds gaver. Dette
gjorde han ved å påta seg å lide for alle mennes-
kers synder.» («Kristne i tro og handling», Lys over
Norge, jan. 1997, 68.)

� Frelserens lidelse for våre synder var en del av
hans forsoning. Vi trengte forsoningen for å bli
reddet fra den fysiske og den åndelige død. Eldste
Bruce R. McConkie beskrev Herrens pine:

«Vi vet ikke, vi kan ikke si, og intet dødelig sinn kan
fatte hvor viktig det Kristus gjorde i Getsemane,
egentlig var…

Vi vet at på en eller annen uforståelig måte tilfreds-
stilte hans lidelse rettferdighetens krav, befridde
angrende sjeler fra syndens smerte og straff og
gjorde barmhjertighet tilgjengelig for alle som tror
på hans hellige navn…

På en høyde kalt Golgata … la romerske soldater
ham på korset.

Med store hammere drev de nagler av jern gjennom
føttene og hendene og håndleddene hans. Han ble
i sannhet påført sår for våre overtredelser…

Mens han hang på korset … vendte all den uende-
lige pine og nådeløse smerte fra Getsemane tilbake.

Og til slutt, da de forsonende smerter endelig
hadde krevd sitt – da seieren var vunnet og Guds
Sønn hadde utført Faderens vilje i alle ting – da sa
han: ”Det er fullbragt!” (Joh. 19:30), og han utån-
det av egen fri vilje…

Hans oppstandelse på den tredje dag satte kronen
på forsoningen. På en måte som også virker ubegri-
pelig for oss, får oppstandelsen virkning for alle
mennesker i den forstand at alle skal oppstå fra
graven.» («Getsemanes rensende kraft», Lys over
Norge, okt. 1985, 8-9.)

� Eldste Bruce C. Hafen i De sytti har forklart hva
vi må gjøre for å overvinne åndelig død: «Frelseren
har sonet for våre personlige synder, betinget av vår

omvendelse. Personlig omvendelse er en nødvendig
frelsestilstand, men er i seg selv ikke tilstrekkelig
til å sikre frelse. Uten forsoningen vil ikke vår egen

omvendelse kunne frelse oss. Man må
også akseptere ordinansene dåp og
Den hellige ånds gave, hvorved man
blir født på ny som et Kristi ånde-
barn.» («The Restored Doctrine of the
Atonement», Ensign, des. 1993, 12.)

Vår himmelske Fader beredte grader
av herlighet for sine barn.

� Både gammel og nyere hellig skrift lar oss forstå
at alle Guds barn, unntatt fortapelsens sønner, vil
bli frelst i en grad av herlighet (se L&p 76:41-43).
Det celestiale, terrestriale og telestiale rikes herlig-
het overgår vår fatteevne. De celestiale rike er den
høyeste av herlighetsgradene og det eneste rike
hvor vi kan bli vår himmelske Fader lik.

� Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum
beskrev hvor omfattende Jesu Kristi gjengitte evan-
gelium er: «Det gjengitte Jesu Kristi evangeliums
teologi er omfattende, universell, barmhjertig og
sann. Etter jordelivets nødvendige erfaring vil alle
sønner og døtre av Gud til syvende og sist oppstå
og komme til et herlighetsrike. De rettferdige –
uansett nåværende religionssamfunn eller trosopp-
fatning – kommer til slutt til et herlighetsrike som
er mer vidunderlig enn noen av oss kan fatte. Selv

• Johannes 14:2

• 1. Kor. 15:40-42

• Lære og pakter 98:18

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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de ugudelige, eller nesten alle ugudelige, kommer
til syvende og sist til et vidunderlig –
om enn lavere – herlighetsrike. Alt
dette vil skje på grunn av Guds kjær-
lighet til sine barn og på grunn av
Jesu Kristi forsoning og oppstandelse,
”han som forherliger Faderen og
frelser alle sine henders gjerninger”
(L&p 76:43).» («Frafall og gjenoppret-
telse», Lys over Norge, juli 1995, 88.)

� Eldste David B. Haight, som var et medlem av
De tolv apostlers quorum, forklarte at vi alle er
likeverdige når vi søker å arve det celestiale rike:

«Åpenbaringer til Joseph Smith utvider menneskets
kunnskap om at Jesus Kristus ble korsfestet for å
frelse verden fra synd, at alle mennesker på grunn
av hans forsoning vil oppstå fra graven og gis
mulighet til evig liv på betingelse av lydighet mot
evangeliets prinsipper.

Vi får ytterligere innsikt i Jesu uttalelse: ”I min Fars
hus er det mange rom” (Joh. 14:2). Vi lærer ikke
bare om de ulike herlighetsgrader og hvem som
kvalifiserer til å komme dit, men at menneskene
skulle etterstrebe den høyeste ”himmel” som
bare kan oppnås ved lydighet mot alle Guds bud.
President George Albert Smith sa: ”Jeg synes at noe
av det vakreste i Jesu Kristi evangelium er at det
fører oss alle til samme nivå. Det er ikke nødvendig
å være stavspresident eller medlem av De tolvs
quorum for å oppnå en høy plass i det celestiale rike.
Det ringeste medlem av Kirken vil, hvis han holder
Guds bud, like meget som enhver annen oppnå en
opphøyelse i det celestiale rike. Skjønnheten i Jesu
Kristi evangelium er at vi alle blir likeverdige… Når
vi holder Herrens bud … har vi samme mulighet til
opphøyelse”.» («Profeten Joseph Smith», Lys over
Norge, mai 1980, 35.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hvilken betydning har handlefrihet og ansvar-
lighet i de tre stadier av vår evige eksistens?

• På hvilken måte avhenger udødelighet og evig
liv av Jesus Kristus?

• På hvilke måter kan fallet betraktes som en posi-
tiv hendelse for menneskeheten?

• Hvorfor er sammenføyning av ånd og legeme
nødvendig for vår frelse?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Studer «Forsoning» i Veiledning til
Skriftene, s. 52-23). Du kan gjerne
merke opplysninger du ønsker å bruke
når du underviser om forsoningen.

• Lag en oppsummering på en side
eller en illustrasjon av frelsesplanen.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Frelsesplanen» (54-56)

• «Jesus Kristus» (79-81)

• «Ånd» (175)

• «Skapelsen» (138-39)

• «Fallet» (38-41)

• «Jesu Kristi forsoning» (73-79)

• «Død, fysisk» (19-47)

• «Død, åndelig» (21)

• «Oppstandelsen» (119-20)

• «Herlighetsriker» (65-67)

NOTATER OG INNTRYKK

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E E L E V H Å N D B O K

V Å R H I M M E L S K E F A D E R S P L A N

60

«De rettferdige … vil
til syvende og sist gå til

et herlighetsrike mer
vidunderlig enn noen av

oss kan fatte.»



M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E E L E V H Å N D B O K

V Å R H I M M E L S K E F A D E R S P L A N

61



M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E E L E V H Å N D B O K

V Å R H I M M E L S K E F A D E R S P L A N

62



INNLEDNING

Herren kaller profeter til å undervise hans barn om
frelsesplanen. Adam var den første profet, etter-
fulgt av andre som Noah, Abraham
og Moses. Om og om igjen opp
gjennom hele verdens historie har
menneskene til syvende og sist for-
kastet profetenes budskap. Når dette
skjedde, ble profeter, ordinanser og
prestedømsmyndighet tatt bort og
folk levde i åndelig mørke. Disse
mørke tidsaldrene omtales som perioder med fra-
fall. I sin nåde kalte og sendte Herren med tiden
nye profeter for å gjengi hans evangelium. Når vi
forstår dette mønsteret med undervisning, forkas-
ting og gjenopprettelse, er det lettere å gjenkjenne
Herrens hånd i gjenopprettelsen i de siste dager
ved profeten Joseph Smith, som åpnet evangelie-
utdelingen i tidenes fylde.

«En evangelieutdeling er en tidsperiode da Herren
har minst én bemyndiget tjener på jorden som bærer
det hellige prestedømme og nøklene, og som har
guddommelig myndighet til å gi evangeliet til jor-
dens befolkning. Når dette skjer, åpenbares evange-
liet på ny for at folk i den evangelieutdelingen ikke
helt og holdent skal være avhengige av tidligere
utdelinger når det gjelder kunnskap om frelsesplanen.

Frelsesplanen, som er eldre enn jorden, har blitt
åpenbart og forkynt i alle evangelieutdelinger fra
Adams tid og er den samme i alle verdens tidsal-
dre.» (Bible Dictionary, «Dispensations», 657-58.)

Det har vært mange evangelieutdelinger på jorden.
Den første begynte med Adam. Han ble befalt å

undervise sin familie i evangeliet (se Moses 5:12).
Etter hvert som tiden gikk, valgte mange å ikke
lytte til eller adlyde, og de forkastet Guds plan for
frelse (se Moses 5:13). I sin store kjærlighet og

barmhjertighet åpenbarte vår him-
melske Fader på ny Jesu Kristi evange-
lium også gjennom profeten Noah (se
Moses 8:16-17). Men, slik tilfellet var
med Adams familie, valgte mange
mørke fremfor lys og vendte seg til
sist bort (se Moses 8:20).

Andre evangelieutdelinger ble frembragt gjennom
profeter som Abraham (se Abraham 1:2-5) og
Moses (se 2. Mos. 3:1-10). Alle utdelinger ga folk
mulighet til å komme til Kristus gjennom tro på
ham, omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Herren tilveiebringer sannhet, prestedømsmyn-
dighet, ordinanser og organisasjon gjennom sine
profeter.

• Opp gjennom hele historien har det vært et gjen-
tagende mønster med frafall og gjenopprettelse.

• Frelseren, hans læresetninger og prestedøms-
myndighet ble forkastet og resulterte i frafallet
fra den nytestamentlige kirke.

• Reformasjonen i Europa bidro til å berede veien
for den siste gjenopprettelse.

PROFETER OG FRAFALL
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Moses og tavlene, av Jerry Harston

«Frelsesplanen …
har blitt åpenbart
og forkynt i hver

evangelieutdeling.»



UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Herren tilveiebringer sannhet,
prestedømsmyndighet, ordinanser og
organisasjon gjennom sine profeter.

� Gud elsker sine
barn og har sørget for
en plan for deres frelse
og lykke. Planen
omfatter frelsende
sannheter og ordi-
nanser. Han åpenba-
rer alltid sin plan
gjennom sine profeter.
Under guddommelig
rettledning sikrer
disse profetene at
læresetningene om

evangeliets sannheter og forrettelsen av frelsende
ordinanser blir utført på riktig måte
og ved riktig myndighet. Profeter har
også fullmakt til å sørge for at Kirken
blir organisert på riktig måte og tjener
dem til gode som aksepterer Herrens
bud. Misjonærer vil forklare dem
som ikke er kjent med profeters rolle,
hvorfor disse inspirerte menn er
nødvendige.

� President Gordon B. Hinckley sa at en oppgave
profeter alltid har hatt, er å frembringe sannhet til
Herrens barn: «Oldtidens profeter varslet ikke bare
om det som skulle komme, men viktigere enda var
det at de ble åpenbarere av sannhet for folket. Det

var de som viste hvordan mennesker skulle leve
hvis de ville være lykkelige og finne fred i livet.»
(Be Thou an Example [1981], 124.)

� Profeten Joseph Smith forklarte at Det melkisedek-
ske prestedømme «er den kanal som all kunnskap,
lære, frelsesplan og alle viktige saker åpenbares
gjennom fra himmelen… Det er den kanal som Den
allmektige først åpenbarte sin herlighet gjennom ved
begynnelsen av jordens skapelse, og som han har
fortsatt å åpenbare seg gjennom for menneskenes
barn frem til vår tid og som han vil gjøre kjent sine
hensikter gjennom like til tidens slutt.» (History of
the Church, 4:207; avsnittsinndeling endret.)

� President Joseph Fielding Smith sa at Herren sør-
ger for de hellige ordinanser og leder bruken av dem
gjennom sine profeter: «I alle tidsaldre når evange-
liet er på jorden, må det bli åpenbart til Herrens
profeter, og de må bli kalt til å stå som lovlige for-
valtere når det gjelder å utføre og lede forrettelsen
av frelsens ordinanser for sine medmennesker.»

(«For at mitt evangeliums fylde
måtte bli forkynt», Lys over Norge,
mai 1971, 132.)

� President Marion G. Romney, som
var rådgiver i Det første presidentskap,
talte om grunnene til at evangeliet
ble gjengitt og Jesu Kristi Kirke gjen-
opprettet: «I den hensikt å frelse men-

neskene i denne verden og i den neste, åpenbarte
Herren det på ny i denne evangelieutdeling
gjennom profeten Joseph Smith jr. Gjennom ham
gjenopprettet også Herren Kirken, ”…ja, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige” (L&p 115:4)… Denne
kirken er Herrens utpekte vokter og lovmessige for-
valter av hans evangeliums ordinanser.» (I Conference
Report, apr. 1965, 105.)

Opp gjennom hele historien har det vært
et gjentagende mønster med frafall og
gjenopprettelse.

� Vår himmelske Fader elsker sine barn og sørget
for en plan hvorved de kunne vende tilbake for å
bo hos ham. For å vise at han elsker oss kaller han
profeter som han gir prestedømsmyndighet og
åpenbaring. Profeter har alltid forkynt vår himmel-
ske Faders plan til hans barn. De som følger profe-
tenes ord, blir velsignet med stor lykke. Men de som
velger å ignorere eller forvrenge evangeliets prin-
sipper og ordinanser, begir seg inn i åndelig mørke.
Herren trekker ofte tilbake profeter fra et folk som

• Amos 3:7

• Matteus 16:18-19

• Efeserbrevet 2:19-20

• Efeserbrevet 4:11-14

• Alma 12:27-30

• Lære og pakter 1:38

• 6. trosartikkel.

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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forkaster dem. Når det ikke lenger finnes profeter,
blir sannhet, prestedømsmyndighet, ordinanser og
Kirkens organisasjon forvrengt, endret eller går tapt
(frafall). Når tiden er inne til det, kaller Gud en ny
profet til å gjengi hans sannhet, prestedømsmyn-
dighet, ordinanser og Kirkens organisasjon (gjen-
opprettelse).

Den gjentatte syklus med frafall og gjenopprettelse
gjennom Herrens profeter fortsatte gjennom mye
av Det gamle testamentes tid.

� President Marion G. Romney beskrev det gjentatte
mønsteret med frafall og gjenopprettelse: «Dette
har vært mønsteret nå i nesten 6000 år. I hver
eneste evangelieutdeling har mennesker forkastet
evangeliet og derved sunket ned i frafall, moralsk
fordervelse og mørke. I hver eneste evangelieutde-
ling har Guddommens sanne natur – Faderen,
Sønnen og Den hellige ånd – på ny blitt åpenbart.

De grunnleggende prinsipper og ordinanser har
også blitt åpenbart på ny og blitt lagt vekt på.
Viktigheten av å følge evangeliets læresetninger
har blitt sterkt fremhevet.» («”Choose Ye This
Day”», Ensign, feb. 1977, 2.)

� Adam var den første profet på jorden. Ved åpen-
baring lærte Adam om menneskenes riktige forhold
til Gud Faderen, hans Sønn Jesus Kristus og Den
hellige ånd, om Jesu Kristi forsoning og oppstan-
delse og om evangeliets første prinsipper og ordi-
nanser. Adam og Eva lærte sine barn disse sannheter
og oppfordret dem til å utvikle tro og etterleve
evangeliet på alle områder av livet. Adam ble etter-
fulgt av andre profeter, men med tiden forkastet
Adams etterkommere evangeliet og falt fra fordi
de valgte urettferdighet.

Slik begynte mønsteret med profeter og evangelie-
utdelinger som utgjør mye av den nedskrevne his-
torie i Det gamle testamente. Vår himmelske Fader
åpenbarte sitt evangelium gjennom direkte kom-
munikasjon med profeter som Noah, Abraham og
Moses. Hver profet ble kalt av Gud til å innlede en
ny evangelieutdeling. Gud ga hver av disse profe-
tene prestedømsmyndighet og åpenbarte evige
sannheter for dem. I hver evangelieutdeling valgte
menneskene dessverre til slutt å bruke sin handle-
frihet til å velge å forkaste evangeliet, og slik ble
det et frafall.» (Forkynn mitt evangelium [2004], 33.)

� Eldste Charles Didier i De syttis presidentskap
forklarte den rolle profeter har i gjengivelsen av
sannhet i evangelieutdelinger:

«På grunn av det Adam hørte og så, var han kvali-
fisert til å bli kalt til jordens første profet, et per-
sonlig vitne om åpenbaring gitt til menneskene.
Hans viktigste ansvar nå var å bevare evangeliets
sannhet og å forkynne det slik det ble gitt ham.
Satan, derimot, som representerte motsetningen,
skulle gjøre og forkynne hva som helst for å for-
nekte, forkaste eller ignorere det evangelium som
ble mottatt ved åpenbaring, for slik å forlede dem
som hadde tatt imot det, til frafall – en tilstand av
forvirring, splid, oppgivelse eller fornektelse av
deres tidligere tro!

Resten av historien i Det gamle testamente ble der-
etter en religiøs historie om fortsatt åpenbaring
gjennom forskjellige profeter som Noah, Abraham
og Moses, til forskjellige tider – kalt evangelieutde-
linger – for å gjenopprette det som hadde gått tapt
på grunn av fornyet frafall. Disse profetene ble alltid
kalt av Gud. De ble gitt guddommelig myndighet,

• Amos 8:11-12

• Matteus 21:33-43

• 2. Tessalonikerbrev 2:1-3

• 2. Nephi 25:17; se også Jesaja 11:11-12

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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de hadde prestedømmets nøkler og de hadde gud-
dommelig fullmakt til å tale i Herrens navn og for-
kynne og profetere om Jesu Kristi, verdens Frelser
og Forløsers komme og forsoning (se Amos 3:7).»
(«Gjenopprettelsens budskap», Liahona, nov.
2003, 74.)

Frelseren, hans læresetninger og
prestedømsmyndighet ble forkastet
og resulterte i frafallet fra den
nytestamentlige kirke.

� Flere hundre år før Jesu Kristi fødsel falt folket
igjen i frafall. Vår himmelske Fader sendte sin Sønn
for å sone for våre synder og gjengi sitt evangelium.
Frelseren forkynte evangeliet og utførte mange
mirakler mens han virket på jorden. Han kalte tolv
menn som sine apostler og la sine hender på deres
hode for å gi dem prestedømsmyndighet. Han
organiserte sin kirke og oppfylte profeti. Det viktig-
ste av alt, han gjennomførte forsoningen. Guds
Sønn gjennomførte alt hans himmelske Fader hadde
sendt ham for å gjøre.

Jesus Kristus ga sine apostler myndighet til å for-
kynne hans evangelium, forrette frelsens ordinanser
og opprette hans kirke. Men folk flest avviste Jesus,
og han ble korsfestet. Folkets ugudelighet resulterte
i forfølgelse, drap og adspredelse av apostlene og
Kirkens medlemmer. Uten åpenbaring eller preste-
dømsmyndighet begynte falske læresetninger å få
innpass, og den sanne Jesu Kristi kirke gikk tapt.
Gud tillot at sannheten, så vel som hans preste-
dømsmyndighet, ordinanser og Kirkens organisa-
sjon enda en gang ble tatt bort fra jorden på grunn
av frafall blant hans barn.

Frafallet ledet til sist til at det oppsto mange kirke-
samfunn. Falske idéer ble forkynt og kunnskap om
Faderens, Jesu Kristi og Den hellige ånds sanne
karakter og natur gikk tapt. Læren om omvendelse
ble forvrengt. Dåpen og andre ordinanser og pakter
ble forandret eller glemt. Den hellige ånds gave var
ikke lenger tilgjengelig. Denne tidsperioden da den
sanne kirke ikke lenger fantes på jorden, er kjent
som Det store frafall. Den varte til gjenopprettelsen
gjennom profeten Joseph Smith.

Fremtidige misjonærer skulle forstå dette frafallet
og kunne undervise sine undersøkere om det på en
enkel måte.

� President Thomas S. Monson, rådgiver i Det første
presidentskap, beskrev faktorer som leder til frafall:

«De fleste kom ikke til Kristus, og de fulgte heller
ikke den vei han lærte dem å gå. Herren ble kors-
festet, de fleste av apostlene ble drept og sannheten
ble forkastet. Det klare solskinnet gled bort, og en
mørk natts stadig mørkere skygger innhyllet jorden.

Generasjoner tidligere profeterte Jesaja: ”Mørke
dekker jorden, og det er belgmørke over folkene
[Jesaja 60:2]. Amos hadde forutsagt hungersnød i
landet, ”ikke hunger etter brød og ikke tørst etter
vann, men etter å høre Herrens ord” [Amos 8:11].
Historiens mørke tidsalder syntes aldri å ta slutt.
Skulle ingen sendebud fra himmelen vise seg?»
(«De viste veien», Lys over Norge, juli 1997, s. 50.)

� Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum
har sagt:

«[Greske] filosofiske begreper omformet kristenhe-
ten de første århundrene etter apostlenes død.
Filosofene hevdet for eksempel da at fysisk materie
var ond og at Gud var en ånd uten følelser eller
lidenskaper. Personer med denne oppfatning, der-
iblant lærde menn som ble innflytelsesrike innen
kristendommen, hadde vanskelig for å godta den
tidligere kristenhetens enke læresetninger – en

• Matteus 24:24

• Apostlenes gjerninger 20:29-30

• 1. Kor. 11:18-19

• Gal. 1:6-8

• 2. Tessalonikerbrev 2:1-3

• 2. Timoteus 1:15

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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enbåren Sønn som sa han var sin himmelske Faders
uttrykte bilde og lærte sine tilhengere at de skulle
være ett, som han og hans Fader var ett, og en
Messias som døde på et kors og senere viste seg
for sine tilhengere som et oppstandent vesen med
kjøtt og ben.

Kollisjonen mellom den greske filosofiens spekula-
tive verden og den tidlige kristenhetens enkle, bok-
stavelige tro og praksis førte til en bitter strid som
truet med å forsterke de politiske fraksjonene i det
smuldrende Romerriket…

I prosessen som vi kaller frafallet, ble den følbare,
personlige Gud som beskrives i Det gamle og Det
nye testamente, erstattet med den abstrakte, ube-
gripelige guddommen som ble definert ved et kom-
promiss med den greske filosofiens spekulative
prinsipper. Det opprinnelige språket i Bibelen ble
stående, men den såkalte ”skjulte betydning” av
Skriftens ord ble nå forklart med vokabularet til en
filosofi som var ukjent med deres opprinnelse.»
(«Frafall og gjenopprettelse», Lys over Norge, juli
1995, 85-86.)

� Eldste M. Russell Ballard i De tolv
apostlers quorum talte om hvordan
Herrens prestedømsmyndighet ble
borte fra jorden:

«De første kristne ble utsatt for forføl-
gelse og trengsler. Peter og hans brødre
strevde med å holde Kirken sammen
og holde læren ren. De reiste mye og
skrev til hverandre om problemene de
sto overfor, men informasjon tok så lang tid og
Kirken og dens læresetninger var så nye at det var
vanskelig å rette opp falsk lære før den slo rot [se
2. Tess. 2:3; 2. Tim. 4:3-4]…

Til slutt led Peter og hans medapostler, med
Johannes som det kjente unntak, martyrdøden.
Apostelen Johannes og Kirkens medlemmer strevde
for å overleve gruoppvekkende undertrykkelse.
Takket være dem overlevde kristendommen, og
den var i sannhet en betydelig kraft ved slutten av
det annet århundre e.Kr. Mange tapre hellige hjalp
kristendommen å bli stående.

Til tross for disse helliges betydelige tjenestegjerning
hadde de ikke den samme apostelmyndighet som
Peter og de andre apostlene hadde mottatt ved ordi-
nasjon av vår Herre Jesus Kristus selv. Da myndighe-
ten gikk tapt, begynte menneskene å se etter andre
kilder til doktrinær forståelse. Følgelig gikk mange

tydelige og dyrebare sannheter tapt.» («Gjengitt
sannhet», Lys over Norge, jan. 1995, 63-64.)

Reformasjonen i Europa bidro til å berede
veien for den siste gjenopprettelse.

� Eldste James E. Talmage, som var et medlem av
De tolv apostlers quorum, forklarte at «et generelt
frafall bredte seg under og etter den apostoliske
periode, og at den opprinnelige kirke mistet sin
kraft, autoritet og stilling som guddommelig insti-
tusjon og ble kun en verdslig organisasjon». (The
Great Apostasy [1958], iii.)

Da apostlene var borte, tok lokale embedsmenn i
Kirken gradvis mer kontroll uten prestedømsmyn-
dighet. Disse lokale ledere bestemte retningslinjer
og lære for sine lokale områder og hevdet å være
rettmessige etterfølgere av apostlene. De lokale
lederne satte sin lit til logisk resonnement og reto-
rikk fremfor åpenbaring, og utvannet derved Jesu
Kristi sanne læresetninger.

«Etter århundrer med åndelig mørke protesterte
sannhetssøkende menn og kvinner mot tidens reli-

giøse praksis. De forsto at mange av
evangeliets læresetninger og ordinan-
ser var blitt forandret eller gått tapt.
De søkte større åndelig lys, og mange
talte om behovet for en gjengivelse av
sannhet. Men de hevdet ikke at Gud
hadde kalt dem til profet. De prøvde
i stedet å reformere læresetninger og
praksis som de trodde var blitt foran-

dret eller forvrengt. Deres innsats førte til at mange
protestantiske kirker ble organisert. Reformasjonen
gjorde at det ble lagt mer vekt på religionsfrihet, noe
som åpnet veien for den endelige gjenopprettelse.»
(Forkynn mitt evangelium, 35.)
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Reformasjonen gjorde
at det ble lagt mer vekt

på religionsfrihet,
noe som åpnet veien

for den endelige
gjenopprettelse.»



� Eldste M. Russell Ballard forklarte hvordan Gud
hjalp til med å skape omgivelser hvor evangeliet
kunne bli gjengitt:

«I 1517 virket Ånden på Martin Luther, en tysk prest
som var foruroliget over hvor langt kirken hadde
kommet bort fra evangeliet som Kristus forkynte.
Hans arbeid førte til en reformasjon, en bevegelse
som ble videreført av andre visjonære som John
Calvin, Huldrych Zwingli, John Wesley og John
Smith.

Jeg tror disse reformatorene var inspirert til å skape
et religiøst klima der Gud kunne gjengi tapte sann-
heter og prestedømsmyndighet. På samme måte
inspirerte Gud de tidlige oppdagelsesreisende, de
som koloniserte Amerika og de som forfattet De
forente staters grunnlov for å utvikle et land og
styrende prinsipper som gjorde det mulig å gjengi
evangeliet.» («Gjengitt sannhet», Lys over Norge,
jan. 1995, 64.)

� President Gordon B. Hinckley har sagt at refor-
matorene gjorde sitt beste for å finne de sannheter
som hadde gått tapt med det store frafallet:

«Dette var ... en tid med økende opplysning. Etter
som årene fortsatte sin nådeløse marsj, begynte
en ny dags solskinn å bryte frem over jorden. Det
var renessansen, en storslått oppblomstring innen
kunst, arkitektur og litteratur.

Reformatorer gikk inn for å forandre kirken, spesi-
elt menn som Luther, Melanchton, Hus, Zwingli
og Tyndale. Dette var menn med stort mot, og noen
av dem led en grusom død på grunn av sin tro.
Protestantismen oppsto med sitt krav om reforma-
sjon. Da reformasjonen ikke ble gjennomført, orga-
niserte reformatorene sine egne kirker. De gjorde
dette uten prestedømsmyndighet. Deres eneste ønske
var å finne et passende sted hvor de kunne tilbe
Gud slik de mente han skulle tilbes.» («I den største
av alle tidsaldre», Liahona, jan. 2000, 88.)

� President Thomas S. Monson har sagt om refor-
matorenes uvurderlige bidrag:

«Ærlige menn med lengsel i sitt hjerte, med fare
for sitt liv, forsøkte å sette opp referansepunkter så
de kunne finne den rette vei. Reformasjonstiden
begynte, men veien frem var vanskelig. Forfølgelsene
skulle bli harde, personlige offer overveldende og
prisen umulig å regne ut. Reformatorene var som
pionerer som blinket ut stier i villmarken i en des-
perat søken etter de tapte referansepunktene som,
når de ble funnet, etter deres oppfatning ville lede
menneskene tilbake til den sannhet Jesus forkynte.

Da John Wycliffe og andre fullførte den første eng-
elske oversettelse av hele Bibelen fra den latinske
Vulgata, gjorde datidens kirkeautoriteter alt de
kunne for å ødelegge den. Det måtte skrives kopier
for hånd og i lønndom. Bibelen hadde vært ansett
å være en lukket bok som var forbudt lesestoff for
vanlige mennesker. Mange av Wycliffes tilhengere
ble alvorlig straffet, noen ble brent på påler.

Martin Luther hevdet Bibelens altoverveiende
betydning. Hans skriftstudier ledet ham til å
sammenligne kirkens lære og praksis med Skriftenes
læresetninger. Luther kjempet for enkeltmennes-
kets ansvar og for rettigheter knyttet til enkeltmen-
neskets samvittighet, og dette gjorde han med stor
fare for sitt liv. Tross trusler og forfølgelse erklærte
han uredd: ”Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud
hjelpe meg.”

John Huss [eller Hus] talte fryktløst mot den kor-
rupsjon som hersket i kirken, og han ble bragt
utenfor byen og brent. Han ble lenket fast i halsen
til en påle, og de stablet høy og ved rundt ham helt
opp til haken og dynket det med harpiks. Så ble
han spurt om han ville avsverge sin forkynnelse.
Mens flammene steg opp sang han, men vinden
blåste flammene opp i ansiktet hans og stemmen
stilnet.

Zwingli i Sveits forsøkte gjennom sine skrifter og
læresetninger å tenke gjennom all kristen lære, om
den var i overensstemmelse med Bibelen. Hans mest
kjente erklæring fryder ens hjerte: ”Hvilken rolle
spiller det? De kan drepe legemet, men ikke sjelen.”

Og hvem kan ikke i vår tid verdsette de ord John
Knox uttalte? ”En mann og Gud er alltid i flertall.”

John Calvin, som fikk en for tidlig alderdom på
grunn av sykdom og det uavlatelige strevet han
hadde innlatt seg på, oppsummerte sin personlige
filosofi med erklæringen: ”Vår visdom … består
nesten helt og holdent av to ting: kunnskapen
om Gud og kunnskapen om oss selv.”

• Joel 2:28-29

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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Man kunne i sannhet ha nevnt andre, men det er
kanskje nok å ta med en kommentar om William
Tyndale. Tyndale var av den oppfatning at folk
hadde rett til å vite hva som var lovet dem i
Skriftene. Til dem som motsatte seg hans overset-
telsesarbeid, sa han: ”Hvis Gud sparer mitt liv …
vil jeg sørge for at en gutt som kjører plogen, skal
vite mer om Skriftene enn du gjør.”

Slik var de store reformatorers liv og lære. De utførte
en heltemodig gjerning, de ga meget, de ofret
meget – men de gjenopprettet ikke Jesu Kristi evange-
lium.» (Ensign, mai 1975, 15-16.)

� President Monson konkluderte med at reforma-
torenes gjerning ikke var forgjeves. Det beredte en
grunn der Bibelen var tilgjengelig for oppriktige
sannhetssøkende, blant dem Joseph Smith jr.:
«Man kan spørre om reformatorenes offer var for-
gjeves. Var deres kamp til ingen nytte? Jeg svarer
med et veloverveid ”nei”. Den hellige Bibel var nå
tilgjengelig for folket. Enhver kunne finne frem.
Om bare alle hadde kunnet lese og alle hadde kun-
net forstå! Men noen kunne lese, og andre kunne
høre og alle hadde tilgang til Gud gjennom bønn.»
(Lys over Norge, juli 1997, 54.)

� President Joseph Fielding Smith forklarte at alt
disse reformatorene gjorde, beredte veien for gjen-
givelsen av evangeliet:

«For å forberede denne gjenopprettelsen oppreiste
Herren edle menn som Luther, Calvin, Knox og
andre som vi kaller reformatorer, og ga dem makt
til å bryte de lenker folk var bundet med og som
hindret dem i å bruke den hellige rett de hadde
til å dyrke Gud i overensstemmelse med sin egen
samvittighet…

Siste-dagers-hellige har all mulig aktelse for disse
store og uredde reformatorene som sprengte de
lenker som bandt den religiøse verden. Herren var
deres beskytter i dette oppdraget, som ofte var meget
farefullt. Men på denne tiden var tidspunktet ennå
ikke kommet for evangeliet til å bli gjengitt i sin
fylde. Reformatorenes arbeide var av stor betydning,
men det var et forberedende arbeide.» (Frelsende
læresetninger, 1:158-59.)

� President Smith forklarte at reformasjonen «var
et morgengry for vår nåværende tid. Det åk som
denne store makt representerte og som holdt
nasjonene bundet – ikke bare fysisk, men også
åndelig – ble brutt, og lysets stråler begynte å trenge
igjennom og legge grunnlaget for religionsfrihet og

frihet forøvrig.» (Frelsende læresetninger, 1:160.) Tid
og forhold lå nå til rette for at den unge Joseph
Smith jr. kunne kalles som gjenopprettelsens første
profet.

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hva kan vi lære av den stadig tilbakevendende
syklusen med frafall og gjenopprettelse?

• På hvilke måter bidro reformatorene til at gjen-
opprettelsen ble gjort mulig?

• Hva kan vi gjøre for å oppdage og beskytte oss
selv mot personlig frafall?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Lær utenat minst to skriftsteder som omhandler
frafallet. Noen henvisninger er Jesaja 29:13-14,
Amos 8:11-12, Ap.gj. 20:29-30, Galaterne 1:6-8,
2. Tess. 2:1-3, 2. Nephi 27:1, Mormon 8:28 og
Lære og pakter 1:14-16.

• Les beretningen om Det første syn i Joseph
Smith - Historie 1:5-20.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Frafall» (s. 48-49)

• «Profeter» (s. 132-33)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Vi lever i evangelieutdelingen i tidenes fylde. Denne
siste evangelieutdeling ble innledet med Det første
syn. President Joseph F. Smith har sagt: «Den største
begivenhet som noen gang har inntruffet i verden
siden Guds Sønns oppstandelse fra graven og hans
himmelfart, var Faderens og Sønnens komme til
gutten Joseph Smith, for å berede veien for grunn-
leggelsen av Hans rike – ikke menneskers rike – som
fra da av aldri skulle opphøre eller styrtes.»
(Læresetninger i evangeliet, 413.)

Det første syn innledet en gjengivelse av sannhet,
myndighet, hellig skrift, hellige ordinanser og den
sanne Kirkes organisasjon fra Gud gjennom profeten
Joseph Smith. Vi gir dette budskapet til verden av
plikt og som et hellig privilegium.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Gud kalte Joseph Smith som gjenopprettelsens
profet.

• Joseph Smith oversatte Mormons
bok og bragte frem annen hellig
skrift ved Guds gave og kraft.

• Mormons bok hjelper mennesker
å komme til Kristus.

• Mormons bok er overbevisende
bevis for gjenopprettelsen.

• Under Jesu Kristi ledelse ble prestedømmet og
Kirken gjengitt gjennom Hans tjenere.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Gud kalte Joseph Smith som
gjenopprettelsens profet.

� En av de strålende begivenheter i de siste dager
var at Gud Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus,
viste seg for profeten Joseph Smith. Det første syn
innledet Joseph Smiths gjerning som profet i de
siste dager og som Herrens salvede til å iverksette
evangelieutdelingen i tidenes fylde.

Joseph Smith var ikke den første profet kalt av Gud.
Som fortalt i kapittel 8 i denne boken, har Gud all-
tid kalt profeter. Gjennom sine profeter gir eller
gjengir han sannhet, myndighet, ordinanser og
hellig skrift. Han organiserer sin kirke på jorden til
sine barns beste og deres frelse. Dersom evangeliets
myndighet går tapt ved frafall, kaller Gud til sist en
annen profet til rette tid og sted til å gjengi Hans
myndighet og sannhet. Profeten Joseph Smith ble

kalt til å innlede den evangelieutde-
ling som vil lede frem til Jesu Kristi
annet komme og Tusenårsriket.

GJENOPPRETTELSEN OG FREMKOMST
AV NY HELLIG SKRIFT
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«Den største begivenhet
som noen gang har inn-

truffet i verden siden
Guds Sønns oppstan-

delse… var Faderens og
Sønnens komme til gut-

ten Joseph Smith.»



� President Boyd K. Packer, fungerende president i
De tolv apostlers quorum, talte om gjengivelsen av
nødvendig prestedømsmyndighet:

«Jesus kalte og ordinerte apostler og ga dem rikets
nøkler. Disse nøklene ga dem myndighet til å binde
ordinanser for all evighet…

Apostlene ble drept, og etter hvert fant det sted et
frafall. Kirkens læresetninger ble forvrengt og ordi-
nansene forandret. Prestedømmets myndighetsnø-
kler gikk tapt. Dette universelle frafallet krevde en
gjengivelse av myndighet – av prestedømsnøkler,
av læresetninger og av ordinanser.

Joseph Smith ble besøkt av Gud den evige Fader
og hans Sønn Jesus Kristus personlig. De fortalte
ham at de hadde et spesielt verk han skulle utføre.
Gjennom ham skulle nøklene gjengis, og Kirken,
slik den var blitt grunnlagt av Jesus Kristus da han
var på jorden, skulle gjenopprettes…

Joseph Smith og Oliver Cowdery ble ordinert til
Det aronske prestedømme av døperen Johannes (se
Joseph Smith – Historie 1:68-69). De ble ordinert
til Det melkisedekske prestedømme av de fordums
apostler Peter, Jakob og Johannes (se L&p 27:12).
Disse ordinasjonene gjenga Guds rikes myndighet
og nøkler, som aldri mer skulle borttas fra jorden.

I april 1830 organiserte profeten Joseph Smith Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jesu Kristi sanne
kirke fantes igjen blant menneskene, med myndig-
het til å ”forkynne evangeliet og forrette dets ordi-
nanser” (5. trosartikkel).» («Gjenopprettelsen», Det
første verdensomspennende opplæringsmøte for ledere,
jan. 2003, 2.)

� President Alvin R. Dyer, som var rådgiver i Det
første presidentskap, understreket det viktige og
unike ved denne siste evangelieutdelingen: «Joseph
Smith ble informert om at han hadde blitt forutor-
dinert og derfor var kalt til å være det redskap Gud
skulle arbeide gjennom for å opprette sitt rike her på
jorden, slik det hadde vært i tidligere evangelieutde-
linger. Men denne, den siste av alle evangelieutde-
linger, skal karakteriseres ved endog større sannhet,
en tid da all sannhet, alle lover, alle pakter, alle løf-
ter som er gitt av Gud vår himmelske Fader i forut-
tilværelsen og stykkevis åpenbart til mennesket til
forskjellige tider i dødeligheten til hans åndebarns
forløsning og opphøyelse, nå skulle åpenbares i sin
fylde og gjøres tilgjengelig for menneskeheten.
Herren hadde derfor talt til profeten Joseph Smith.»
(Conference Report, apr. 1963, 50.)

� Profeten Joseph Smith slo fast: «Profetene i for-
dums tid sa at i de siste dager skulle himmelens
Gud opprette et rike som ikke skulle ødelegges og
heller ikke overlates til noe annet folk... Jeg regner
med å være et av de redskaper som skal opprette
Daniels rike ved Herrens ord, og jeg akter å legge
en grunnvoll som vil revolusjonere hele verden.»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, Joseph Fielding
Smith [1976], s. 275, avsnittsinndeling tilføyd.)

• Lære og pakter 1:17

• Lære og pakter 136:37

• Joseph Smith – Historie 1:17

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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Joseph Smith oversatte Mormons bok og
bragte frem annen hellig skrift ved Guds
gave og kraft.

� Vi kjenner kanskje
ikke alle enkeltheter
med hensyn til hvor-
dan profeten Joseph
Smith oversatte
Mormons bok, men
vi vet at prosessen var
inspirert. Åndelige
gaver, kombinert med
Joseph Smiths tro og
flid, gjorde ham i stand

til å oppfylle de guddommelige hensikter med
oversettelsen. Han var også et redskap til å bringe
frem mer hellig skrift, deriblant Lære og pakter,
Den kostelige perle og Joseph Smiths oversettelse
av Kong Jakobs versjon av Bibelen.

� Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quo-
rum talte om det bemerkelsesverdige oversettelses-
arbeidet med Mormons bok og med å frembringe
av andre åpenbaringer ved Guds kraft:

«Joseph Smith oversatte Mormons bok ved Guds
gave og kraft!

Sammenlign denne unike prestasjonen med det
andre oversettere av hellig skrift har gjort. Kong
Jakobs Bibel ble for eksempel utarbei-
det av 50 engelske lærde som fullførte
sitt arbeid på syv år, de oversatte en
side pr. dag. Høyt kvalifiserte overset-
tere i vår tid gjør det bra om de kan
oversette en side hellig skrift pr. dag.

Til sammenligning oversatte Joseph
Smith Mormons bok så hurtig som ca.

10 sider pr. dag og fullførte oppgaven på ca. 85.
dager! …

Et slikt tempo er enda mer bemerkelsesverdig når
man tenker på hvilke forhold profeten arbeidet
under. I det samme tidsrommet, under stadige
avbrytelser og uopphørlige fiendtlige angrep, flyt-
tet Joseph Smith 160 kilometer bort fra Harmony,
Pennsylvania, til Fayette, New York. Han søkte om
opphavsrett. Han mottok åpenbaringer som utgjorde
12 kapitler i Lære og pakter. Himmelske sendebud
gjenga det hellige prestedømme. Likevel fullførte
han oversettelsen på mindre enn tre måneder.»
(Helping Missionaries Understand the Role of the Book
of Mormon in Conversion [tale ved et seminar for
nye misjonspresidenter, 23. juni 2000], 4-5.)

� Eldste Neal A. Maxwell, et medlem av De tolv
apostlers quorum, refererte også til det imponerende
tempo profeten Joseph Smith oversatte med:

«Oversettelsen var i sannhet et ”strålende verk og
et under”, eller slik det er gjengitt på hebraisk, ”et
mirakuløst mirakel” (se også Jesaja 29:14). Alt etter
i hvilken rekkefølge oversettelsen foregikk, anslår
forskere at Joseph i 1829 oversatte i et tempo som
tilsvarer fra åtte til tretten sider daglig av de trykte
sidene vi har i dag (se John W. Welch and Rathbone,
”The Translation of the Book of Mormon: Basic
Historical Information” [Provo: Foundation for
Ancient Research and Mormon Studies, 1986], s.
38–39). En dyktig, høyt kvalifisert oversetter for-
talte meg nylig at han anser en side pr. dag som
produktivt.

Fra oversetteren Joseph, som ikke hadde noen teo-
logisk opplæring, har vi fått flere sider med trykt
hellig skrift enn fra noe annet menneske.» («Min
tjener Joseph», Lys over Norge, juli 1992, 37-38.)

� President Ezra Taft Benson viste til tidspunktet
for Mormons boks fremkomst i gjenopprettelsen
som bevis for dens betydning:

«Et … mektig vitnesbyrd om Mormons bok er at
det er bemerkelsesverdig hvor Herren plasserte dens
fremkomst på gjenopprettelsens tidstabell. Det

eneste som kom foran den, var Det
første syn. I den strålende tilkjennegi-
velsen fikk profeten Joseph Smith vite
sannheten om hvordan Gud egentlig
er, og at Gud hadde et verk som han
skulle utføre. Mormons boks frem-
komst var det neste som skjedde.

• Tittelsiden til Mormons bok, 1. avsnitt

• 1. Nephi 13:39-40

• 2. Nephi 3:11-12

• Lære og pakter 1:29

• Lære og pakter 17:6

• Lære og pakter 124:125

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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Tenk over hva dette innebærer. Mormons bok kom
frem før prestedømmet ble gjengitt. Den ble utgitt
bare noen dager før Kirken ble organisert. De hellige
fikk Mormons bok å lese før de fikk åpenbaringene
som forklarte så store læresetninger som de tre her-
lighetsgrader, celestialt ekteskap eller arbeidet for
de døde. Den kom før prestedømsquorumer og
organisering av Kirken. Forteller ikke dette oss noe
om hvordan Herren ser på dette hellige verk?»
(«Mormons bok – sluttstenen i vår religion», Lys
over Norge, jan. 1987, 3.)

� President Ezra Taft Benson understre-
ket at profeten Joseph Smith frem-
bragte mer hellig skrift enn Mormons
bok: «”Denne generasjon”, sa Herren
til Joseph Smith, ”skal få mitt ord
gjennom deg” (L&p 5:10). Og det har
den gjennom Mormons bok, Lære og pakter og
andre åpenbaringer i nyere tid.» («Mormons bok og
Lære og pakter», Lys over Norge, juli 1987, 77.)

Mormons bok bringer mennesker til Kristus.

� Eldste Robert K.
Dellenbach i De sytti
sa: «Over hele verden
søker mennesker vit-
nesbyrdet om Jesus
Kristus som finnes i
Mormons bok. De
kommer fra alle nasjo-
ner, slekter, tungemål
og folk. Som det ble

åpenbart til profeten Joseph Smith: ”Jordens ender
skal spørre etter ditt navn” (L&p 122:1). Og hvorfor
søker de etter Joseph Smiths navn? Fordi Mormons
bok vitner om Frelseren, Jesu Kristi guddommelighet
og forsoning. Fordi Joseph Smith er gjenoppret-
telsens profet.» («Miraklet med oversettingen av
Mormons bok», Lys over Norge, juli 1995, 9.)

Når vi leser Mormons bok med et oppriktig hjerte
og ærlig hensikt, vil den overbevise oss om at
«Jesus er Kristus, den evige Gud» (Tittelsiden i
Mormons bok).

� President James E. Faust, rådgiver
i Det første presidentskap, har sagt
at «et bekreftende vitnesbyrd om
Mormons bok overbeviser om at
”Jesus er Kristus, den evige Gud” og
bekrefter også åndelig Joseph Smiths
guddommelige kall og at han virkelig

så Faderen og Sønnen.» («Sluttstenen i vår reli-
gion», Liahona, jan. 2004, 3-4.)

� Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quo-
rum forklarte hvorfor Mormons bok er viktig for å
bringe mennesker til Kristus:

«Denne inspirerte boken med hellig skrift er selve
kjernen i misjonærarbeidet. Omvendelse til den er
omvendelse til Kristus, for denne boken inneholder
Kristi ord. Mormons boks tittelside erklærer dens
formål: ”Å overbevise jøde og hedning om at Jesus
er Kristus.”

Dessuten er omvendelse til denne inspirerte boken
også omvendelse til Jesu Kristi evangelium, for den
inneholder Jesu Kristi evangeliums fylde. Herren
fortalte Joseph Smith i Lære og pakter: ”Og videre
skal denne kirkes eldster, prester og lærere undervise
i mitt evangeliums prinsipper som er i Bibelen og
i Mormons bok, hvor evangeliet finnes i sin fylde”
(L&p 42:12).» (Ensign, sep. 2002, 14.)

� President Ezra Taft Benson beskrev Mormons
boks Kristus-orienterte innflytelse:

«Den ærlige sannhetssøker kan få et vitnesbyrd om
at Jesus er Kristus når han ved hjelp av bønn over-
veier de inspirerte ord i Mormons bok.

Over halvparten av alle versene i Mormons bok
henviser til vår Herre. En form av Kristi navn nev-
nes hyppigere pr. vers i Mormons bok enn selv i
Det nye testamente.

Han er gitt over hundre forskjellige navn i Mormons
bok. De har en spesiell betydning når det gjelder å
beskrive hans guddommelige natur…

• 1. Nephi 6:4

• 1. Nephi 19:18

• 2. Nephi 25:23, 26

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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La oss lese Mormons bok og bli overbevist om at
Jesus er Kristus. La oss stadig lese Mormons bok om
igjen så vi mer fullstendig kan komme til Kristus,
føle hengivenhet overfor ham, la ham være det
sentrale i vårt liv og gå helt opp i ham.» («Kom til
Kristus», Lys over Norge, jan. 1988, 77, 79.)

Mormons bok er et overbevisende vitne
om gjenopprettelsen.

� Mormons boks sannhet
beviser andre sannheter
om gjenopprettelsen.
Mormons bok står som et
vitne ikke bare for Jesus
Kristus, men også for
hans tjener Joseph Smith,
som oversatte den og la
grunnvollen til Guds rike
i de siste dager.

� President Gordon B. Hinckley forklarte hvilken
betydning Mormons bok har i tilknytning til Kirken
og Bibelen:

«Hvis Mormons bok er sann, er Kirken sann, for den
samme myndighet som bragte denne hellige beret-
ning frem i dagens lys, er tilstede og virksom blant
oss i dag. Det er en gjenopprettelse av den Kirke som
Frelseren grunnla i Palestina. Det er en gjenoppret-
telse av den Kirke Frelseren grunnla da han besøkte
dette kontinent, slik denne hellige boken beretter.

Hvis Mormons bok er sann, er Bibelen sann. Bibelen
er Den gamle verdens testamente. Mormons bok er
Den nye verdens testamente. Den ene er en beret-
ning om Juda, og den andre om Josef, og de har
kommet sammen til ett i Herrens hånd som opp-
fyllelse av Esekiels profeti. Sammen forkynner de at
verdens Forløser er konge og at hans rike er reelt.»
(«Mormons bok», Lys over Norge, okt. 1988, 7.)

� President Ezra Taft Benson bar vitnesbyrd om at
Mormons bok er sluttstenen i et vitnesbyrd om at
gjenopprettelsen har funnet sted: «Mormons bok
er vitnesbyrdets sluttsten. Akkurat som buen faller

sammen hvis sluttstenen fjernes, vil Kirken stå
eller falle med om Mormons bok er sann. Kirkens
fiender forstår dette helt klart. Derfor prøver de så
hardt å bevise at Mormons bok ikke er sann, for hvis
det kan sås tvil om den, faller profeten Joseph Smith
med den. Det samme gjør vårt krav på å inneha
prestedømsmyndighet og åpenbaring og at Kirken
er gjenopprettet. Men, hvis Mormons bok er sann
– og millioner har nå vitnet om at de har Åndens
vitnesbyrd på at den virkelig er sann – da må man
akseptere gjenopprettelsen og alt som følger med
den.» (A Witness and a Warning [1988], 19.)

� President Benson ga også et inspirert råd om
hvordan vi kan bruke Mormons bok som svar på
innvendinger som undersøkere måtte ha angående
evangeliets gjengitte sannheter:

«Vi skal bruke Mormons bok når vi møter innven-
dinger mot Kirken…

Alle innvendinger, enten de gjelder abort, flergifte
eller gudstjeneste på den syvende dag, hviler i
egentlig forstand på hvorvidt Joseph Smith og hans
etterfølgere var og er Guds profeter som mottar gud-
dommelig åpenbaring. Her følger derfor retnings-
linjer for hvordan man skal imøtegå de fleste
innvendinger ved å bruke Mormons bok.

For det første, forstå innvendingen.

For det annet, finn svar utfra åpenbaring.

For det tredje, vis hvordan et korrekt svar i virkelig-
heten avhenger av hvorvidt vi har nyere åpenbaring
gjennom profeter i vår tid.

For det fjerde, forklar at om vi har eller ikke har
profeter og åpenbaring i nyere tid, i virkeligheten
avhenger av om Mormons bok er sann.

Derfor blir motstanderen selv nødt til å finne ut
om Mormons bok er sann. For hvis Mormons bok
er sann, da er Jesus Kristus, Joseph Smith var hans
profet, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er
sann, og den blir i dag ledet av en profet som mottar
åpenbaring.

Vår hovedoppgave er å forkynne evangeliet og gjøre
det effektivt. Vi behøver ikke å imøtegå enhver
innvending. Ethvert menneske må selv ta stilling
til disse tingene, og stå for sin egen avgjørelse.»
(«Mormons bok er Guds ord», Lys over Norge, mai
1988, 3-5.)

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
har gitt et råd vi selv kan følge og som vi kan dele
med undersøkere: «Prøv å lese Mormons bok fordi

• 1. Nephi 13:40

• Lære og pakter 20:8-12

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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du ønsker det, ikke fordi du må. Oppdag selv at
den er sann. Når du leser hver side, spør du: ”Kunne
hvem som helst ha skrevet denne boken, eller
skjedde det slik Joseph Smith vitnet om?” Anvend
læresetningene du lærer. De vil styrke deg mot
Satans ondskap. Følg Moronis råd. Spør oppriktig
Gud Faderen, i Jesu Kristi navn, med ærlig hensikt,
om læresetningene i Mormons bok er sanne (se
Moroni 10:3-5). Spør med et ønske om å motta en
personlig bekreftelse, uten å tvile… Jeg vet at du kan
motta en åndelig bekreftelse på at den er sann. Da
vil du vite at Jesus Kristus lever, at Joseph Smith var
og er en profet, og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige er Herrens kirke (se innledningen til
Mormons bok, spesielt siste avsnitt). Du vil bekrefte
at Frelseren leder sin kirke gjennom en levende
profet. Disse sannheter vil bli et grunnlag for et
produktivt liv for deg.» («Realiser dine fulle mulig-
heter», Liahona, nov. 2003, 42-43.)

Under Jesu Kristi ledelse
ble prestedømmet og Kirken
gjengitt gjennom Hans tjenere.

� Gjenopprettelsen fjernet frafallets
mørke. Prestedømsmyndighet ble
gjengitt. Gjennom profeten Joseph
Smith organiserte Herren sin kirke på jorden igjen
så evangeliets frelsende prinsipper og ordinanser
kunne bli korrekt utført for å hjelpe mennesker å
komme til Kristus.

� President Gordon B. Hinckley talte ærbødig om
Det melkisedekske prestedømme som Peter, Jakob
og Johannes gjenga:

«Ingen konge, ingen president, intet statsoverhode,
ingen forretningsmann eller verdslig aktivitet av

noe slag har slik myndighet… Likevel
ble den gitt disse ydmyke menn som
vandret sammen med Jesus som hans
apostler.

Tre av disse utvalgte apostlene – Peter,
Jakob og Johannes – kom til Joseph

og Oliver et sted ”i villmarken” ved Susquehanna-
elvens bredd. De la sine hender på deres hoder og
overdro denne hellige myndigheten til dem.

Vi kjenner ikke datoen, men visse ting tyder på at
det var sent i mai eller en gang i juni samme år,
1829.» (Tale ved 175-årsdagen for prestedømmets
gjengivelse, 16. mai 2004.)

� Eldste David B. Haight, som var medlem av De
tolv apostlers quorum, bar dette vitnesbyrd: «Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige erklærer for ver-
den at denne kirken er en gjenopprettelse av Kristi
kirke. En gjenopprettelse var nødvendig fordi pro-
feter og apostler, som utgjorde grunnvollen i Herrens
opprinnelige kirke, ble drept eller tatt bort på annen
måte. Kirken i dag er bygget på en grunnvoll av
profeter og apostler med Jesus Kristus som hoved-
hjørnesten. Den er derfor ingen reformasjon, revi-
sjon, reorganisasjon eller kun en sekt. Den er Jesu
Kristi Kirke som er gjenopprettet i disse siste dager.»
(«Herren velger en profet», Lys over Norge, nr. 6
1986, 6.)

� President Gordon B. Hinckley bar også vitnesbyrd
om at Jesu Kristi Kirke har blitt gjenopprettet:

• Apostlenes gjerninger 3:20-21

• Lære og pakter 1:30

• Lære og pakter 13:1

• Lære og pakter 27:12-13

• Joseph Smith – Historie 1:72

• 5. og 6. trosartikkel.

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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«Dette er Jesu Kristi gjenopprettede kirke… Vi
bærer vitnesbyrd om at himlene er blitt åpnet, at
sløret er trukket til side, at Gud har talt og at Jesus
Kristus har åpenbart seg, etterfulgt av overdragelse
av guddommelig myndighet.

Jesus Kristus er hjørnestenen i dette verk, og det
er bygget på ”apostlenes og profetenes grunnvoll”
(Ef. 2:20).» («Den enestående grunnvoll for vår
tro», Liahona, nov. 2002, 81.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• På hvilke måter er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige forskjellig fra andre kirker?

• På hvilke måter har Mormons bok bragt deg
nærmere Frelseren?

• Hvordan vil du bruke Mormons bok for å hjelpe
andre til å få et vitnesbyrd om profeten Joseph
Smith og gjenopprettelsen?

• Hva føler du ved å vite at Herren har gitt den
samme prestedømsmyndighet som han ga Peter,
Jakob og Johannes, til unge eldster?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Undervis om et eller flere av de prinsippene som
er behandlet i dette kapitlet, på en familiens
hjemmeaften eller i en annen passende situasjon.
Bruk grunnleggende skriftsteder og bær vitnesbyrd
om at prinsippene er sanne. (Det vil være en god
øvelse å lage et leksjonsutkast før du underviser.)

• Lær utenat følgende skriftsteder: Ap.gj. 2:37-38,
7:55-56, Efeserbrevet 2:19-20, 4:11-14.

• Lær utenat de to avsnittene i innledningen til
Mormons boks tittelside.

• Velg ut og lær utenat viktige vers i Joseph Smith
– Historie.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Evangeliets gjengivelse», (s. 33-36)

• «Joseph Smith», (s. 81-82)

• «Prestedømmet» (s. 129-30)

• «Det aronske prestedømme» (s. 15-16)

• «Det melkisedekske prestedømme» (s. 16-17)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Er evangeliets første prinsipp tro? Nei! Den 4. tros-
artikkel sier at evangeliets første prinsipp er tro på
Herren Jesus Kristus. Tro på Kristus innbærer å ha en
fast tro på at han er Guds Sønn og verdens Frelser
og Forløser. Vi erkjenner at vi bare kan vende tilbake
for å bo hos vår himmelske Fader ved å sette vår lit
til hans Sønns nåde og barmhjertighet og er lydig
mot hans bud og befalinger. Når vi har tro på Jesus
Kristus, aksepterer vi hans forsoning og hans lære-
setninger og ledes derved til dåp «av vann og Ånd»
(Joh. 3:5).

Tro på Jesus Kristus motiverer misjonærer til å
arbeide hardt, adlyde misjonsreglene og flittig søke
å finne oppriktige undersøkere. Tro gir forsikring
om at de arbeider for Herren og representerer ham
når de underviser i frelsens budskap. Etter hvert
som misjonærene får større tro, får de også større
kraft til å undervise og hjelpe sine undersøkere å bli
omvendt til Frelseren Jesus Kristus og hans gjengitte
evangelium.

Merk: Dette kapitlet handler om viktigheten av å
ha tro på Jesus Kristus, hvordan du kan få mer tro,
troens rolle i omvendelsen og hva tro har å si for
omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave. Du vil
huske at omvendelse ble behandlet mer inngående
i kapittel 2 i dette heftet.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Tro på vår Herre Jesus Kristus er avgjørende for
åndelig vekst.

• Tro kan økes.

• Tro leder til omvendelse.

• Omvendelse til Kirken innebærer omvendelse fra
synd og å motta Den hellige ånds gave.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Tro på Herren Jesus Kristus er avgjørende
for åndelig vekst.

� Bare tro på Herren
Jesus Kristus fører til
frelse. «Når du har tro
på Jesus Kristus, stoler
du fullstendig på ham
– på hans uendelige
makt, intelligens og
kjærlighet. Det inne-
bærer å tro på hans
læresetninger. Det
betyr å tro at selv om
du ikke forstår alle ting,
gjør han det … Han er
alltid klar til å hjelpe

deg når du husker hans oppfordring: ”Se hen til
meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke” (L&p
6:36).» (Tro mot pakten – en oppslagsbok i evangeliet
[2004], 161.)
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� President Ezra Taft Benson forklarte
hvorfor vi må ha tro på vår Herre Jesus
Kristus:

«Vår religions grunnleggende prinsipp
er tro på Herren Jesus Kristus. Hvorfor
er det hensiktsmessig å sentrere vår
tillit, vårt håp og vår tro på én enkelt skikkelse?
Hvorfor er tro på Ham så nødvendig for å få fred i
sinnet i dette liv og håp i den kommende verden? …

…Bare Jesus Kristus har de enestående kvalifikasjo-
ner som skal til for å gi oss det håp, den tillit og den
styrke vi trenger for å overvinne verden og heve
oss over våre menneskelige feiltrinn…

Tro på Ham er mer enn bare å erkjenne at han
lever. Det er mer enn bare å hevde at man tror.

Tro på Jesus Kristus består i å sette sin lit fullt og helt
til ham. Som Gud har han ubegrenset stor makt,
intelligens og kjærlighet. Det finnes ikke noe
menneskelig problem som det ligger
utenfor hans evne å løse. Fordi han
underkastet seg alle ting (se L&p 122:8),
vet han hvordan han skal hjelpe oss
til å heve oss over våre daglige proble-
mer.» («Jesus Kristus: Vår Frelser og
Forløser», Lys over Norge, apr. 1984, 8, 12.)

� Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum
forklarte at tro sentrert om Jesus Kristus hjelper oss
å utvikle tillit til Gud:

«Tro på den Herre Jesus Kristus er en overbevisning
om og tillit til at Gud kjenner oss og elsker oss og
vil høre våre bønner og besvare dem slik det er best
for oss.

Gud vil faktisk gjøre mer enn det som er best for
oss. Han vil gjøre det som er best for oss og for alle

vår himmelske Faders barn. Den overbevisning at
Herren vet mer enn vi, og at han vil besvare våre
bønner på den måten som er best for oss og for
alle hans andre barn, er en viktig ingrediens i troen
på den Herre Jesus Kristus.

Tro må innbefatte tillit… Når vi har tro på den
Herre Jesus Kristus, må vi ha tillit til ham. Vi må
stole tilstrekkelig på ham til å være tilfreds med å
akseptere hans vilje, siden vi vet at han vet hva
som er best for oss…

Utøvelse av tro på den Herre Jesus Kristus er alltid
underlagt himmelens orden, Herrens godhet, vilje,
visdom og Herrens tidsberegning. Det er derfor vi
ikke kan ha sann tro på Herren uten også å ha full-

stendig tillit til Herrens vilje og Herrens
timeplan. Når vi har slik tro og tillit
til Herren, har vi virkelig sikkerhet i
vårt liv…

Tro på den Herre Jesus Kristus forbere-
der oss til hva livet enn bringer. Slik

tro forbereder oss til å takle livets muligheter – til å
benytte dem vi får og holde ut gjennom skuffelser
over tapte muligheter.» («Tro på den Herre Jesus
Kristus», Lys over Norge, juli 1994, 96-97.)

� Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quo-
rum forklarte hvordan vi kan vite når vår tro er
sammenfallende med Guds vilje:

Hvordan vet vi når vår tro føyer seg etter vår him-
melske Faders vilje og at han godkjenner det vi
søker? Vi må kjenne Guds ord. Én grunn til at vi
fordyper oss i Skriftene er å få kunnskap om vår
himmelske Faders handlemåte med menneskene fra

begynnelsen. Hvis det vi ønsker i vårt
hjerte går i mot Skriftene, da skulle vi
ikke forfølge det videre.

Dernest må vi gi akt på råd fra profe-
ter i de siste dager når de gir inspirert
rettledning.

I tillegg må vi grunne, be og søke Åndens veiledning.
Hvis vi gjør det, har Herren lovet at ”jeg vil fortelle
deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved Den Hellige Ånd
som skal komme over deg, og som skal bo i ditt
hjerte” [L&p 8:2].

Bare når tro er på linje med vår himmelske Faders
vilje, vil vi være i stand til å motta de velsignelser
vi søker.» («Mon han vil finne troen på jorden?»,
Liahona, nov. 2002, 82.)

• 1. Nephi 7:12

• 2. Nephi 9:23

• 2. Nephi 31:19

• Alma 37:33

• Moroni 7:26

• 4. trosartikkel.

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.
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Tro kan styrkes

� Hvordan kan vi få mer tro? Tro er en gave fra
Gud som vi må ønske og søke. Bible Dictionary
sier at «selv om tro er en gave, må den fremelskes
og søkes inntil den vokser fra et lite frø til et stort
tre» («Faith», 670). Eldste Neal A. Maxwell, som
var medlem av De tolv apostlers quorum, forklarte:
«Tro krever bevisst pleie, for den er ikke statisk.
Den hverken øker eller minsker.»
(Lord, Increase Our Faith [1994], 1.)

Frelserens apostler forsto behovet for
å ha større tro. De ba: «Øk vår tro!»
(Lukas 17:5). Det er helt nødvendig å
forstå hvordan man kan øke sin tro
hvis misjonærarbeidet skal bli vellykket.

� Eldste Joseph B. Wirthlin forklarte hva vi kan
gjøre for å øke vår tro: «Hvis vi studerer, mediterer
og ber, vil vår tro på noe som ikke er sett, men som
er sant og av Gud, vokse. Selv om vi starter med
bare ”tro i den minste grad… selv om [vi] ikke kan
mer enn ønske å tro” [Alma 32:27, se også v. 28-43],
kan et lite troens frø, med kjærlig oppmerksomhet
vokse til et livfullt, sterkt, fruktbart vitnesbyrdets
tre.» («Utvikle guddommelige egenskaper»,
Liahona, jan. 1999, 30.)

� Mens han var medlem av De sytti, foreslo eldste
John K. Carmack hvordan vi kan øke vår tro:

«Å øke vår tro forutsetter at vi har full og hel tillit til
Herren. Vi kan ikke si: ”Vi har gjort nok og fortjener

å hvile.” Større tro kommer heller ikke ved defini-
sjoner, logikk eller filosofi. Nei, vi må:

• Gjøre det som er rett og tjene Herren fordi vi
kjenner, stoler på og elsker ham av hele vår sjel.

• Tenk ikke at vi fortjener belønning eller takk for
det vi gjør, selv om belønninger med sikkerhet
vil komme.

• Spør ydmykt, søk og bank på.

• Krev aldri noe av vår Herre, for vi
vil alltid stå i gjeld til ham.

• Overlat den endelige avgjørelsen til
ham i alle ting med holdningen:
”Skje ikke min vilje, men din.”

• Være beredt til å ofre, også vårt liv, så lenge vi
lever.

Som medlemmer av Herrens kirke kan vi øke vår
tro, hvis vi ønsker det, ved å gå utover evangeliets
minimumskrav og utvikle full tillit til Herren.»
(«Lord, Increase Our Faith», Ensign, mars 2002, 57.)

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
fortalte hvordan vi kan øke troen for å oppnå
styrke i vårt liv:

«Tro er hverken illusjon eller magi, men en kraft
som er rotfestet i evige prinsipper. Er du en som
har prøvd å utøve tro og ikke synes du har hatt
nytte av det? I så fall har du trolig ikke forstått
og fulgt de prinsipper tro er tuftet på…

Du vil høste troens frukter når du følger de prinsip-
per Gud har fastlagt for dens anvendelse. Noen av
disse prinsippene er:

• Stole på Gud og hans villighet til å hjelpe når det
trengs, uansett hvor vanskelige forholdene er.

• Adlyde hans bud og leve slik at du viser at han
kan stole på deg.

• Være lydhør for Åndens stille tilskyndelser.

• Modig handle ifølge tilskyndelsen.

• Være tålmodig og forståelsesfull når Gud lar deg
streve med å vokse og svarene kommer stykkevis
over lengre tid.

Du kan lære å bruke tro mer effektivt ved å anvende
det prinsippet Moroni gir oss: ”Tro er det som håpes,
men ikke sees. Derfor, protester ikke fordi dere ikke
ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er
prøvd” [Ether 12:6, uthevelse tilføyd]. Så hver gang
du prøver din tro – det vil si handler med verdighet
på en tilskyndelse – vil du motta bekreftelse fra

• Romerbrevet 10:17

• Jakobs bok 4:6

• Helaman 3:35

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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Ånden. Slike følelser vil befeste din tro. Når du
gjentar mønsteret, vil din tro bli sterkere…

Selv din sterkeste tro vil ikke alltid Gud belønne
umiddelbart i henhold til dine ønsker. Gud vil heller
svare med det som ifølge hans evige plan er best
for deg. Han elsker deg så inderlig og helhjertet at
du ikke kan fatte det i din jordiske tilstand. Sant
nok ville du, hvis du kjente hele hans plan, aldri
be om noe som strider mot den, selv om du fristes
til å gjøre det. Oppriktig tro gir forståelse og styrke
til å akseptere vår himmelske Faders vilje selv når
den ikke stemmer med vår egen. Vi kan akseptere
hans vilje med fred og forvissning i tillit til at hans
uendelige visdom overgår vår egen evne til fullt ut
å forstå hans plan slik den utfoldes for oss bit for
bit.» («Troens oppholdende kraft i tider med usik-
kerhet og prøvelser», Liahona, mai 2003, 76-77.)

� President James E. Faust, rådgiver i Det første presi-
dentskap, har foreslått hvordan vi kan få mer tro:
«For å gi troen næring må vi være ydmyke og barm-
hjertige, vennlige og gavmilde overfor fattige og
trengende. Tro får videre næring ved daglige doser
med åndelighet, som vi får når vi kneler ned i bønn.
Det begynner med oss som enkeltpersoner og går
videre til vår familie, som trenger å styrkes i rettfer-
dighet. Ærlighet, anstendighet, rettskaffenhet og
moral er nødvendige ingredienser i vår tro og vil
gi vår sjel et hellig tilfluktssted.» («Troens skjold»,
Liahona, juli 2000, 21.)

Tro leder til omvendelse til evangeliet

� Misjonærer må ikke bare forstå
hvordan de skal øke sin egen tro, de
må også lære å styrke troen hos dem
de underviser. Når det undervises om
det gjengitte evangelium, plantes et
håpets frø i undersøkerens hjerte, og
tro begynner å spire frem. Troen kan lede til en
gjenkjennelig følelse som bekrefter at budskapet er
sant. Når denne følelsen kommer, vokser troen og
leder til et ønske om å akseptere budskapet og leve
i henhold til evangeliets normer. Det å få et vitnes-
byrd og bli omvendt er resultater av styrket tro.

� Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum
forklarte at tro er en del av den fruktbare jord som
gir næring til omvendelsen:

«Omvendelsens første frø begynner med en bevisst-
het om Jesu Kristi evangelium og et ønske om å
kjenne sannheten om hans gjenopprettede kirke.
“La dette ønske virke i dere” (Alma 32:27). Et ønske
om å kjenne sannheten er som et frø som vokser i
troens, tålmodighetens, flidens og langmodighetens
fruktbare jord (se Alma 32:27-41)…

I konverteringsprosessen
opplever vi omvendelse, som
gjør oss ydmyke og gir oss et
sønderknust hjerte og en
angrende ånd og derved for-
bereder oss til dåp, syndsfor-
latelse og til å motta Den
hellige ånd. Med tiden, og
ved vår trofasthet, overvinner
vi så prøvelser og motgang
og holder ut til enden.»

(«Når du en gang omvender deg, så styrk dine
brødre», Lys over Norge, juli 1997, 79.)

� President Marion G. Romney, som var rådgiver i
Det første presidentskap, understreket at tro er en
nødvendig ingrediens i konverteringsprosessen:
«Å konvertere betyr å gå over fra en tro eller hand-
lingskurs til en annen. Å konvertere eller vende om
er en åndelig og moralsk forandring. Konvertert til-
sier ikke bare mental aksept av Jesus og hans lære-

setninger, men også en motiverende
tro på ham og hans evangelium, [en]
tro som fører til forvandling, en reell
forandring når det gjelder forståelse av
meningen med livet og samhørighet
med Gud i interesse, tanke og adferd.

Hos en som fullt og helt har konvertert, er ethvert
ønske om alt som strider mot Jesu Kristi evangelium,
dødt. Det er derfor erstattet av kjærlighet til Gud,
med en fast og kontrollert beslutning om å holde
hans bud.» (I Conference Report, områdekonferanse
i Guatemala, 1977, 8.)

� President Gordon B. Hinckley har sagt at konver-
tering begynner med små trinn i tro: «I omvendel-
sesprosessen hører en som undersøker Kirken, litt.
Han leser kanskje litt. Han fatter ikke, kan ikke fatte
hvilket under det hele er. Men hvis han er opprik-
tig i sin søken, hvis han er villig til å gå ned på kne
og be om det, vil Ånden røre ved hans hjerte, om
så bare litt. Det får ham på riktig kurs. Han forstår
litt av noe han aldri har forstått før. Og med tro,
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• 2. Nephi 31:19-20

• Alma 32:7-8, 28-29, 41

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.
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bevisst eller ikke, tar han noen forsiktige skritt. Så
åpnes et nytt, klarere perspektiv.» («Vi vandrer ved
tro», Liahona, juli 2002, 80.)

� President Hinckley talte også om hvordan med-
lemmenes tro kan nære undersøkeres gryende tro:

«En undersøkers tro er som rå ved som blir kastet på
et flammende bål. Når veden varmes av flammene,
tørker den og begynner å brenne. Men hvis den
trekkes bort fra flammene, kan den ikke brenne av
seg selv. De blafrende flammene dør. Men får veden
bli liggende på bålet, begynner den
gradvis å brenne kraftig. Snart blir den
en del av det flammende bålet og
antenner annen rå ved.

Mine brødre og søstre, slik løfter dette
store troens verk folk over hele denne
vide jord til økt forståelse av Herrens veier og større
lykke ved å følge hans mønster.» («Vi vandrer ved
tro», Liahona, juli 2002, 82.)

Konvertering innebærer omvendelse, dåp
og mottakelse av Den hellige ånd.

� I konverteringsprosessen
forbereder tro og omvendelse
undersøkere til dåpens og
bekreftelsens ordinanser. Dåp
og mottakelse av Den hellige
ånd ved håndspåleggelse er
nødvendig for å bli medlem
av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige.

� Eldste Dallin H. Oaks har sagt at konvertering
krever at man er fullstendig villig til å slutte med all
praksis som strider mot det gjengitte evangeliums
læresetninger: «Jesu Kristi evangelium gir oss utfor-
dringen å forandre oss. ”Omvendelse” er evangeliets
hyppigste budskap, og å omvende seg vil si å gi
avkall på all praksis – vår egen, familiens, etnisk

og nasjonalt – som strider mot Guds bud.
Hensikten med evangeliet er å forvandle vanlige
folk til himmelske medborgere, og det krever for-
andring.» («Omvendelse og forandring», Liahona,
nov. 2003, 37.)

� Profeten Joseph Smith forkynte følgende prinsipp
angående ordinansen dåp:

«Dere kan like gjerne døpe en sandsekk som et men-
neske hvis det ikke gjøres med henblikk på synds-
forlatelse og for å motta Den hellige ånd. Dåp i vann

er bare en halv dåp og er til ingen
nytte uten den annen halvpart, eller
med andre ord Den hellige ånds dåp…

Dåpen i vann er til ingen nytte med
mindre den ledsages av dåp med ild
og Den hellige ånd, for de er nødven-

digvis uadskillelig forenet.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, 238, 270.)

� President Boyd K. Packer, fungerende president for
De tolv apostlers quorum, har sagt at misjonærer
skulle forstå at dåp er mer enn bare en vannordinans:

«Når du underviser undersøkere og forbereder dem
til dåp ved vann, må du også ha Den hellige ånds
gave i tankene – dåp ved ild. Tenk på dette som en
og samme setning. Først kommer dåpen ved vann
og deretter dåpen ved ild.

Noen spør kanskje: ”Hvordan går det?” eller
”Underviser du noen?”

Du svarer automatisk: ”Ja, vi har en familie som
forbereder seg til å bli døpt og bekreftet, til å motta
Den hellige ånd.” Jeg gjentar: til å bli døpt og til å
motta Den hellige ånd – knytt disse to sammen.» (The
Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary Should
Know – and Every Member As Well [tale på et seminar
for nye misjonspresidenter, 24. juni 2003], 2.)

� Eldste henry B. Eyring
i De tolv apostlers quorum
talte om dem som ikke
har mottatt Den hellige
ånds gave, og forklarte:
«Den hellige ånd kan bli
deres stadige ledsager først
når de har vært trofaste og
når de har mottatt dåpens
ordinans og håndspåleg-
gelse av dem som har den
riktige myndighet. Men

selv før dåpen kan Den hellige ånd vitne for et barns
eller en voksens hjerte om hellig sannhet. De må

©
 2

00
1 

D
er

ek
 Is

ra
el

se
n.

 K
op

ie
rin

g 
ik

ke
 ti

lla
tt

• Matteus 3:16

• Johannes 3:5

• 2. Nephi 31:13, 17

• 3.-4. trosartikkel.

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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handle ifølge dette vitnesbyrdet for å bevare det,
men det vil lede dem til det gode, og det kan lede
dem til å godta og holde paktene, som i sin tur vil
gi dem Den hellige ånd som ledsager.» («En arv av
vitnesbyrd», Lys over Norge, juli 1996, 63.)

� President James E. Faust forklarte at et vitnesbyrd
om sannheten kan komme før dåpen, men uten
Den hellige ånds gave, er Åndens virke begrenset:

«Mange utenfor Kirken har fått åpenbaring ved
Den hellige ånds kraft, og den har overbevist dem
om at evangeliet er sant. Gjennom denne kraft får
oppriktige undersøkere et vitnesbyrd om Mormons
bok og evangeliets prinsipper før dåpen. Men Den
hellige ånds tilkjennegivelse er begrenset hvis man
ikke mottar Den hellige ånds gave.

De som er i besittelse av Den hellige ånd etter dåp
og bekreftelse, kan motta mer lys og vitnesbyrd.
Det skyldes at Den hellige ånds gave er ”et perma-
nent vitne og en større åndelig gave enn den sed-
vanlige tilkjennegivelse av Den hellige ånd” [i
James R. Clark, red., Messages of the First Presidency
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6
bind (1965-75), 5:4]. Det er en høyere gave fordi
Den hellige ånds gave kan være et ”rengjørings-
middel til å rense en person og helliggjøre ham fra
all synd” [Bible Dictionary, ”Holy Ghost”, 704].»
(«Født på ny», Liahona, juli 2001, 71.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Tenk igjennom 4. trosartikkel. Hvorfor tror du
det er viktig at prinsippene og ordinansene er
oppført i denne rekkefølgen? Hvorfor tror Du
Jesus Kristus er oppført først?

• Hva kan du gjøre for å få større tro på Jesus
Kristus?

• Hva menes med å utøve tro på Jesus Kristus?

• Hvis du arbeidet med undersøkere som sa de
ønsket at de kunne tro på beretningen om Det
første syn og Mormons bok, hva ville du råde
dem til? Hvorfor?

• Hvorfor er dåp ved vann bare en «halv dåp»?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Lær utenat Hebreerbrevet 11:1, Alma 32:21 og
Ether 12:6.

• Les de punktvise uttalelsene av eldste John K.
Carmack (s. 83) og eldste Richard G. Scott
(s. 83-84). Tenk over hvordan din holdning og
dine evner passer på hvert av punktene. Velg
et eller to områder hvor du har lyst til å for-
bedre deg, og sett opp en plan som vil føre til
forbedring. Fremlegg planen for vår himmelske
Fader i bønn og be om hjelp til å styrke din tro.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Dåp» (s. 23-27)

• «Omvendelse til Kristus» (s. 113-16)

• «Tro» (s. 160-62)

• «Den hellige ånd» (s. 12-14)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Fremtidige misjonærer må forberede seg på det harde
arbeidet på misjonsmarken. President Gordon B.
Hinckley understreket viktigheten av å ha god psy-
kisk og fysisk helse mens man er på heltidsmisjon.

«Dette arbeidet er anstrengende. Det
krever styrke og vitalitet. Det krever
mentalt klarsyn og mental kapasitet…

Misjonærarbeid er ikke en seremoniell
overgang i Kirken. Det er et kall fra
Kirkens president til dem som er ver-
dige og skikket til å utføre det…

God fysisk og psykisk helse er et vesentlig krav…

Det er foreldre som sier: ”Hvis vi bare kan få Jonny
på misjon, vil Herren velsigne ham med god helse.”

Det later ikke til at det fungerer slik. Isteden vil det,
uansett hvilken lidelse, fysisk eller psykisk svakhet
en misjonær har når han kommer til misjonsmar-
ken, bare forverres under arbeidspresset.

Vi må ganske enkelt innse de faktiske forhold. Vi
bruker millioner av dollar på medisinsk behandling
og utallige timer på å hjelpe dem som har problemer
som umuliggjør at de kan utføre arbeidet…

Det er andre områder hvor de med alvorlige begrens-
ninger kan arbeide og få tilfredsstillende erfaring.
Og Herren vil velsigne dem for det de er i stand til
å gjøre…

Tillat meg å understreke at vi trenger misjonærer,
men de må være skikket for arbeidet…

Det skulle foreligge en iver etter og et ønske om
å tjene Herren som hans ambassadører til verden.
Og man må ha helse og styrke, både fysisk og psy-
kisk, for arbeidet er krevende, det blir lange dager

og det kan bli tunge belastninger.»
(«Misjonærtjeneste», Det første ver-
densomspennende opplæringsmøte for
ledere, jan. 2003, 17-18.)

Forståelse av hvor anstrengende
misjonærtjeneste er og at det er viktig

å forberede seg godt fysisk og psykisk, vil gjøre
fremtidige misjonærer bedre skikket til å tilpasse
seg en ny livsstil og gjøre det godt i Herrens verk.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Fremtidige misjonærer skulle forberede seg for
den fysiske og psykiske anstrengelsen en heltids-
misjon er.

• Det finnes hederlige alternativer til en heltidsmi-
sjon for dem som prestedømsledere holder unn-
skyldt på grunn av fysiske eller psykiske forhold.

FYSISK OG FØLELSESMESSIG FORBEREDELSE
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«God fysisk og
psykisk helse er et
vesentlig krav.»



UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Fremtidige misjonærer skulle forberede seg
for den fysiske og psykiske anstrengelsen en
heltidsmisjon er.

� Misjonærarbeid er anstrengende og krevende.
Fremtidige misjonærer forventes å være skikket til
tjeneste på misjonsmarken. Det angår ikke bare deres
verdighetsnivå, men også deres fysiske, psykiske og
følelsesmessige forberedelse. Hvis en misjonær sli-
ter med sin fysiske eller psykiske helse, vil han eller
hun være meget ugunstig stillet på dette området
når det gjelder å bygge opp Guds rike. Psykisk og
fysisk god helse er også avgjørende for at en misjo-
nær skal kunne tjene Herren av «hele [sitt] hjerte,
og av all makt, sinn og styrke» (L&p 4:2). Ved å legge
seg til gode vaner når det gjelder mat, mosjon, søvn
og personlig hygiene, før misjonskallet kommer, vil
det være større sjanser for å tilpasse seg misjonærli-
vet på en god måte.

� President Gordon B. Hinckley ga prestedømsle-
dere rettledning med hensyn til ansvaret de har for
å bedømme misjonærers fysiske og følelsesmessige
beredskap:

«Vi ber dere brødre om å være mer selektive med
hensyn til dem dere anbefaler. La deres unge få vite
hva som vil bli forventet av dem hvis de skal reise
på misjon. La deres foreldre få vite hva som vil bli
forventet av deres sønner og døtre…

Jeg erkjenner at det standpunkt vi har tatt, vil synes
urimelig og hardt for mange foreldre som innstendig
vil be om at deres sønner og døtre må få muligheten
til å reise på misjon. Men, brødre, vi føler at vi må
få den virkelige hensikten med misjonærarbeid til-
bake i fokus, og at det er nødvendig med visse kva-
lifikasjonskrav for å oppfylle dette formålet. Jeg
håper at alle dette angår, vil forstå at det er bedre
ikke å reise enn å reise ut og måtte reise hjem igjen
etter svært kort tid, skuffet og med en følelse av å
ha sviktet. Brødre, måtte Herren velsigne dere med
inspirasjon, med rettledning og veiledning, med
kjærlighet til dem dere har ansvar for, og med mot
til å stå fast på det dere vet er riktig og fornuftig…

Tillat meg å understreke at vi trenger misjonærer,
men de må være skikket for arbeidet…

Det skulle foreligge en iver etter og et ønske om å
tjene Herren som hans ambassadører til verden. Og
man må ha helse og styrke, både fysisk og psykisk,
for arbeidet er krevende, det blir lange dager og det
kan bli tunge belastninger.

Vi ber ikke om fullkommenhet. Herrens arbeid
utføres av vanlige mennesker som arbeider på en
uvanlig måte.» (Det første verdensomspennende opp-
læringsmøte for ledere, jan. 2003, 18.)

� Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quo-
rum understreket viktigheten av å hver dag ta vare
på kroppen vår: «Mange mennesker … har vanske-
lig for å finne tid til tilstrekkelig hvile, mosjon og
avkobling. Vi må sette av tid på kalenderen vår til
disse tingene hvis vi skal kunne glede oss over et
sunt og balansert liv. Et godt fysisk ytre styrker vår
verdighet og selvrespekt.» («Balanse mellom livets
krav», Lys over Norge, juli 1987, 12.)

� Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quo-
rum, tidligere hjertekirurg, talte om hvor gunstig
mosjon er for vår mentale helse: «Passende fysisk
aktivitet bidrar til å bekjempe depresjon.»
(«Avhengighet eller frihet», Lys over Norge, jan.
1989, 7.)

� Misjonærer skulle ikke ta fatt på sin misjon med
dårlige vaner som kan utvikle seg til alvorlige pro-
blemer. Alle kan forandre seg og gjøre forbedringer.
Fremtidige misjonærer som har lagt seg til dårlige
matvaner og dårlige hygiene- og fysiske aktivitets-
vaner, kan begynne nå og forandre på dette.
Selvdisiplin kan læres i alle aldre, men prosessen
er ikke alltid lett. Hvis du mestrer oppgaven før du
begynner misjonærtjenesten, vil du spare deg selv
for mye sorg og frustrasjon.

• Lære og pakter 4:2

• Lære og pakter 88:124

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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Fremtidige misjonærer skulle vurdere seg selv på
følgende områder og gjøre de forandringer som vil
forberede dem fysisk og følelsesmessig til å tjene
Herren:

Ernæring: Misjonærer skulle være gode eksempler
på å følge Herrens helselov – Visdomsordet (se L&p
89). I tillegg til å unngå skadelige stoffer «forteller
Herren oss hva slags mat som er bra for oss å spise:

• Grønnsaker og frukt, som skulle brukes ”med
måte og med takksigelse” (se L&p 89:10-11).

• Kjøtt av ”dyr og av luftens fugler” … skal …
”brukes sparsomt” (se L&p 89:12-13).

• Korn som hvete, ris og havre skal være ”hoved-
føde” (se L&p 89:14-17).» (Tro mot pakten – En
oppslagsbok i evangeliet [2004], 169-70.)

Siden misjonærer ofte har ansvar for
å velge ut og tilberede sin egen mat,
kan fremtidige misjonærer begynne å
forberede seg nå ved å lære å velge
riktige matvarer og derved opprett-
holde et godt kosthold gjennom hele
misjonstiden. Et lite variert kosthold med hurtig-
mat og høyt kaloriinnhold, brus og slikkerier med
mye sukker skulle ikke være regelen. Et balansert
kosthold med de fire grunnleggende matvaregrup-
pene er å foretrekke i den grad dette er mulig.
Misjonærer som virker utenlands, må kanskje til-
passe dette ved å finne de mest næringsrike og
sunne matvarene som er tilgjengelig.

Regelmessig mosjon:
Alle unge menn og
unge kvinner skulle
ha regelmessig
mosjon. Tre grunn-
leggende krav til et
fysisk aktivitetspro-

gram, uansett alder eller evne, er øvelser for smi-
dighet, styrketrening og kondisjonstrening
(aerobic-øvelser eller oksygenforbruksøvelser). 

1. Smidighet – Disse øvelsene tøyer muskler og
sener og skulle utføres daglig.

2. Styrke – Alle store muskelgrupper skulle trenes.

3. Kondisjonstrening – Disse øvelsene styrker hjer-
tet, bedrer allmenntilstanden og gir bedre humør.
Gå og sykle er gode aktiviteter som forberedelse
til misjon.

God hygiene: God hygiene kan hindre mange
infeksjonssykdommer. Det innebærer å vaske hen-
dene regelmessig (trolig den aller viktigste regelen
for god hygiene og forebygging av mange sykdom-
mer) og bade eller dusje ofte.

Tannpleie: Daglig tannpuss
og bruk av tanntråd.
Fremtidige misjonærer
som ikke allerede har faste
tannlegebesøk, skulle opp-
søke en tannlege så snart
som mulig og bestille time
for kontroll og behandling
før misjonen. Fremtidige

misjonærer skulle be om informasjon og instruksjon
i forebyggende tannpleie.

Boliger: Misjonærer forventes å holde
leilighetene sine rene og ryddige.
Boligens fysiske omgivelser skulle
gjenspeile deres verdige kall.

Vaksinasjoner: Misjonæravdelingen
vil gi ytterligere veiledning angående

vaksiner så snart en misjonær er tildelt en misjon.
Men noen standardvaksiner skulle enhver potensi-
ell misjonær ta. Oppsøk lege for å få de anbefalte
vaksinene.

Behandling ved sykdom og skade: Misjonærer skulle
være friske når de kommer til misjonsmarken.
Fremtidige misjonærer som har et fysisk eller psykisk
problem, skulle søke råd og behandling hos kvalifi-
serte for å bli friske før de kommer til misjonsmarken.

Fremtidige misjonærer må gi nøyaktige opplysninger
om sin helse som en del av misjonssøknaden.
Forstyrret eller for tidlig avsluttet misjon grunnet
uløste helseproblemer er ofte en stor personlig
belastning for misjonæren og hans eller hennes
familie. Nøyaktige og fullstendige helseopplysninger,
slik det bes om i misjonssøknaden, er meget viktige
og må være tilgjengelige for de generalautoriteter
som tildeler misjonsområde.

Følelsesmessig forberedelse: I tillegg til de fysiske
forberedelsene er det nødvendig å forberede seg
mentalt og følelsesmessig på å være en glad og
effektiv misjonær. Å lære å takle forandring og
utfordringer på en positiv måte og samtidig bevare
fokuset på formålet med misjonen er en viktig del
av en fremtidig misjonærs forberedelse.

Personer med gode følelsesmessige karakteregen-
skaper har ofte flere av disse trekkene:
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1. De føler godt for seg selv.

• De har sine følelser (frykt, sinne, sjalusi, skyld-
følelse, bekymring og kjærlighet) under kontroll.

• De kan takle livets normale skuffelser.

• De er omgjengelige og klarer å takle de fleste
situasjoner.

• De takler egen utilstrekkelighet på en god måte.

• De respekterer seg selv og andre.

2. De føler godt for andre mennesker.

• De er i stand til å ta hensyn til andres interesser.

• De har venner.

• De godtar andre og blir godt mottatt.

• De respekterer at andre er annerledes enn
dem selv.

• De kan være dristige, men ikke overlegne.

• De kan føle at de er en av en gruppe.

• De føler ansvar for andre.

3. De er i stand til å takle livets krav.

• De foretar seg noe med problemer som oppstår.

• De påtar seg sine ansvarsoppgaver.

• De tilpasser seg omgivelsene når det er
nødvendig.

• De planlegger og frykter ikke fremtiden.

• De ønsker nye erfaringer velkommen.

• De bruker sine naturlige evner.

• De setter seg realistiske mål.

• De har evne til å tenke og ta selvstendige
beslutninger.

• De gjør alt så godt de kan og føler tilfredsstil-
lelse ved det.

� Unge menn og unge kvinner kan engasjere seg i
aktiviteter for å forberede seg mer følelsesmessig til
misjon. Verdifulle aktiviteter kan være:

• Å lære å beherske sine følelser mens man sammen
med andre løser problemer og saker som angår
forhold.

• Snakke med foreldrene, biskopen eller grenspre-
sidenten, eller en psykolog om nødvendig, for å
løse personlige problemer og problemer i forhol-
det til andre.

• Delta aktivt i kirken ved å ta del i misjonærlek-
sjoner, holde bønn, holde taler og lede møter
når du blir bedt om det, for å få selvtillit når det
gjelder å tale for en forsamling.

• Gjør sitt beste på skolen, være regelmessig til-
stede, gjøre hjemmeoppgaver til rett tid, oppnå
tilfredsstillende karakterer og følge skolens regler.

• Ha noen hobbyer og interesser.

• Være litt hjemmefra så adskillelsen fra familien
i misjonstiden ikke føles så voldsom.

• Innlede vennskap og lære å føle seg komfortabel
innenfor grupper.

• Lære å arbeide.

• Lære å forvalte penger ved å betale tiende og
regninger og spare penger til misjon.

• Tilby seg å arbeide sammen med heltidsmisjo-
nærene.

� Å forstå at en misjon innebærer mange av de
samme utfordringene som vi opplever i vårt vanlige
liv vil være til hjelp i din følelsesmessige forberedelse.
President Boyd K. Packer, fungerende president for
De tolv apostlers quorum, talte om livets hyppig
forekommende prøvelser:

«Det var ment å være slik at livet skulle være en
utfordring. Å oppleve noe engstelse, noe depresjon,
noe skuffelse, til og med noe fiasko, er normalt.

Lær våre medlemmer at hvis de har en skikkelig
dårlig dag en gang i blant, eller flere på rad, må
de stå fast og ta dem. Ting vil ordne seg.

Det er en stor hensikt med vårt strev i livet.»
(«That All May Be Edified» [1982], 94.)

� President Gordon B. Hinckley fortalte om en tidlig
misjonserfaring som påvirket hans arbeid resten av
misjonstiden:

«Jeg var ikke frisk da jeg kom dit. Jeg følte meg
motløs de første ukene på grunn av sykdom og den
motstand vi ble møtt med. Jeg skrev et brev hjem til
min gode far og sa at jeg syntes jeg kastet bort min
tid og hans penger. Han var min far og min stavs-
president, og han var en klok og inspirert mann.
Han skrev et meget kort brev til meg hvor det sto:
”Kjære Gordon, jeg har mottatt ditt siste brev. Jeg
har bare ett forslag: Glem deg selv og begynn å
arbeide.” Tidligere samme morgen under vårt fel-
lesstudium hadde min ledsager og jeg lest disse
ordene av Herren: ”Den som vil berge sitt liv, skal
miste det. Men den som mister sitt liv for min
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skyld og for evangeliets skyld, skal berge det”
(Markus 8:35).

Disse ordene fra Mesteren, sammen med rådet fra
min far om å glemme meg selv og begynne å arbeide,
trengte inn i min sjel. Med fars brev i hånden gikk
jeg inn på soveværelset i huset i Wadham Road nr.
15 hvor vi bodde, knelte ned og avla
et løfte til Herren. Jeg lovet ham ved
en pakt at jeg ville forsøke å glemme
meg selv og ”miste” meg selv i hans
tjeneste.

Denne julidagen i 1933 tok jeg min avgjørelse. Det
kom et nytt lys inn i mitt liv og en ny glede i mitt
hjerte. Det virket som om tåken i England letnet,
og jeg så sollyset. Jeg hadde en rik og fin misjons-
erfaring som jeg alltid vil være takknemlig for.»
(«En erklæring til verden», Lys over Norge, nov.
1987, s. 6.)

� En vanlig utfordring for de fleste misjonærer er
hjemlengsel. President Ezra Taft Benson hadde en
løsning på hjemlengselproblemet: «Jeg har ofte
sagt at en av de største hemmeligheter ved misjo-
nærarbeid er arbeid! Hvis en misjonær arbeider, vil
han få Ånden. Hvis han får Ånden, vil han undervise
ved Ånden, og hvis han underviser ved Ånden, vil
han røre ved folks hjerter og han vil bli lykkelig.
Da vil det ikke bli noen hjemlengsel, ingen bekym-
ring for familien, for all hans tid og alle hans
talenter og interesser er konsentrert om gjerningen.
Arbeid, arbeid, arbeid – det finnes ingen fyllestgjø-
rende erstatning, spesielt ikke i misjonærarbeid.»
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 200.)

� Ved en annen anledning sa president Benson:
«Hvis du ønsker å beholde Ånden, elske misjonen
og ikke ha hjemlengsel, må du arbeide. Men husk
hva president Thomas S. Monson sa: ”Uten en
visjon for arbeidet blir det en tredemølle. En visjon
uten å foreta seg noe, er drømmerier. Arbeid knyt-
tet til en visjon gir fremtid.” Det finnes ikke noe
mer oppmuntrende og tilfredsstil-
lende etter en dag med hardt misjo-
nærarbeid enn å vite at du har gjort
ditt beste.» (Teachings of Ezra Taft
Benson, 200-201.)

� President Gordon B. Hinckley siterte
en journalist for å illustrere hvor nød-
vendig det er å ha en riktig og positiv

innstilling når vi opplever prøvelser. Hans råd er på
sin plass også for dem som forbereder seg til de
daglige anstrengelsene ved en heltidsmisjon.

«Jeg liker disse ordene av Jenkins Lloyd Jones som
jeg sakset fra en spalte i Deseret News for noen år
siden… Han sa:

”Enhver som innbilder seg at lykksa-
lighet er normalt, kommer til å kaste
bort en mengde tid på å løpe rundt
og rope at han har blitt berøvet den.

Det meste slår feil. Som oftest er kjøttet seigt. De
fleste barn vokser opp og blir rettferdige mennesker.
De fleste gode ekteskap krever en høyere grad av
gjensidig toleranse. De fleste jobber er oftere kjedelig
enn de er det motsatte.

Livet er som en gammeldags togreise – forsinkelser,
sidespor, røk, støv, kull og skumping, bare av og til
avbrutt av vakre landskap og strekninger med herlig
god fart.

Kunsten er å takke Herren for å ha latt deg foreta
reisen.” (Deseret News, 12. juni 1973.)» Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 254.)

� Hvis du har følelsesmessige utfordringer (depre-
sjon, angst eller tvangsforestillinger) må forbere-
delse til misjon kanskje også omfatte profesjonell
behandling og kanskje medisinering. Eldste
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum har
gitt følgende råd: «Misjonærarbeid er ytterst kre-
vende. Hvis du har følelsesmessige utfordringer
som kan stabiliseres så du kan klare det strabasiøse
livet som heltidsmisjonær, kan du kalles. Det er
viktig at du fortsetter å bruke medisinene dine
mens du er på misjon eller til kompetent helseper-
sonell bestemmer noe annet. Forstå at følelsesmes-
sige og fysiske utfordringer er de samme. Man må
gjøre alt man kan for å forbedre situasjonen, og så
lære å leve med de begrensinger som gjenstår. Gud
bruker utfordringer for at vi skal vokse ved å over-

vinne dem.» («Realiser dine fulle
muligheter», Liahona, nov. 2003, 43.)

Det er svært viktig for din misjonsfor-
beredelse at du på et tidlig tidspunkt
rådfører deg med biskopen og stavs-
presidenten om slike ting.
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Det finnes hederlige alternativer til en
heltidsmisjon for dem som prestedømsledere
holder unnskyldt på grunn av fysiske eller
psykiske forhold.

� Når fremtidige misjonærer samarbeider med sine
prestedømsledere, kan man komme frem til at noen
kanskje ikke har god nok helse til å utføre en hel-
tidsmisjon. Det finnes andre verdifulle anledninger
til tjeneste som vil bidra til å fremme Herrens verk.

� Biskop Richard C. Edgley i Det presiderende bis-
kopsråd forklarte at noen vil være unnskyldt fra å
utføre en heltidsmisjon: «Det finnes verdige unge
menn og kvinner som i sitt hjerte har et sterkt ønske
om å reise på misjon, men som det på grunn av
fysiske, helsemessig eller andre begrensende omsten-
digheter gjøres hederlige unntak for.» («Vi bryr oss
nok om dere til å sende de aller beste», Lys over
Norge, jan. 1997, 59.)

� President Gordon B. Hinckley talte om dem som
har begrensninger i forhold til å tjene: «Det er andre
områder hvor de med alvorlige begrensninger kan
arbeide og få tilfredsstillende erfaring.

� Eldste Richard G. Scott fortalte om alternative
muligheter for dem som hederlig unntas fra heltids
misjonærtjeneste: «Din fysiske eller følelsesmessige
tilstand kan være slik at Kirkens president fritar deg
for å utføre en heltidsmisjon (se «Prinsipperklæring
om misjonærarbeid», vedlagt brev fra Det første
presidentskap 11. des. 2002). For deg finnes det
andre måter å utføre meningsfylt tjeneste på som
passer for din situasjon. Biskopen eller stavspresi-
denten kan hjelpe deg å finne slik tjeneste der du
bor. Det kan være i et slektshistorisk senter, tempel,

velferdsprosjekt, arbeidskontor eller i et lokalt syke-
hus, pleiehjem, herberge eller et annet sted. Det er
mange steder hvor man trenger hjelp. Du kan bo
hjemme og gjøre en stor tjeneste. Et slikt kall kan
være for noen måneder eller lenger. Stavspresidenten
din kommer til å vite hvor du skulle tjene og hvor
lenge. Han vil så utstede et formelt kall. Uansett
hvilket kall du får, så studer gjenopprettelsens bud-
skap ved hjelp av det materiell som heltidsmisjo-
nærene kan skaffe. Se deretter etter anledninger til
å dele budskapet med andre. Når du samvittighets-
fullt gjør det, vil du bli ledet til personer som vil
bli inspirert til å høre mer.»

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Er din fysiske helbred slik den skulle være for å
utføre misjonærtjeneste? Hvordan kan du bevare
eller forbedre den?

• Er din psykiske og følelsesmessige helbred god
nok til å utføre misjonærtjeneste?

• Hva kan du gjøre for å forbedre din psykiske
og følelsesmessige forberedelse?

• Er det noe du skulle drøfte med biskopen og
stavspresidenten?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Planlegg en ukes meny, kjøp ingrediensene, til-
bered og server familiemedlemmer eller romka-
merater flere sunne måltider.

• Hold en familiens hjemmeaften-leksjon om gode,
personlige hygienevaner eller daglig mosjon.

• Mosjoner i minst en time daglig i en uke (ikke
på sabbatsdagen). Du kan for eksempel gå raskt i
en time (fortrinnsvis også opp- og nedoverbakke
eller i trapper) hver dag, eller du kan sykle iste-
denfor å kjøre til steder du trenger å komme til.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Lykke» (s. 97-98)

• «Håp» (s. 70-71)

• Visdomsordet (s. 169-71)
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NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Herren sa angående misjonærer: «De har blitt sendt
for å forkynne mitt evangelium … derfor gir jeg dem
et bud som sier: Du skal ikke sløse med din tid»
(L&p 60:13). Ved å arbeide sammen i enighet setter
misjonærledsagere fokus på sitt arbeide ved å sette
seg meningsfylte mål ved bønn og ved å planlegge
nøye hvordan de skal bruke den tilmålte misjonsti-
den best mulig til fordel for vekst i Guds rike.

En misjonærs formål er å finne mennesker og
undervise dem om det gjengitte evangelium, lede
dem til å få tro på Kristus, omvende seg fra sine
synder, bli døpt og motta Den hellige ånds gave.
Det er viktig for å bli en god misjonær at man lærer
å være positiv og vennlig overfor mulige undersø-
kere, og å bli ledet av Ånden. Videre utgjør Kirkens
medlemmer uvurderlige og for lite brukte ressurser
når det gjelder å finne undersøkere som til sist vil
ta imot det gjengitte evangelium. En forberedt og
organisert misjonær er mer effektiv
når det gjelder å finne, undervise og
døpe dem Herren har forberedt til å
motta det gjengitte evangeliums vel-
signelser.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Å finne mennesker å undervise er et ansvar som
både misjonærer og Kirkens medlemmer har.

• Effektiv planlegging, målsetting og organisering
av tiden bidrar til å holde fokus på misjonærar-
beidet og oppnå mer.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Å finne mennesker å undervise er et
ansvar som både misjonærer og Kirkens
medlemmer har.

� Som representant for Frelseren vil du finne «dem
som vil ta imot dere» (L&p 42:8). Herren sa:

«Oppløft deres røst til dette folk, tal de tanker som
jeg skal legge i deres hjerter, og dere skal ikke bli
gjort til skamme for menneskene,

for det skal bli gitt dere i samme stund, ja, i samme
øyeblikk, hva dere skal si» (L&p 100:5-6).

Misjonærer er ikke alene om å finne mennesker
å undervise. De samarbeider også med Kirkens

medlemmer for å finne undersøkere.
President Gordon B. Hinckley har
sagt: «Prosessen med å føre nye
mennesker inn i Kirken er ikke bare
misjonærenes ansvar. De lykkes best

når medlemmer henviser dem til nye undersø-
kere.» («Finn lammene, fø fårene», Liahona, juli
1999, 120.) Din innsats for å finne mennesker å
undervise vil bli mangedoblet når du ber Kirkens
medlemmer om hjelp, tjener andre, snakker med
alle du møter og tar i bruk andre nyttige ressurser.

HVORDAN BRUKE TIDEN KLOKT TIL
Å BRINGE MENNESKER TIL KRISTUS
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� Medlemmene er viktige når det gjelder å finne
undersøkere som til sist vil blir døpt og holde seg
aktive og trofaste. Eldste L. Tom Perry i De tolv
apostlers quorum sa det slik: «For en stund siden
foretok vi en undersøkelse når det gjaldt konver-
tittdåp, og bare 10 % av undersøkerne som ble
undervist av misjonærer, ble funnet gjennom hen-
visninger fra medlemmer. Men 60% av de undersø-
kere som ble døpt, kom fra disse henvisningene.»
(The Role of Members [tale ved et seminar for nye
misjonspresidenter, 24. juni 2003], 3.)

� Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum
understreket også den viktige rolle medlemmene
har med hensyn til å dele evangeliet
med andre: «Det er 10 ganger så
sannsynlig at en undersøker som
bringes i kontakt med misjonærene
gjennom medlemmer, blir døpt enn
en som misjonærene har funnet på
egenhånd. [Henleder dette tallet] din
oppmerksomhet på medlemmenes
viktige rolle med hensyn til å finne mennesker
som misjonærene kan undervise?» («The Role of
Members in Conversion», Ensign, mars 2003, 54.)

� President Gordon B. Hinckley beskrev fordelene
med å bruke medlemmer til å finne og være en
støtte for undersøkere.

«Hver gang et medlem presenterer en undersøker,
trer et støtteapparat umiddelbart i funksjon.
Medlemmet bærer vitnesbyrd om at dette verk er
sant. Han er opptatt av sin undersøkervenns lykke.
Han blir begeistret over at vennen gjør fremskritt i
å tilegne seg evangeliet.

Heltidsmisjonærer kan forestå selve undervisningen,
men medlemmet kan støtte opp om undervisningen
ved å tilby sitt hjem til fortsatt misjonærarbeid.
Han vil bære et oppriktig vitnesbyrd om verkets
guddommelighet. Han vil være der for å svare på
spørsmål når misjonærene ikke er tilstede. Han vil
være en venn for konvertitten, som er i ferd med å
foreta en stor og ofte vanskelig forandring.» («Finn
lammene, fø fårene», Liahona, juli 1999, 119.)

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
oppsummerte hvordan Kirkens medlemmer kan
være en støtte når det gjelder å bringe andre til
Kristus: «Medlemmer kan delta i omvendelsespro-
sessen ved å finne undersøkere, ved å være der som
venner i løpet av denne prosessen og ved å bære
vitnesbyrd på viktige tidspunkt. Men etter dåpen
trenger konvertitter styrke til å foreta overgangen fra
den verden de har vært i, til nye omgivelser. Og det

er trolig da medlemmer lettest kan
delta i misjonærarbeidet. Det er ikke
vanskelig for medlemmer som forstår
behovet og som søker veiledning fra
Herren til å gjøre noe med det, enten
det er å invitere nye medlemmer
hjem til seg eller sitte ved siden av
dem på nadverdsmøtet eller hjelpe
dem å forstå bedre hvem vi er og

hvordan vi lever.» («Undervisning fra hjertet»,
Liahona, juni 2004, 13.)

� Følg Jesu Kristi eksempel. Han «gikk omkring
og gjorde vel» (Ap.gj. 10:38). Vær på utkikk etter
anledninger til å tjene. Tjeneste kan være planlagt
eller skje spontant. Tjeneste for andre vil ofte føre
til anledninger til å forkynne det gjengitte evange-
lium. Hva du enn gjør av tjenester skulle de gjøres
fordi du elsker alle Herrens barn og håper, ber og
oppriktig ønsker å fortelle dem om det gjengitte
evangelium.

Herren vil hjelpe deg å finne mennesker å undervise.
Folk som har blitt beredt til å motta gjenoppret-
telsens budskap, vil bli plassert i din vei. Dine gode
gjerninger og ord vil bidra til å bringe mennesker
til Kristus. Be og vær på utkikk etter anledninger til
å tjene, hjelpe og oppbygge andre. Mens du tjener
kan du snakke med alle du møter og oppmuntre
dem til å lære mer om det gjengitte evangelium.

� Eldste Earl C. Tingey i De syttis presidentskap
hadde følgende forslag til heltidsmisjonærer:

• Lære og pakter 123:12-13

Skriv ned inntrykk fra dette skriftstedet i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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«Åpne munnen. Herren sier til oss: ”Og du må til
alle tider opplate din munn og med fryd forkynne
mitt evangelium” [L&p 28:16].

Snakk med alle, kjøpmenn, medpassasjerer på bussen,
folk på gaten og alle du møter.» («Misjonærtjeneste»,
Lys over Norge, juli 1998, 41.)

� Dine bestrebelser
på å finne noen å
dele gjenoppret-
telsens budskap
med vil bli hjulpet
av ditt vitnesbyrd.
Samtidig som du
ser etter noen å
undervise, kan du

vitne ofte om Jesus Kristus og hans gjengitte evan-
gelium. Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers
quorum bekreftet: «Når dere forkynner sannheten,
vil den virke kjent og være et ubevisst
minne hos undersøkeren om at de
har hørt denne sannheten før – noe
de naturligvis har. En misjonærs vit-
nesbyrd understøttes av en stor arv av
vitnesbyrd som daterer seg tilbake til
rådene i himmelen før denne verden
ble til. Der, på dette tidligere sted,
hørte disse samme menneskene den samme planen
bli forklart, og de hørte hvilken rolle Jesus Kristus
ville spille for deres frelse.» («Misjonærarbeid og
forsoningen», Liahona, okt. 2001, 29.)

� Be for å se og oppfatte anledninger til å tjene og
undervise. Snakk med så mange som mulig hver
dag. Bruk alle hederlige midler for å finne mennes-
ker som er villig til å lytte til deres budskap. Be om
hjelp til å ha mot til å snakke med dem du møter.
Utvikle evne til å konversere på en vennlig og imø-
tekommende måte.

� Mange ganger når du har funnet noen å under-
vise, må du kunne fremlegge et budskap på kort tid.
Eldste Richard G. Scott har sagt om denne egenska-
pen: «Vi har misjonærer som har evangeliets bud-
skap som en del av selve livet i den grad at de på
en bussholdeplass på et gatehjørne kan gi en over-
sikt på halvannet minutt eller på fem minutter. De
er langt bedre forberedt til å begynne med personer
på et hvilket som helst stadium de befinner seg, og
til å presentere dem for gjenopprettelsens storslåtte
budskap.» («Undervisning fra hjertet», Liahona,
juni 2004, 13.)

� Folk som opplever betydelige forandringer i sitt
liv – som fødsel, død eller at man flytter til en
ny bolig – er ofte rede til å lære om det gjengitte
evangelium og få nye venner. Misjonærer som for
eksempel kommer i kontakt med en som nylig har

mistet en av sine kjære, kunne gi
budskapet om at de kan bli gjenfore-
net etter dette liv.

� Den verdensomspennende interes-
sen for slektshistorie kan også være
en hjelp til å finne mennesker å
undervise. Finn ut hvilke slektshisto-
riske ressurser som finnes i det områ-

det du arbeider. Ta kontakt med medlemmer av
Kirken som er kjent med slektshistorie, og innby
dem til å vise ikke-medlemmer hva Kirken har
av ressurser.

� Det finnes mange andre hederlige måter å finne
mulige undersøkere på. Misjonærer vil få flere for-
slag under opplæringen. Bønn og fordypelse vil også
inspirere til andre metoder for å finne folk å under-
vise og innby til å komme til Kristus gjennom å
akseptere det gjengitte evangeliums prinsipper og
ordinanser.

Effektiv planlegging, målsetting og klok
utnyttelse av tiden bidrar til å holde fokus
på misjonærarbeidet og bedre resultater.

� Misjonærer som benytter bønn når de 
skal prioritere sine gjøremål, vil utrette mye.
Misjonspresidenten vil sørge for en plan som pas-
ser kulturen, også når det gjelder når man skal stå
opp om morgenen, studietid, forberedelsesdager,
proselytteringstid og når man skal gå til sengs om
kvelden. Misjonærer vil ha ansvar for å planlegge
sine daglige aktiviteter for å utføre Herrens verk,
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innenfor misjonens retningslinjer. Når man vet hvor-
dan man skal legge de viktigste misjonæraktivitetene
til de mest produktive tidene, vil man oppnå bedre
resultater. Målsetting vil bidra til å fokusere på de
mest produktive misjonæraktivitetene.

� Eldste Dallin H. Oaks har forklart hva som skulle
ha førsteprioritet:

«Vår prioritering bestemmer hva vi søker i livet…

Jesus snakket om prioriteringer da han sa: ”Derfor,
søk ikke denne verdens ting, men søk først å bygge
opp Guds rike, og å opprette hans rettferdighet, så
skal alle disse ting bli gitt dere i tillegg” (JSO –
Matteus 6:38; Matteus 6:33).

”Søk først å bygge opp Guds rike” vil si å prioritere
Gud og hans verk aller først. Guds verk er å tilveie-
bringe hans barn evig liv (se Moses 1:39) og alt det
innebærer med hensyn til vår himmelske Faders
barns fødsel, oppfostring, undervisning og beseg-
ling. Alt annet har lavere prioritet… Som en eller
annen har sagt, hvis vi ikke velger Guds rike først,
vil det i det lange løp ikke bety så mye hva vi har
valgt istedenfor det…

Vår prioritering er mest synlig i hvordan vi bruker
vår tid… Tiden gir oss bare én anledning til å velge,
og så er den borte for alltid.» («Fokusering og prio-
ritering», Liahona, juli 2001, 100-101.)

� Når misjonærer gjennomgår sine planer og akti-
viteter, skulle de spørre: «Hvor mye effektivt misjo-
nærarbeid blir egentlig gjort?» Eldste Oaks har
forklart:

«Ingen av oss skulle være som fiskeren som tror han
har fisket hele dagen, når han i virkeligheten har
brukt mesteparten av tiden til å komme seg til og
fra fiskeplassen, spise lunsj og ordne med fiskered-
skapen. Fiskelykke beror på hvor lenge du har hatt
snøret i vannet, ikke hvor lenge du er borte fra lei-
ligheten. Noen fiskere er borte i tolv timer og har
snøret i vannet i ti timer. Andre fiskere er borte i
tolv timer og har snøret i vannet bare to timer. De
sistnevnte lurer kanskje på hvorfor de ikke har fått
like mye fisk som de andre.

Det samme prinsippet gjelder misjonærer, som
Mesteren kalte ”menneskefiskere”. En misjonærs
snøre skulle slenges ut i vannet i det øyeblikk han
eller hun forlater leiligheten.» (Introduction [tale
ved et seminar for nye misjonspresidenter, 20. juni
2000], 6.)

� Innsats som leder mennesker til tro på Jesus
Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåp, Den
hellige ånds gave og til å holde ut til enden, vil
oppfylle det kallet du har mottatt fra Herren. Ledere
i Kirken har satt opp noen viktige punkter for å
hjelpe mennesker å oppleve en varig omvendelse.
Du vil skrive ned og regelmessig avlegge rapport
om din fremgang på disse punktene til misjonspre-
sidenten din:

• Henvisninger som er mottatt og kontaktet

• Nye undersøkere

• Leksjoner som er undervist undersøkere med
et medlem tilstede

• Andre leksjoner det er undervist i

• Undersøkere som gjør fremskritt (de som har
blitt undervist to eller flere ganger og holder
det de lover med hensyn til å lese, be osv.)

• Undersøkere som har vært tilstede på nadverds-
møtet

• Undersøkere som har fastsatt dåpsdato

• Undersøkere som er døpt og bekreftet

• Leksjoner som er undervist nye konvertitter
og mindre aktive medlemmer

� Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quo-
rum har undervist om viktigheten av å planlegge
hver dag og sette seg mål sammen med ledsageren:
«Misjonærer kan ikke gjøre dette arbeidet bare ved
å si: ”Ja, hva skal vi gjøre?” Misjonærer må sette seg
mål. Under fellesstudiet setter to misjonærer seg
mål. De er klar over at hvis de har gode mål, vil de
lykkes langt bedre med hensyn til å finne, undervise,
få undersøkere til å gjøre fremskritt og døpe dem så
de kan bli bekreftet og motta Den hellige ånds gave.»
(Planning [tale ved et seminar for nye misjonspresi-
denter, 25. juni 2003], 2.)

� Eldste Neal A. Maxwell, som var medlem av De
tolv apostlers quorum, oppmuntret til å gå utover
det vi tror vi kan klare når vi prøver å sette oss mål
og nå dem:

• Lære og pakter 109:8

Skriv ned inntrykk fra dette skriftstedet i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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«Våre mål skulle tøye oss tomme for tomme. Ofte
når vi tror vi har nådd et tak, er det bare en psyko-
logisk eller erfaringsmessig barriere vi selv har reist.
Vi reiser den og kan fjerne den…

Vi må ikke forvente personlig forbedring uten
smerte eller litt ”ommøblering”.» (Deposition of a
Disciple [1976], 33-34.)

� «Mål reflekterer våre innerste ønsker og vår visjon
om hva vi kan utrette. Ved hjelp av mål og planer
omsettes våre håp i handling. Målsetting og plan-
legging er troshandlinger. Sett ved bønnens hjelp
mål som er forenelige med Frelserens befaling om å
”gjør(e) alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem
til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn”
(Matteus 28:19).

… Gjør alt som står i din makt for å nå dine mål
samtidig som du respekterer andres handlefrihet.
Den endelige suksess ligger ikke bare i at du når
ditt mål, men også i den tjeneste du yter og den
fremgang andre har. Mål er et middel til å få gjort
mye godt blant vår himmelske Faders barn. Målene
skal ikke brukes i den hensikt å få anerkjennelse.

Nøye overveide mål vil gi deg en klar kurs og
hjelpe deg til å fylle dagene med aktivitet som hjel-
per folk å styrke sin tro på Frelseren og bevege seg
mot dåp og bekreftelse og full aktivitet i Kirken.
Utfordrende mål vil få deg til å arbeide effektivt,
strekke deg lenger og vokse.» (Forkynn mitt evange-
lium [2004], 147.)

� President Thomas S. Monson, rådgiver i Det første
presidentskap, siterte et viktig prinsipp da han
underviste om betydningen av å rapportere frem-
gang med hensyn til å nå mål: «Når ytelser måles,
vil ytelser forbedres. Når ytelse måles og rapporteres,
vil forbedringshastigheten akselerere» (Conference
report, okt. 1970, 107).

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hva kan du konkret gjøre for å forberede deg
mer til å tjene Herren på misjonsmarken?

• Hvem kjenner du som er rede til at du kan gi
en henvisning til misjonærene?

• Hvordan kan du drive fellesskapsfremmende
arbeid for å forberede andre til å bli undervist
av misjonærene?

• Hvordan kan du oppnå felleskap med en ny
konvertitt eller et mindre aktivt medlem i Kirken?

• Hvordan angår Lære og pakter 88:119 og 109:8
både templer og misjonærer?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Hvis du ikke allerede gjør det, begynner du å
bruke en aktivitetsplanlegger for å organisere
og prioritere dine daglige gjøremål.

• Sett deg realistiske mål og fastsett en prioritering
av dem som en hjelp i forberedelsene til misjon
og i din fremgang.

• Skriv fire forskjellige korte metoder for å dele et
budskap om det gjengitte evangelium med noen
som ikke er medlem av Kirken. Øv deg muntlig i
hver metode – først med og så uten notater.

• Gi et utdelingskort til en utenfor Kirken i løpet
av neste uke.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Kjærlighet» (s. 87)

• «Misjonærarbeid» (s. 98-100)
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INNLEDNING

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har Guds
prestedømsmyndighet til å forrette ordinanser som
er bindende på jorden og i himmelen. Gjennom
disse ordinansene kan vi inngå pakter med Herren
som kan lede oss til frelse og opphøyelse. Paktene
og ordinansene gjør det mulig, hvis vi trofast
aksepterer dem, å bli renset fra våre synder gjennom
Jesu Kristi forsoning og bli medlem av Herrens kirke
på jorden. Ved å inngå og holde disse paktene,
beskytter vi oss selv mot verdens ugudelighet og
mottar velsignelser som er forbeholdt dem som
velger å følge Herren.

Herren har vist misjonærer en hellig tillit når det
gjelder å forberede undersøkere til å bli døpt og
motta Den hellige ånds gave. Misjonærer skulle også
forstå at det å få sine undersøkere døpt og bekreftet
ikke er det endelige målet. Nydøpte medlemmer
skulle begynne å forberede seg til å motta tempel-
ordinansene.

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Når undersøkere kommer til Kristus og forbereder
seg til å bli medlemmer av Kirken, må de forstå
de pakter som er knyttet til frelsende ordinanser
og være villige til å inngå og holde disse hellige
forpliktelsene.

• Misjonærer hjelper dem som har omvendt seg til
evangeliet, med å forberede seg til dåp, bekref-
telse og medlemskap i Herrens kirke.

• Pakter og ordinanser som er nødvendige for
opphøyelse, mottas i Herrens hus.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Når undersøkere kommer til Kristus og
forbereder seg til å bli medlemmer av Kirken,
må de forstå de pakter som er knyttet til
frelsende ordinanser og være villige til å
inngå og holde disse hellige forpliktelsene.

� Et av de klargjørende øyeblikk i undervisningen
er når du, som misjonær, innbyr en undersøker til
å bli døpt. Når undersøkeren foretar overgangen fra
undersøker til konvertitt, må han eller hun forstå at
det er en hellig handling å inngå pakter med Herren,
og være villig til å påta seg selv ansvar for å aksep-
tere og overholde paktene. Evangeliets velsignelser
kan ikke mottas i sin fylde uten at man inngår pak-
ter og mottar Jesu Kristi gjengitte evangeliums frel-
sende ordinanser. De første paktene konvertitter
inngår, er når de mottar dåpens ordinans ved vann
og Den hellige ånd. Disse og andre pakter gir vel-
signelser og åpner dørene til frelse i Guds rike.

HVORDAN DU KAN FORBEREDE UNDERSØKERE
TIL DÅP OG BEKREFTELSE
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� «[En pakt er] en avtale mellom Gud og mennesker,
men uten at de er likeverdige parter i denne over-
enskomsten. Gud stiller paktens betingelser, og
menneskene går med på å gjøre det han ber dem
om. Deretter lover Gud å gi menneskene bestemte
velsignelser som følge av deres lydighet.

Prinsipper og ordinanser blir mottatt gjennom en
pakt. Medlemmer av Kirken som inngår slike pakter,
lover å respektere dem. Eksempelvis
inngår medlemmene en pakt med
Herren i dåpen, og denne pakten blir
fornyet når de tar del i nadverden.
Flere pakter blir inngått i templet.
Herrens folk er et paktens folk, og de
blir storlig velsignet når de holder de pakter de har
inngått med Herren.» (Veiledning til Skriftene,
«Pakt», 149-50.)

Gud holder alltid sine pakter. En pakt kan bare bli
ugyldig hvis mannen eller kvinnen selv ikke er lydig
mot og unnlater å holde sin del av pakten.

� President James E. Faust, rådgiver i Det første
presidentskap, klargjorde en hovedhensikt med
pakter: «Pakter er ikke kun ytre ritualer. De er reelle
og virkningsfulle midler til forandring. ”Å bli født
på ny er noe som skjer ved Guds ånd gjennom
ordinanser” [Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.
120. Vi skulle alltid hedre og holde hellige de frel-
sende pakter vi inngår med Herren. Såfremt vi gjør
det, har han lovet at vi ”skal få åpenbaring på
åpenbaring, kunnskap på kunnskap, så [vi] kan
kjenne mysteriene og det som gir fred – det som
bringer glede, det som bringer evig liv”
[L&p 42:61].» («Ransak meg, Gud, og
kjenn mitt hjerte!», Lys over Norge, juli
1998, 17.)

� Eldste Henry B. Eyring i De tolv
apostlers quorum har uttalt: «De siste-
dagers-hellige er et paktsfolk. Fra vår

dåpsdag gjennom de åndelige milepæler i vårt liv gir
vi Gud løfter, og han gir oss løfter. Han holder all-
tid løftene han har gitt gjennom sine bemyndigede
tjenere, men den avgjørende prøve i vårt liv er å se
om vi vil inngå og holde våre pakter med ham.»
(«Guds vitner», Lys over Norge, jan. 1997, 29.)

� Eldste F. Burton Howard i De sytti
beskrev hva det vil si å inngå pakter
og holde dem: «Vi er et paktsfolk. Hvis
det er noe ved medlemmer av Kirken
som setter oss i en særstilling, så er
det at vi inngår pakter. Vi trenger
dessuten å være kjent som et folk

som overholder pakter. Å gi løfter er lett, men å
følge opp og gjøre det vi har lovet, er en annen
sak. Det innebærer å stå løpet ut, være standhaftig
og urokkelig. Det innebærer å bevare troen og for-
bli trofast til enden, uansett om vi opplever suksess
eller nederlag, tvil eller motløshet. Det innebærer å
holde seg nær til Herren med hele sitt hjerte. Det
innebærer å gjøre alt vi lover å gjøre med all vår
styrke – selv når vi kanskje ikke har lyst til det.»
(«Forpliktelse», Lys over Norge, juli 1996, 30.)

� Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers
quorum forklarte at det er knyttet mer til å inngå
pakter enn å kjenne og forstå læresetningene: «Det
er vår plikt å hjelpe andre, gjennom Åndens kraft,
til å kjenne og forstå evangeliets læresetninger og
prinsipper. Alle må få føle at gjenopprettelsens
læresetninger er sanne og har stor verdi. Og enhver

som aksepterer budskapet, må søke
å etterleve evangeliet ved å inngå og
holde hellige pakter og ved å delta i
alle frelsens og opphøyelsens ordi-
nanser.» («Nå er tiden inne», Liahona,
jan. 2001, 88.)

• Moroni 6:1-4

• Lære og pakter 20:37

• Lære og pakter 42:78

• Lære og pakter 45:9

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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«Prinsipper og
ordinanser mottas
gjennom en pakt.»

«Den avgjørende prøve
i vårt liv er å se om vi
vil inngå og holde våre

pakter med [Gud].»



� Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum
fortalte hvorfor det er viktig at vi lever på en slik
måte at Den hellige ånd vil godkjenne våre pakter:
«Vår Frelser er verdens lys. Vi bør leve slik at vi kan
bli opplyst av hans Ånd, og slik at vi kan høre og
gi akt på det bekreftende segl som Den hellige ånd
gir, han som vitner om Faderen og Sønnen (se L&p
20:26)… Vi bør være trofaste mot de pakter vi har
inngått i Jesu Kristi navn.» («Verdens lys og liv»,
Lys over Norge, jan. 1988, 61.)

Misjonærer hjelper dem som har omvendt
seg til evangeliet, med å forberede seg til dåp,
bekreftelse og medlemskap i Herrens kirke.

� Misjonærer underviser undersøkere
i Herrens bud og innbyr dem så til
å handle ifølge det de har lært.
Undersøkere oppfordres til å ha tro på
Herren, omvende seg og forplikte seg
til å holde budene. Det forbereder dem
til dåpsintervjuet, da de vil bli spurt
om de vil forplikte seg til å holde disse budene
resten av livet. Når undersøkere forplikter seg til å
bli døpt, kreves det at de overholder en verdighets-
norm (se Moroni 6:1-4).

Vår himmelske Fader elsker sine barn og ønsker å
velsigne dem. Bud medfører mulighet til velsignelser
(se L&p 130:20-21). De budene som behandles i
dette kapitlet, er noen av de som undersøkere trenger
å forstå og forplikte seg overfor før de døpes. Man
må etterleve alle disse budene for å være verdig til
å bli døpt. Det er følgende bud:

• Holde sabbatsdagen hellig.

• Følge profetene.

• Etterleve kyskhetsloven.

• Etterleve Visdomsordet.

• Etterleve tiendeloven.

Hold sabbatsdagen hellig

Vår adferd på sabbatsdagen gjenspeiler hvor innstilt
vi er på å hedre og tilbe Gud. Ved å holde sabbats-
dagen hellig viser vi Gud at vi er villig til å holde
våre pakter. Siste-dagers-hellige skulle holde denne
helligdagen fri for verdslig aktivitet og konsentrere
seg om å innta en holdning med tilbedelse, takksi-
gelse, tjeneste og familierelaterte aktiviteter som
passer på sabbatsdagen. Hvis Kirkens medlemmer går
inn for å gjøre sabbatsdagens aktiviteter forenelige

med Herrens hensikt og Ånd, vil livet bli fylt av
glede og fred.

� President Gordon B. Hinckley ga dette råd angå-
ende passende overholdelse av sabbatsdagen: «Det
er ikke nødvendig for folk å handle og vanære sab-

batsdagen ved å kjøpe varer om søn-
dagen. Det er ikke tiden til å kjøpe
matvarer. Dere har seks dager i uken…
Dere må ikke handle på søndag…
Dere vil ikke gå glipp av noe om dere
gjør innkjøp de andre dagene og lar
være å gjøre det på søndag. La den

være en dag til meditasjon, til å lese i Skriftene,
snakke med familien og dvele ved det som hører
Gud til. Hvis dere gjør det, vil dere bli velsignet.»
(«Inspirerende tanker», Lys over Norge, nov. 1998, 7.)

� Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quo-
rum forklarte hvordan sabbaten ble holdt i hevd i
tidligere evangelieutdelinger: «Tidløse sannheter
og prinsipper i evangeliet var og er viktige for folk
i oldtidens og dagens Israel. Sabbatsdagen ble for
eksempel hedret av forskjellige årsaker gjennom
generasjonene. Fra Adams tid ned til Moses ble
sabbaten overholdt som en dag for hvile fra arbeidet
under skapelsen (s. 2. Mosebok 20:8-11; 31:16-17).
Fra Moses’ tid til Herrens oppstandelse var sabbaten
også til minne om israelittenes befrielse fra fangen-
skapet i Egypt (se 5. Mosebok 5:12-15, Jesaja 58:13,
Esekiel 20:20, 44:24, Mosiah 13:19). I de siste dager
helligholder de hellige sabbatsdagen til minne om
Jesu Kristi forsoning (se Ap.gj. 20:7, 1. Kor. 16:2,
Åp. 1:10, L&p 59:9-19).« («Utvandringen gjentas»,
Liahona, apr. 2002, 36.)

Følg profetene

Kristus bygget sin kirke på profeters og apostlers
grunnvoll. Apostlene og profetene ledet Kirken ved
åpenbaring. Herren kalte Joseph Smith som den
første profet til å lede hans kirke i den siste evange-
lieutdeling. De som leder Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige i dag, er også profeter og apostler.

• 2. Mosebok 20:8-11

• Lære og pakter 59:9-10

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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Når undersøkere forplik-
ter seg til å bli døpt,

kreves det at de overhol-
der en verdighetsnorm.



Kirkens president er en levende profet. Vi tror på
Guds utvalgte profeter og følger deres rettledning
og læresetninger.

� President James E. Faust beskrev velsignelsene
ved å støtte og oppholde en Guds profet:

«De som ønsker å komme ut av mørket og ut i lyset,
må se til at de er samstemt med den inspirasjon og
åpenbaring som kommer gjennom våre profeter,
seere og åpenbarere… De er de profetiske orakler
som har vært kanalen gjennom alle århundrer til
den himmelske sendestasjonen og har hatt ansvaret
for å formidle Herrens ord til andre.

Den beste måten for dere unge til å bli mer sam-
stemt med Frelseren, er å støtte og oppholde hans
levende profet på jorden, Kirkens president – som
i våre dager er president Gordon B. Hinckley. Hvis
vi ikke følger den levende profet, uansett hvem det
måtte være, står vi i fare for å dø åndelig…

Jeg kan vitne om at prosessen med fortsatt åpenba-
ring inntrer svært ofte i Kirken. Det skjer daglig.»
(Come Out of the Darkness into the Light [Temakveld
i regi av Kirkens skoleverk 8. sep. 2002], 4.)

� Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum
snakket om viktigheten av å følge levende profeter:

«Levende profeter leder denne kirken i dag. Den
største trygghet for medlemmer av Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige ligger i å lære å lytte til og
adlyde de ord og bud som Herren har gitt gjennom
sine levende profeter…

Vår åndelige trygghet ligger i å lytte til vår levende
profets klare røst. Hvis vi lytter til ham og følger
hans råd, vil vi kunne leve slik som Kristus vil at vi
skal leve, og holde ut til enden så vi en dag, sammen
med våre familier, vil komme tilbake i vår himmel-
ske Faders og vår Frelser Jesu Kristi nærhet.» («Hør
profetens røst og følg den», Lys over Norge, juli
1995, 16.)

Etterlev kyskhetsloven

Gud finner behag i at hans sønner og døtre er kyske,
og han hater seksuell synd. Kyskhet er seksuell ren-
het. For å være kysk må du være moralsk ren i tan-
ker, ord og handlinger. Det må ikke forekomme
seksuelle forhold før man er lovformelig gift. Når
du er gift, må du være fullstendig trofast mot din
ektemann eller hustru. Pornografi i enhver form
må unngås. Den gudgitte formeringsevne og vårt
legeme må behandles som hellig. Dåpskandidater
skal etterleve kyskhetsloven, som forbyr enhver
seksuell forbindelse utenfor et lovlig inngått ekte-
skap. Det gjelder også homoseksuelt forhold. De
skal ikke være delaktig i abort. Hvis det er begått
seksuell synd, må de omvende seg før Herren kan
tilby sin tilgivelse.

� Medlemmene i Det første presidentskap og De
tolv apostlers quorum erklærte: «Gud har befalt at
formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal
brukes mellom en mann og en kvinne som er lov-
lig viet som ektemann og hustru.» («Familien – en
erklæring til verden», 35602 170.)

� President James E. Faust sammenholdt deres liv
som bryter kyskhetsloven, med dem som fører et
moralsk rent liv:

«De som innlater seg på fysisk intimitet med noen
utenfor ekteskap, vil med sannsynlighet lide under
skyldfølelse og dyp følelsesmessig og fysisk smerte.
Intime forhold mellom mann og kvinne utenfor de
rammer Herren har fastsatt, medfører stor elendig-
het, skam, nedverdigelse og sorg for de involverte.

Når disse hellige gavene derimot brukes slik Herrens
hensikt var, innenfor rammene av et tempelekte-
skap, gir de oss den største glede og lykke. Vi blir
medskapere med Gud ved å få familie og etterkom-
mere. Kyskhet før ekteskapet, fulgt av troskap i
ekteskapet, er en hellig inngangsbillett til selvre-
spekt og lykke for alle.» («Guds rettferdige døtre»,
Liahona, mai 2003, 109.)

• Lære og pakter 42:22-25

• Lære og pakter 63:16

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på

• Amos 3:7

• Lære og pakter 1:38

• Lære og pakter 21:4-6

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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� Eldste Dallin H. Oaks talte om kyskhetsloven:

«Kraften til å skape jordisk liv er den mest opp-
høyde kraft Gud har gitt sine barn. Bruken av den
ble påbudt i den første befaling, men det ble gitt
en annen viktig befaling som forbød misbruk av
den. Den vekt vi legger på kyskhetsloven, forklares
med vår forståelse av hensikten med vår forplant-
ningsevne i relasjon til oppfyllelsen av Guds plan.

Gud finner behag i at vi benytter vår forplant-
ningsevne, men han har befalt at den skal brukes
innen ekteskapets ramme. President Spencer W.
Kimball forkynte at ”innenfor et lovlig inngått
ekteskap er det intime seksuelle forhold riktig og
guddommelig godkjent. Det er intet vanhellig eller
nedverdigende ved seksualiteten i seg selv, for ved
den forenes mann og kvinne i en skapelsesprosess
og i uttrykk for kjærlighet.” (The Teachings of Spencer
W. Kimball red. Edward L. Kimball [Salt Lake City:
Bookcraft, 1982], s. 311.)

Utenfor ekteskapets bånd er all bruk av forplant-
ningsevnen i mer eller mindre grad en syndig for-
simpling og forvrengning av menns og kvinners
mest guddommelige egenskap.» («Den store plan
for lykke», Lys over Norge, jan. 1994, 70-71.)

Etterlev Visdomsordet

Visdomsordet lærer
oss å ta vare på vårt
fysiske legeme. Det
sier spesielt at vi skal
unngå skadelige stof-
fer, herunder alkohol,

tobakk, te og kaffe. Vi må også unngå narkotika i
enhver form. Undersøkere må etterleve Visdomsordet
både før og etter dåpen. De som adlyder denne
loven, får helsemessige velsignelser, styrke og
beskyttelse mot det onde.

� President Gordon B. Hinckley har advart mot å
bryte Visdomsordet: «Legemet ditt er Guds tempel.
Det er hellig. Det er Guds skaperverk. Du og jeg kan
ikke under noen omstendighet tillate oss å innlate

oss med narkotika. De vil fullstendig ødelegge deg.
De vil ta fra deg selvkontrollen. De vil få deg til å
begå uærlighet for å få penger til å kjøpe dem. Hold
deg unna det som forbys i Visdomsordet – ta ikke
alkohol, ikke øl, ikke tobakk. Hvilken velsignelse!
Hvilken velsignelse Visdomsordet er, at Herren ville
fremsette et mønster for sin kirke når det gjelder
livsførsel som skulle velsigne vårt liv.» («Excerpts
from Resent Addresses of President Gordon B.
Hinckley, Ensign, mars 1999, 73.)

Etterlev tiendeloven

En av de store velsignelser ved
å være medlem av Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige
er anledningen til å bidra til
Guds rikes vekst ved å betale
tiende. Tiende er en lov helt
fra oldtiden, en guddomme-
lig lov. For eksempel betalte
profeten Abraham i Det gamle
testamente tiende av alt han
eide (se Alma 13:15).

Herren har befalt oss å gi en tiendedel av vår årlige
inntekt for å hjelpe til med å bygge opp hans rike.
Vår tiende er hellig for Herren, og vi hedrer ham ved
å betale tiende. Gud lover rikelige velsignelser til dem
som betaler en ærlig tiende (se Malaki 3:10-12).

Tiendemidlene brukes til Kirkens kontinuerlige
aktivitet, som oppføring og vedlikehold av templer
og møtehus, støtte til misjonærarbeidet, drift av
tempel- og slektshistorisk arbeid og mange andre
verdifulle ting. Tienden brukes ikke til å lønne lokale
ledere i Kirken. Alle lokale menigheter presideres
over av legfolk som ikke får betalt for sin tjeneste.

� President Gordon B. Hinckley fortalte hvorfor
han betaler tiende: «Det er alltid en velsignelse å gi
Herren tilbake bare en tiendedel av det han har gitt
oss. Jeg har et sterkt vitnesbyrd om tiende, mine
brødre og søstre. Det har aldri vært vanskelig for
meg å betale tiende, ikke engang i tider med dårlig
økonomi, for Herren har lovet at han vil velsigne

• Malaki 3:10-12

• Lære og pakter 119:4

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på

• 1. Kor. 6:19-20

• Lære og pakter 89:18-21

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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oss hvis vi gjør dette. Det var ikke jeg alene som
ga dette løftet. Det var ikke biskopen som ga løftet.
Det var Herren som ga løftet, og han har makt til å
holde det.» («Ord fra den levende profet», Lys over
Norge, des. 1998, 38.)

� President James E. Faust forklarte at det å betale
tiende ikke er et spørsmål om hvorvidt man er rik
eller fattig:

«Tiendeloven er enkel – vi betaler en tiendedel av vår
årlige inntekt. Inntekt er av Det første presidentskap
definert som det vi tjener. Hva som utgjør 10 pro-
sent av vår årlige inntekt, er en sak mellom hver av
oss og vår Skaper. Det finnes ingen lovfestede regler.
Som en konvertitt i Korea en gang sa: ”Når det
gjelder tiende, spiller det ingen rolle om man er rik
eller fattig. Man betaler 10 prosent, og man trenger
ikke skamme seg om man ikke har tjent særlig mye.
Om du tjener massevis av penger, betaler du 10
prosent. Tjener du svært lite, betaler du fremdeles
10 prosent. Vår himmelske Fader vil elske deg for
det. Du kan gå med hevet hode” …

Noen mener kanskje at de ikke har råd til å betale
tiende, men Herren har lovet at han vil sørge for
en utvei for oss til å holde alle hans bud [se
1. Nephi 3:7]. Å betale tiende krever
stor tro til å begynne med, men som
Jesus sa: ”Om noen vil gjøre hans
vilje, da skal han kjenne om læren er
av Gud, eller om jeg taler av meg selv”
[Johannes 7:17]. Vi lærer om tiende
ved å betale den. Jeg tror faktisk at
det er mulig å komme seg ut av fattigdom ved å ha
stor nok tro til å gi Herren tilbake en del av det
lille vi har.» (Hvordan åpne himmelens sluser»,
Liahona, jan. 1999, 67-68.)

Pakter og ordinanser som er nødvendige
for opphøyelse, mottas i Herrens hus.

� Tempelordinanser er en betingelse for opphøyelse.
Misjonærer forbereder undersøkerne til å akseptere
det gjengitte evangeliums første prinsipper og ordi-
nanser. Trofaste medlemmer av kirken forstetter sin
fremgang for å bli kvalifisert til opphøyelse i det
celestiale rike. Vi har ikke bare blitt befalt å la oss
døpe og motta Den hellige ånds gave, men hvis vi
skal motta alle vår himmelske Faders velsignelser,
må vi også motta de ordinanser som bare blir til-
budt i Herrens hus.

� President Howard W. Hunter forklarte behovet
for tempelordinanser: «Tempelordinanser er abso-
lutt nødvendige. Vi kan ikke komme tilbake til

Guds nærhet uten dem. Jeg oppfor-
drer enhver til å reise verdig til tem-
plet eller å arbeide mot den dagen
du kan tre inn i dette hellige hus for
å motta dine ordinanser og pakter.»
(«Følg Guds Sønn», Lys over Norge,
jan. 1995, 88.)

� President Hunter understreket at dåpen ikke er det
endelige mål for undersøkere: «Alle våre anstreng-
elser for å forkynne evangeliet, fullkommengjøre
de hellige og forløse de døde fører til det hellige
tempel. Det er fordi tempelordinansene er absolutt
avgjørende. Vi kan ikke vende tilbake til Guds nær-
het uten dem.» («Et tempelmotivert folk», Lys over
Norge, mai 1995, 7.)

� Eldste Russell M. Nelson forklarte hvordan forkyn-
nelse av det gjengitte evangelium leder til templet
på veien til evig liv:

«Templet er Herrens hus. Selve grunnlaget for enhver
ordinans og pakt i templet – som er kjernen i frel-
sesplanen – er Jesu Kristi forsoning. Hver aktivitet,
hver leksjon, alt vi gjør i Kirken, innrettes mot
Herren og hans hellige hus. Vår innsats for å for-
kynne evangeliet, fullkommengjøre de hellige og
forløse de døde, alt dette leder til templet…

• Lære og pakter 131

• Lære og pakter 132:15, 18-19

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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«Tempelordinansene er
absolutt avgjørende. Vi
kan ikke vende tilbake til
Guds nærhet uten dem.»



Tempelordinanser, pakter, begavelser og beseglinger
gjør det mulig for enkeltpersoner å bli forsonet med
Herren, Og for familier å bli beseglet utover døden.
Ved å holde templets pakter blir vi kvalifisert til evig
liv, som er den største gave Gud har til mennesket
[se L&p 14:7]. Evig liv er mer enn udødelighet. Evig
liv er opphøyelse i den høyeste himmel, det liv som
Gud lever.» («Personlig forberedelse til templets
velsignelser», Liahona, juli 2001, 37.)

� President Joseph Fielding
Smith sa at prestedømmets
fylde er en betingelse for
opphøyelse:

«Det er ingen opphøyelse
i Guds rike uten prestedøm-
mets fylde… Disse velsig-
nelsene fås ved lydighet
mot ordinanser og pakter
i Herrens hus…

Herren har gjort det mulig for alle menn i denne
kirke, hvis de er lydige, å motta prestedømmets fylde
gjennom ordinansene i Herrens tempel. Dette kan
ikke mottas noe annet sted.» (Frelsende læresetninger,
3:110-11.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hvilken betydning har det å inngå pakter
med Gud?

• Hvorfor er frelsende ordinanser forbundet
med pakter?

• På hvilke måter bringer Herrens bud og
befalinger oss glede?

• Hva mener du undersøkere skulle lære om
templet?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Lag en liste over pakter du har inngått i ditt liv,
og tenk over hvordan de har påvirket og beskyt-
tet deg.

• Øv på å undervise i et av emnene som er behand-
let i dette kapitlet, på en familiens hjemmeaften
eller undervis en venn eller romkamerat.

• Hvis du ikke nylig har gjort det, tar du kontakt
med biskopen eller grenspresidenten angående
forberedelse til å reise til templet.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Dåp» (s. 23-26)

• «Kyskhet» (s. 90-94)

• «Pakt» (s. 120-21)

• «Profeter» (s. 132-33)

• «Sabbaten» (s. 134-35)

• «Templer» (s. 151-55)

• «Tiende» (s. 155-56)

• «Visdomsordet» (s. 169-71)

NOTATER OG INNTRYKK
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INNLEDNING

Som sønner og døtre av Gud har vi arvet guddom-
melige egenskaper. Våre førjordiske erfaringer gjorde
oss forberedt til jordelivet, hvor vi fortsetter å lære
og å vokse. En misjon er en flott anledning til å
fortsette utviklingen og foredle våre guddommelige
egenskaper ved at vi bestreber oss på å bli mer lik
Frelseren.

Jesus Kristus viste oss hvordan vi skulle leve. «Se,
jeg er lyset, jeg har vist dere et eksempel» (3. Nephi
18:16). Å leve et Kristus-lignende liv er det ideal vi
søker å oppnå (se Matteus 5:48, 3. Nephi 12:48).
Noe av det beste vi kan gjøre for å tilegne oss Kristi
egenskaper, er å studere Frelserens liv og prøve å bli
ham lik. Effektive misjonærers Kristus-lignende egen-
skaper gjør det mulig for undersøkere å se det gjen-
gitte evangeliets skjønnhet i misjonærenes liv.
Undersøkere ønsker det misjonærene har og
begynner å tørste etter evangeliets fylde. Hvis vi
er trofaste, vil Jesus Kristus fortsette å foredle våre
talenter og evner og hjelpe oss å bli
ham mer lik. President Gordon B.
Hinckley har sagt: «Den mest overbe-
visende brosjyre om evangeliet er en
siste-dagers-helligs eksemplariske liv.»
(Lys over Norge, okt. 1982, 95.)

LÆRESETNINGER OG
PRINSIPPER Å FORSTÅ

• Misjonærer strever for å utvikle Kristus-lignende
egenskaper.

• Misjonærer er befalt å tjene Gud av all sin
«makt, sinn og styrke» (L&p 4:2).

• Lydighet er en svært viktig egenskap i misjonær-
arbeidet.

UNDERBYGGENDE SKRIFTSTEDER
OG UTTALELSER

Misjonærer strever for å utvikle 
Kristus-lignende egenskaper.

� Som vår Herre
Jesu Kristi ambassa-
dører skulle
misjonærer være
eksempler på hans
kvaliteter for alle
de underviser.

Undersøkere reagerer ofte positivt på misjonærer
og medlemmer som streber etter å ligne Frelseren.
Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum

beskrev hvilket eksemplets makt med-
lemmer har som har Kristus-lignende
egenskaper: «Det finnes i sannhet
ikke noe mektigere misjonærbudskap
vi kan sende ut til verden enn det
eksemplet en kjærlig og lykkelig siste-
dagers-helligs livsførsel er. Et trofast

medlems væremåte og holdning, smil og vennlighet
fører med seg en varme og imøtekommenhet som
ingen misjonærbrosjyre eller video kan formidle.
Folk slutter seg ikke til Kirken på grunn av det de
vet. De kommer på grunn av det de føler, det de
kan se og ønsker åndelig sett. Vitnesbyrdets ånd
og vår lykke i så henseende vil skinne igjennom til

KRISTUSLIGNENDE EGENSKAPER
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Kapittel 14

«Den mest overbevisende
brosjyre om evangeliet

er en siste-dagers-helligs
eksemplariske liv.» 



andre, hvis vi slipper det til. Som Herren sa til Alma
og Mosiahs sønner: ”Gå ut … så dere kan vise dem
et godt eksempel i meg, og jeg vil gjøre dere til et
redskap i mine hender til mange sjelers frelse [Alma
17:11].» («Vitner for meg», Liahona, juli 2001, 15.)

� Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quo-
rum oppmuntret oss til å utvikle Kristus-lignende
egenskaper for å bli effektive misjonærer: «Hvis vi
skal oppfylle Herrens befaling om å åpne himmelens
vinduer for alle våre brødre og søstre, må vi forbe-
rede oss på å undervise i evangeliet. Ved studium av
Skriftene, faste og bønn befester vi vårt vitnesbyrd.
Vi fremelsker Kristus-lignende egenskaper som ”tro,
dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, broderlig
vennlighet, gudfryktighet, kjærlighet, ydmykhet [og]
flid” [L&p 4:6].» («Vinduer mot lys og sannhet»,
Lys over Norge, jan. 1996, 76.)

Disse Kristus-lignende egenskapene behandles i
resten av kapitlet.

Tro (se også kapittel 10, «Tro og omvendelse»)

� Tro fører til kunnskap og forståelse. President
Boyd K. Packer, fungerende president for De tolv
apostlers quorum, har forklart:

«Når du prøver prinsipper i evangeliet ved å tro
uten å vite, vil Ånden begynne å undervise deg.
Gradvis blir din tro erstattet av kunnskap.

Du vil bli i stand til å skjelne, eller se, med åndelige
øyne.» («Personlig åpenbaring: Gaven, prøven og
løftet», Lys over Norge, jan. 1995, 59.)

� Misjonærveiledningen
Forkynn mitt evangelium
forklarer forholdet
mellom tro på Jesus
Kristus og vår livsførsel:
«Tro leder til handling,
inkludert omvendelse,
lydighet og hengiven
tjeneste. Når vi har tro
på Jesus Kristus, stoler vi
nok på Herren til å holde
hans bud – selv når vi
ikke helt forstår grunnen
til dem. Du utfører det

som Herren vil at du skal utføre. Du bidrar til at noe
godt skjer i ditt eget og andres liv. Du er i stand til
å utrette mirakler ifølge Herrens vilje. Din tro til-
kjennegis ved flid og arbeid.» (Forkynn mitt evange-
lium [2004], 116.)

� Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
understreket viktigheten av tro: «Nødvendigheten
av å utøve tro på Jesus Kristus er absolutt. Det er
grunnlaget for frelsesplanen. Når utøvelse av tro er
forbundet med oppriktig anstrengelse basert på vilje
til å lytte til hans råd, følger stor personlig vekst og
velsignelser.» («Skaff deg åndelig kunnskap», Lys
over Norge, jan. 1994, 87.)

Dyd

� President Ezra Taft Benson beskrev noen av
dydens egenskaper:

«Dydig oppførsel innebærer at [en prestedømsbærer]
har rene tanker og rene handlinger…

Dyd er beslektet med hellighet, en guddommelig
egenskap. En prestedømsbærer skulle aktivt søke
det som er dydig og skjønt, og ikke det som er ned-
verdigende og skittent. Dyd vil alltid pryde hans
tanker (se L&p 121:45). Hvordan kan noen mann
hengi seg til onder som pornografi, blasfemi eller
vulgaritet og likevel anse seg som fullt ut dydig?»
(«Mesterens guddommelige karakteregenskaper»,
Lys over Norge, jan. 1987, 37.)

� President James E. Faust, rådgiver i Det første
presidentskap, forklarte: «Mange forstår ikke den
fulle betydningen av dyd. En vanlig oppfatning er
at det er det samme som å være kysk eller moralsk
ren, men dyd i sin fulle betydning omfatter alle rett-
ferdige trekk som bidrar til å forme vår karakter. På
en gammel prøvelapp i et museum i Newfoundland,
brodert i 1813, står det: ”Dyd er sinnets fremste

• Matteus 25:40

• Lukas 10:30-37

• Johannes 13:4-17.

• 2. Nephi 31:9-10

• 3. Nephi 18:24

• Lære og pakter 4:5-6

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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skjønnhet, menneskets edleste
utsmykning. Dyd er vår trygghet og
vår ledestjerne som vekker fornuften
når våre sanser slår feil.”» («Guds rett-
ferdige døtres dyder», Liahona, mai
2003, 108.)

Kunnskap

� Vi trenger balanse med hensyn til å søke kunn-
skap. President Spencer W. Kimball understreket
nødvendigheten av å være omhyggelig med hva
slags kunnskap vi velger:

«Både verdslige og åndelige kunnskapsskatter er
skjult – men skjult for dem som ikke søker dem
på riktig måte og anstrenger seg for å finne dem…
Åndelig kunnskap finner man ikke ved bare å spørre
etter den. Selv ikke bønn er tilstrekkelig. Det skal
utholdenhet til, og man må vie sitt liv til det.
Kunnskapen om det som hører verden til, er knyt-
tet til tid og er begrenset. Kunnskap om uendelige
sannheter er knyttet til tid og evighet.

Av alle kunnskapsskatter er den aller viktigste
kunnskap om Gud: Hans eksistens, kraft, kjærlig-
het og løfter…

Verdslig kunnskap, hvor viktig den
enn er, kan aldri frelse en sjel og ikke
åpne det celestiale rike, skape en ver-
den eller gjøre et menneske til en
gud, men den kan være ytterst nyttig
for den som, ved å sette de viktigste ting først, har
funnet veien til evig liv og som nå kan omgjøre all
sin kunnskap til å være et redskap og en tjener.»
(The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L.
Kimball [1982], 389-91.)

Måtehold

� Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quo-
rum har sagt:

«Måtehold antyder edruelighet og selvbeherskelse i
handling. Det minner en om pakter som er inngått…

Skriftene lærer oss gjentatte gangere at vi skal være
”måteholdne i alle ting” (1. Kor. 9:25, Alma 7:23,
38:10, L&p 12:8). Måtehold kan beskytte oss mot
ettervirkningene av overdrivelse.» («Disse … var
våre eksempler», Lys over Norge, jan. 1992, 70.)

� President Ezra Taft Benson beskrev en måteholden
person: «En prestedømsbærer er måteholden. Det vil
si at han behersker seg med hensyn til følelser og
verbale uttrykk. Han gjør ting med måte og ligger

ikke under for overdreven nytelse. Kort
sagt, han har kontroll over seg selv.
Han er herre over sine følelser, og
ikke omvendt.» («Mesterens guddom-
melige karakteregenskaper», Lys over
Norge, jan. 1987, 38.)

Tålmodighet

� Det er en stor fordel å betrakte livet med tålmo-
dighet. Eldste Joseph B. Wirthlin har sagt:

«Vi vil kunne oppleve ekte glede og lykke i den
grad vi lærer å være tålmodige.

Ordbøker definerer tålmodighet som det å tåle
smerte eller sorg rolig og uten å klage, ikke være
ubesindig eller hissig, å være urokkelig tross oppo-
sisjon, vanskeligheter eller motgang…

Jeg tror manglende tålmodighet er en hovedårsak
til de vanskeligheter og den mangel på lykke som
råder i verden i dag. Altfor ofte er vi utålmodige med
oss selv, våre familiemedlemmer og venner, og til
og med overfor Herren. Vi synes å forlange å få det
vi ønsker med en gang, uansett om vi har fortjent
det, om det er godt for oss eller om det er riktig…

Vi burde lære å være tålmodig med
oss selv. Når vi har forstått hvor vår
styrke og svakhet ligger, skulle vi for-
søke å være kloke i alle valg og avgjø-
relser, benytte enhver anledning godt
og gjøre vårt beste i alt vi foretar oss.

Vi skulle aldri være unødvendig motløse eller for-
tvilet når vi gjøre vårt aller beste. Vi skulle heller
være fornøyd med vår fremgang, selv om det til
tider kan gå sakte.» («Tålmodighet, en nøkkel til
lykke», Lys over Norge, juli 1987, 26-27.)

Broderlig vennlighet
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«Dyd … omfatter alle
rettferdige trekk.»

«Av alle kunnskapsskat-
ter er den aller viktigste

kunnskap om Gud.»



� President Ezra Taft Benson har sagt: «En som er
vennlig, er sympatisk og velvillig overfor andre.
Han har omtanke for andres følelser og er høflig i
sin oppførsel. Han er hjelpsom av natur. Vennlighet
unnskylder andres svakheter og feil. Vennlighet er
noe vi viser alle – eldre og unge, dyr, de av lavere
status så vel som de høyt ansette.» (Mesterens gud-
dommelige karakteregenskaper», Lys over Norge,
jan. 1987, 43.)

Gudfryktighet

� Eldste Russell M. Nelson har sagt:

«Gudfryktighet er en egenskap som synes like van-
skelig å definere som den er å oppnå. Skriften taler
om ”gudsfryktens hemmelighet” (1. Tim. 3:16,
L&p 19:10)…

Simon Peter rådet oss til å ”ferdes i hellighet og
gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal
komme” (2. Pet. 3:11-12).

”Guddommelighetens kraft blir tilkjennegitt i
prestedømmets ordinanser” (se L&p 84:20).
Gudfryktighet er ikke et produkt av fullkommenhet.
Den kommer ved konsentrasjon og innvielse.

Gudfryktighet kjennetegner hver av dere som vir-
kelig elsker Herren. Dere husker alltid Frelserens
forsoning og fryder dere over hans ubetingede
kjærlighet. I mellomtiden overvinner dere person-
lig stolthet og verdiløse ambisjoner. Dere anser det
dere gjør, som viktig bare hvis det bidrar til å opp-
rette Hans rike på jorden.» («Disse … var våre
eksempler», Lys over Norge, jan. 1992, 71-72.)

� Gudfryktighet kan ofte beskrives som å ivrig føye
seg etter Guds vilje. President Gordon B. Hinckley
innledet med et sitat fra Moroni, og sa:

«”Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham,
og nekt dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter
dere all ugudelighet og elsker Gud av hele deres
makt, sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig
for dere, så dere ved hans nåde kan bli fullkomne
i Kristus. Og hvis dere ved Guds nåde er fullkomne
i Kristus, kan dere på ingen måte fornekte [Kristi]
kraft” (Moroni 10:31-32)…

Jeg ber om at vi alle må være litt vennligere, litt mer
omtenksom, litt høfligere. Jeg ber om at vi må holde
vår tunge i tømme og ikke la sinne fremkalle ord som
vi senere vil angre. Jeg ber om at vi må ha styrke
og vilje til å vende det andre kinnet til, til å gå en
ekstra mil for å rette de ulykkeliges svake knær…

Må Gud velsigne dere, mine vidunderlige, trofaste
medarbeidere i dette store verk. Må Hans fred og
Hans kjærlighet være hos dere og berike deres liv
med det som er godt.» («La oss etterleve evangeliet
mer fullstendig», Liahona, nov. 2003, 103.)

Kjærlighet

� President Ezra Taft Benson talte om hvordan vi kan
tilegne oss kjærlighet ved å følge Frelserens eksem-
pel: «Den siste dyd i den guddommelige karakter,
den som setter kronen på verket, er kjærlighet til
andre, eller Kristi rene kjærlighet (se Moroni 7:47).
Hvis vi virkelig vil søke å bli mer lik vår Frelser og
Mester, da skulle vårt høyeste mål være å lære å
elske slik han elsker. Mormon beskrev kjærlighet
som ”det største av alt” (Moroni 7:46).

Vår verden taler en god del om kjærlighet, og mange
søker den. Men Kristi rene kjærlighet er svært for-
skjellig fra det verden kaller kjærlighet. Kjærligheten
søker aldri selvisk tilfredsstillelse. Kristi rene kjær-
lighet søker bare andres evige vekst og glede.»
(«Mesterens guddommelige karakteregenskaper»,
Lys over Norge, jan. 1987, 43.)

� Kjærlighet må ligge til grunn for våre handlinger
hvis vi skal bli Kristus lik. Eldste Dallin H. Oaks i
De tolv apostlers quorum forklarte: «Vi oppfordres
til å bevege oss gjennom en prosess med omven-
delse frem mot den status og tilstand vi kaller evig
liv. Det oppnås ikke ved bare å gjøre det som er rik-
tig, men ved å gjøre det av riktig grunn – av Kristi
rene kjærlighet. Apostelen Paulus illustrerte dette i
sin velkjente læresetning om viktigheten av kjær-
lighet (se 1. Kor. 13). Grunnen til at kjærlighet aldri
svikter og at kjærlighet til og med er større enn de
mest betydelige gode gjerninger han nevnte, er at
kjærlighet, ”Kristi rene kjærlighet” (Moroni 7:47),
ikke er en handling, men en tilstand eller et stadium.
Kjærlighet utvikles ved en rekke handlinger som
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resulterer i omvendelse. Kjærlig er noe man blir.
Derfor, som Moroni sier, ”hvis derfor menneskene
ikke har barmhjertighet, kan de ikke arve” det sted
som er beredt for dem i Faderens boli-
ger (Ether 12:34, uthevelse tilføyd).»
(Liahona, jan. 2001, 42.)

� Jesus Kristus er det fullkomne eksem-
pel på kjærlighet. I sitt jordiske virke
gikk han alltid «omkring og gjorde
vel», idet han forkynte evangeliet og
viste medlidenhet med de fattige, pla-
gede og nødlidende (se Matteus 4:23; Markus 6:6;
Apostlenes gjerninger 10:38). Hans største uttrykk
for kjærlighet var hans altomfattende forsoning.
Han sa: «Ingen har større kjærlighet enn denne at
han setter sitt liv til for sine venner» (Johannes
15:13). Dette var den største handling av langmo-
dighet, omtanke og uselviskhet som noensinne vil
bli utført...

Når du fortsetter å motta Frelserens fullkomne
kjærlighet og når du viser Kristus-lignende kjærlig-
het for andre, vil du finne at din kjærlighet blir
større. Du vil oppleve gleden ved å være i Herrens
tjeneste. Den hellige ånd vil være din konstante
ledsager og veilede deg i din tjenestegjerning og i
din omgang med andre.» (Tro mot pakten – En opp-
slagsbok i evangeliet [2004], 105.)

Ydmykhet

� Eldste Richard G. Scott har sagt: «Ydmykhet er av
største betydning for å oppnå åndelig kunnskap.
Å være ydmyk er å være lærevillig. Ydmykhet gjør
det mulig å bli instruert av Ånden og undervist fra
kilder som er inspirert av Herren, som for eksempel
Skriftene. Den personlige vekst og forståelses frø
spirer og blomstrer i ydmykhetens fruktbare jord.
Deres frukt er åndelig kunnskap som skal veilede
oss i dette liv og det neste.» («Skaff deg åndelig
kunnskap», Lys over Norge, jan. 1994, 86.)

� I egenskap av medlem av De sytti talte eldste
Marlin K. Jensen om forholdet mellom det å være
ydmyk og å underkaste oss Guds vilje: «Sann
ydmykhet vil uunngåelig lede oss til å si til Gud:
”Skje din vilje.” Og siden det vi er påvirker det vi
gjør, vil vår underdanighet gjenspeiles i vår ærbø-
dighet, takknemlighet og villighet til å ta imot kall,
råd og irettesettelse.» («Vandre ydmykt med din
Gud», Liahona, juli 2001, 10.)

Flid

� «Flid er stabil, vedvarende, oppriktig og energisk
innsats i Herrens arbeid. Herren venter at du skal

arbeide flittig – iherdig og med stor
innsats og omsorg. En flittig misjonær
er effektiv og dyktig. Flid i misjonær-
arbeidet er et uttrykk for din kjærlig-
het til Herren og hans verk. Når du er
flittig, finner du glede og tilfredsstil-
lelse i ditt arbeid.

Gjør mye godt av egen fri vilje (se L&p 58:27). Ikke
vent på at dine ledere skal fortelle deg hva du skal
gjøre. Fortsett til du har gjort alt du kan, selv når du
er trett. Konsentrer deg om det som er viktigst, og
unngå å kaste bort tid. Be om veiledning og styrke.
Planlegg regelmessig og effektivt. Unngå alt som
forstyrrer dine tanker og handlinger.» (Forkynn mitt
evangelium, 121.)

� President Thomas S. Monson, rådgiver i Det før-
ste presidentskap, forklarte hvorfor misjonærer må
arbeide flittig:

«Misjonærarbeid er vanskelig. Det vil ta på kreftene.
Det vil kreve deg til det ytterste. Det vil kreve din
beste innsats – ofte enda mer. Husk, ”det er ikke
sikkert at de som er lette på foten, vinner løpet,
eller at heltene seirer i krigen” (Pred. 9:11), det gjør
den som holder ut til enden. Bestem deg for å –

”Hold fast ved din gjerning til den fester ved deg.
Mange begynner, de få går den hele vei.
Ære, makt, posisjon og pris
Vil alltid bli den til del som holder ut.
Hold fast ved din gjerning til den fester ved deg.
Ta i med svette og smil –
For av vilje og svette og smil
Vil livets seiere komme etter noen mil (ukjent forfat-
ter].» (Ensign, mai 1979, 36-37.)

Misjonærer er befalt å tjene Gud av all
«makt, sinn og styrke» (L&p 4:2).

� Misjonærer som tjener Gud av all «makt, sinn
og styrke» (L&p 4:2), er i stand til å yte konsekvent,
oppriktig og energisk fysisk, mental og åndelig inn-
sats for å nå sitt mål – å innby «andre til å komme
til Kristus ved å hjelpe dem å motta det gjengitte
evangelium gjennom tro på Jesus Kristus og hans
forsoning, omvendelse, dåp, å motta Den hellige
ånds gave og holde ut til enden». (Forkynn mitt
evangelium, 1.) En flittig misjonær vil ikke kaste
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bort tiden, men se hver dag som en anledning til å
tjene Herren.

Misjonærarbeidet kan være vanskelig og fullt av
gjentakelser. Noen dager synes det å gå tregt, mens
andre, mer produktive dager oppveier de vanskelige.
Antall dåpshandlinger er ikke bestemmende for en
misjonærs suksess. Arbeid og effektiv tjeneste er
avgjørende for å føle glede over misjonen.

� Eldste Jeffrey R. Holland talte om forholdet
mellom å takle vanskeligheter i forbindelse med
misjonærarbeid og å huske Frelserens forsoning:

«Alle som gjør misjonærarbeid av noe slag, får grunn
til å spørre: Hvorfor er dette så vanskelig? Hvorfor går
det ikke bedre? Hvorfor kan vi ikke lykkes raskere?
Hvorfor er det ikke flere som slutter seg til Kirken?
Det er sannheten. Vi tror på engler. Vi stoler på mira-
kler. Hvorfor flokker ikke folk seg om døpefonten?
Hvorfor er ikke det eneste vi risikerer i misjonærar-
beidet å få lungebetennelse fordi vi er gjennomvåte
hele dagen og hele natten i døpefonten?

Dere vil få anledning til å stille disse spørsmålene.
Jeg har tenkt mye på dette. Jeg gir dere min per-
sonlige mening. Jeg er overbevist om at misjonær-
arbeidet ikke er lett fordi frelse ikke er noen lettvint
erfaring. Frelse har aldri vært lett. Vi er Jesu Kristi
Kirke, dette er sannheten, og Han er vårt store evige
overhode. Hvordan kan vi tro at det skulle være
lett for oss når det aldri, aldri var lett for ham? …

Når du strever, når du blir avvist, når du blir spyttet
på og kastet ut og det freses stygge ting etter deg,
er du i selskap med den beste denne verden noen-
sinne har kjent, den eneste rene og fullkomne som
noen gang har levd. Du har grunn til å rette deg opp
og være takknemlig for at den levende Guds Sønn
vet alt om dine sorger og plager.» («Misjonærarbeid
og forsoningen», Liahona, okt. 2001, 31-32.)

� President Thomas S. Monson forklarte hvorfor
misjonærarbeid fordrer at vi tar i bruk alle ressurser:
«Misjonærarbeid er hardt arbeid. Misjonærtjeneste
er krevende og medfører mange timer med studium
og forberedelse, så misjonæren selv kan nå opp til
det guddommelige budskap han forkynner. Det er
et kjærlighetsarbeide, men også offer og plikttro-
skap.» («Den som hedrer Gud, blir hedret av Gud»,
Lys over Norge, jan. 1996, 49.)

Lydighet er meget viktig egenskap
i misjonærarbeidet.

� Det finnes en kraft som kommer til lydige misjo-
nærer. Misjonsledere legger stor vekt på viktigheten
av å holde budene og følge misjonsreglene.
Misjonærer trenger ikke å være blindt lydige, men
de må være trofast lydige. Stor fred følger trofast
lydighet.

� I tillegg til de generelle misjonsreglene har
misjonærer anledning til å følge konkrete råd fra
sine ledere. President Gordon B. Hinckley ga et

• Johannes 14:15

• 1. Nephi 3:7

• Alma 37:35

• Lære og pakter 82:10

• Lære og pakter 130:20-21

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i
studiedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på

• Lære og pakter 4:2-5

• Lære og pakter 18:15-16

• Lære og pakter 88:84

Skriv ned inntrykk fra disse skriftstedene i stu-
diedagboken din.

Skriftsteder å studere og grunne på
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eksempel på den kraft som følger av å være lydig
mot sin misjonspresident:

«For mange år siden var jeg på misjon i England.
Jeg var blitt kalt til å arbeide ved det europeiske
misjonskontoret i London under president Joseph
F. Merrill i De tolvs råd, som da var president for
Den europeiske misjon. En dag anmeldte tre-fire
aviser i London et gjenopptrykk av en gammel bok
som var skrevet i en nedsettende og hatefull tone,
og antydet at boken var historien om mormonene.
President Merrill sa til meg: ”Jeg vil at du skal dra
ned til forleggeren og protestere mot dette.” Jeg så
på ham og skulle til å si: ”Ikke jeg, nei.” Men jeg sa
ydmykt: ”Ja.”

Jeg nøler ikke med å si at jeg var vettskremt. Jeg gikk
på rommet mitt og følte noe av det samme som jeg
tror Moses må ha følt da Herren ba ham gå til Farao.
Jeg oppsendte en bønn. Magen var i opprør da jeg
gikk til Goodge Street stasjon for å ta T-banen til
Fleet Street. Jeg fant forleggerens kontor og leverte
mitt kort i resepsjonen. Damen tok det og gikk inn
på det innerste kontoret. Snart kom hun tilbake og
sa at sjefen ikke hadde tid til å snakke med meg.
Jeg svarte at jeg hadde reist over 8 000 kilometer og
at jeg ville vente. Den neste timen gikk hun to-tre
ganger inn på hans kontor, og til slutt ba han meg
komme inn. Jeg kommer aldri til å glemme det
synet som møtte meg da jeg kom inn. Han røkte
en lang sigar, og uttrykket hans syntes å si: ”Ikke
forstyrr meg.”

Jeg hadde anmeldelsen i hånden. Jeg husker ikke
hva jeg sa etter det. Det virket som en annen kraft
talte gjennom meg. Til å begynne med var han
defensiv og krigersk. Så begynte han å mykne. Han
avsluttet med å love å gjøre noe. Innen en time
gikk det ut beskjed til alle bokhandlere i England
om å returnere bøkene til forleggeren. Med store
omkostninger trykte han en erklæring som ble satt
foran i hver enkelt bok, der det sto at boken ikke
var å regne som historisk, men som skjønnlitteratur,
og at den ikke var ment som noen fornærmelse
mot de respekterte siste-dagers-hellige. Mange år
senere gjorde han Kirken enda en stor tjeneste, og
jeg fikk julekort fra ham hvert år til hans død.

Jeg lærte at når vi i tro forsøker å gjøre det som
prestedømmet ber oss om, åpner Herren veien,
selv når det virker som det ikke finnes noen vei.»
(«Dersom dere er villige og hører», Lys over Norge,
juni 1995, s. 6.)

� Misjonærer som lærer seg
å adlyde trofast, blir velsig-
net med kraft. President Ezra
Taft Benson understreket
forskjellen mellom nølende
lydighet og villig lydighet:
«Når lydighet opphører å
være et irritant og blir vår
streben, vil Gud i samme
stund begave oss med kraft.»

(«Lydighet – den store utfordring i livet», Lys over
Norge, juli 1998, 83.)

� Eldste Dennis B. Neuenschwander i De sytti
talte om viktigheten av å følge misjonsreglene:
«Misjonsregler er viktige på samme måte som bud
er viktige. Vi trenger alle å rette oss etter dem og
forstå at de gir oss styrke, veiledning og grenser. En
smart misjonær vil lære hva som er hensikten med
reglene og få dem til å arbeide for seg. Din misjon
er en tid med selvdisiplin og ensrettet fokusering.
Det kreves at du må klare deg uten enkelte av de
ting som er vanlige for deg nå: musikk, TV, video,
romaner, til og med piker. Det er ikke noe galt i noe
av dette, … men til sammenligning er det ikke noe
galt med mat heller, med mindre du faster. I så fall
er selv en teskje vann feil.» («Til en misjonærsønn»,
Lys over Norge, jan. 1992, 49.)

� Eldste Richard G. Scott forklarte hvordan person-
lig lydighet kan hjelpe misjonærer å vitne med kraft:
«Misjonærer som har betalt tiende, bærer vitnes-
byrd om de lovede velsignelser som Herren gir de
lydige. En misjonær som har vært rettskaffen i all
sin ferd, kan bære et mektig vitnesbyrd fordi han
har hatt åndelige erfaringer i livet. Slike erfaringer
er betinget av verdighet og tro på Frelseren.»
(«Undervisning fra hjertet», Liahona, juni 2004, 11.)

PUNKTER Å LEGGE VEKT PÅ

• Hvilke av de Kristus-lignende egenskapene som er
drøftet i denne leksjonen, trenger du å konsen-
trere deg om å utvikle på dette tidspunktet i livet?

• Hva trenger du å foreta deg for å gjøre det bedre
i de Kristus-lignende egenskapene du valgte?

• Hvordan gjør Kristus-lignende egenskaper misjo-
nærer i stand til å undervise mer effektivt om
det gjengitte evangelium?

• Hvorfor er både evne til og ønske om å virke med
flid, viktig i misjonærarbeidet?
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• Hvordan kan du utvikle større evne til å arbeide
hardt for å bli en flittig misjonær?

• Kan du nevne noen velsignelser som følger av
lydighet?

• Hvilken forbindelse er det mellom lydighet og
det å ha Ånden med seg?

FORSLAG TIL OPPGAVER

• Tenk igjennom din egen fremgang når det gjel-
der å utvikle Kristus-lignende egenskaper. Velg
ett eller to områder å forbedre deg på, og sett
opp en plan for forbedring.

ANBEFALT EKSTRA LESESTOFF

Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
• «Kjærlighet» (s. 87)

• «Tro» (s. 160-62)

• «Håp» (s. 70-71)

• «Ydmykhet» (s. 173)

• «Lydighet» (s. 96)

NOTATER OG INNTRYKK
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