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GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER
Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og
elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være
lykkelig i dette liv og i evigheten.

For å oppnå det fremla Han en
plan – Jesu Kristi evangelium*. Jesus
Kristus er Guds Sønn. Hans liv og
læresetninger er rettledningen til
fred i dette liv og glede i evigheten.

EVANGELIET ER EN
VELSIGNELSE FOR FAMILIER
OG ENKELTPERSONER
Jesu Kristi evangelium velsigner alle som tar imot det og etter-
lever det. Et av de beste steder å undervise i og etterleve evan-
geliet er i familien. Gud har etablert familier for å bringe sine
barn lykke, for å la oss lære riktige prinsipper i kjærlige omgi-
velser og forberede oss til å vende tilbake til ham etter døden.
Selv om familieforhold til tider kan være utfordrende, velsigner
vår himmelske Fader oss når vi anstrenger oss for å følge Jesu
Kristi læresetninger. Dette er læresetninger som hjelper oss å
styrke vår familie.

VÅR HIMMELSKE FADER ÅPENBARER
SITT EVANGELIUM
Et ledd i Guds plan er at han velger profeter som Adam, Noah,
Abraham og Moses. Profeter:

• Lærer oss om Gud og er spesielle vitner om hans Sønn
Jesus Kristus.

• Mottar åpenbaring eller rettledning fra Herren.

• Forkynner evangeliet til verden og tolker Guds ord.
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*Ord som står med rødt, er forklart på side 18 og 19.

Jesu Kristi evangelium kan styrke din familie.

Vår himmelske Fader har
bragt tilbake – gjengitt – gud-
dommelig sannhet som du kan
lære og etterleve. Det er sann-
heter som har vært åpenbart
til profeter fra begynnelsen.
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Profeter mottar prestedømmet, eller myndighet til å tale og
handle i Guds navn når det gjelder å lede Hans barn. Folk som
følger profetene, mottar de velsignelser Gud har lovet. De som
avviser evangeliet og Guds profeter, går glipp av disse velsig-
nelsene og fjerner seg fra Gud. De som forkaster profetene og
går fra sin forpliktelse til å følge Gud, befinner seg i en tilstand
som kalles frafall.

Selv om mange av Hans barn gjen-
tatte ganger har forkastet ham og
hans profeter, elsker fortsatt vår him-
melske Fader sine barn. Han ønsker å
gi oss alt vi trenger for å være lykke-
lige nå og vende tilbake til ham etter

døden. Skriftene avdekker et mønster for hvordan Gud om og
om igjen strekker ut en hånd til sine barn, selv om vi ikke alltid
er lydhøre:

• Gud utpeker en profet.

• Profeten forkynnerevangeliet og leder folket.

• Gud velsigner folket.

• Folket begynner gradvis å ignorere eller være ulydig mot pro-
fetens læresetninger. Til slutt forkaster de profeten og hans
læresetninger og faller fra.

• På grunn av frafall mister folket kunnskap om evangeliet.
Prestedømsmyndigheten blir tatt fra dem.

• Når tiden er inne og folket er rede til å følge Ham igjen,
utpeker Gud en annen profet, gjengir prestedømmet og gjen-
oppretter Kirken og befaler profeten å forkynne evangeliet.

4
Profeter i Det gamle testamente skrev ned Guds ord.

*Ord som står med rødt, er forklart på side 18 og 19.

Åpenbarte sannheter
går tapt når menneskene

forkaster profetene.
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JESUS KRISTUS OPPRETTET SIN KIRKE
Helt fra skapelsen har Guds barn sett frem til vår Frelser, Jesu
Kristi komme. Som han hadde lovet, sendte vår himmelske
Fader sin Sønn Jesus Kristus til jorden for over 2000 år siden.

Jesus Kristus levde et fullkomment og syndfritt liv. Han oppret-
tet sin kirke, forkynte sitt evangelium og utførte mange mira-
kler. Han valgte tolv menn som sine apostler, blant annet Peter,
Jakob og Johannes. Han underviste dem og ga dem prestedøms-
myndighet til å forkynne i hans navn og utføre hellige ordinan-
ser som for eksempel dåp.

Da Jesus opprettet sin kirke,
mottok han instruksjoner fra
vår himmelske Fader. Deretter
instruerte han sine disipler.
Jesus lærte sine følgesvenner at
åpenbaring fra Gud var klippen
han ville bygge sin kirke på.

Mot slutten av sitt liv led og
døde Jesus Kristus for alle men-
neskers synder, alle som har
levd eller som vil komme til å leve på jorden. Dette offeret kal-
les forsoningen. Gjennom sin lidelse, død og oppstandelse gjorde
Frelseren det mulig for oss å oppnå tilgivelse. De som har tro på
ham, omvender seg og holder hans bud, får tilgivelse for sine
synder og blir fylt av fred og glede.

7
Jesus ga prestedømmet til sine apostler.

*Ord som står med rødt, er forklart på side 18 og 19.

Jesus Kristus organiserte sin kirke

• Han kalte og ordinerte apostler.

• Han ga dem myndighet til å
forkynne og døpe. Denne myn-
digheten kalles prestedømmet.

• Etter sin død og oppstandelse
fortsatte han å veilede apostlene
gjennom åpenbaring.
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Etter sin oppstandelse veiledet Jesus Kristus sine apostler ved
åpenbaring. Bibelen forteller om mange måter han fortsatte å
lede sin kirke på (se Apostlenes gjerninger 10; Johannes’ åpen-
baring 1:1). Derfor ble Jesu Kristi Kirke ledet av Gud og ikke
av mennesker.

DET STORE FRAFALLET
Etter at Jesus Kristus var død, forfulgte og drepte ugudelige men-
nesker mange av Kirkens medlemmer. Andre medlemmer drev

bort fra de prinsipper som var blitt for-
kynt av Jesus Kristus og hans apostler.
Apostlene ble drept, og prestedøms-
myndigheten – herunder nøklene til å
lede og motta åpenbaring for Kirken –
ble tatt bort fra jorden. Fordi Kirken

ikke lenger ble ledet ved prestedømsmyndighet, snek det seg feil
inn i Kirkens læresetninger. Det fantes fortsatt gode mennesker og
mye sannhet, men evangeliet, slik det ble etablert av Jesus Kristus,
var gått tapt. Denne tidsperioden kalles Det store frafallet.

Frafallet førte til at det ble dannet mange kirkesamfunn med
motstridende lære. I denne tiden var det mange som søkte
sannheten, men de var ute av stand til å finne den. Mange
gode mennesker trodde på Gud og Jesus Kristus og forsøkte
å forstå og forkynne sannhet, men de hadde ikke det hele og
fulle evangelium eller prestedømsmyndighet. Følgen var at hver
generasjon arvet en grad av frafall ved at folk ble påvirket av
det foregående generasjoner hadde videreført, også endringer
i Kristi evangelium.

Inspirerte menn som Martin Luther og John Calvin erkjente at
praksis og lære var blitt forandret eller gått tapt. De prøvde å
reformere de kirkene de tilhørte. Men uten prestedømsmyndig-
het kunne ikke Kristi evangelium bringes tilbake til det opp-
rinnelige. Det måtte en gjenopprettelse til.

8

*Ord som står med rødt, er forklart på side 18 og 19.

Med Jesu Kristi
apostlers død gikk

sannheten tapt på nytt.
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Gud visste at det ville skje et

frafall. Gjennom en profet i Det

gamle testamente sa han:

«Se, dager kommer … da jeg

sender hunger i landet, ikke hunger

etter brød og ikke tørst etter vann,

men etter å høre Herrens ord.

Da skal [folk] flakke om fra hav

til hav, fra nord til øst. De skal

flakke omkring og søke etter Herrens

ord, men de skal ikke finne det.»

Amos 8:11-12
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EVANGELIET BLIR GJENGITT
I 1820 utpekte vår himmelske Fader, slik han hadde gjort opp
gjennom historien, på nytt en profet til å gjengi evangeliet og
prestedømmet til jorden. Profetens navn var Joseph Smith.
Som ung var Joseph forvirret over forskjellene mellom de
mange kirkesamfunnene i området hvor han bodde, og han
ønsket å vite hvilken kirke som var den riktige. Han visste at
han manglet visdom, så han fulgte rådet han fant i Bibelen:
«Men om noen av dere mangler vis-
dom, da må han be til Gud – for Gud
gir alle, villig og uten bebreidelse – og
så skal han få den» (Jakobs brev 1:5).

Joseph Smith bestemte seg for å
spørre Gud hva han skulle gjøre. Da
Joseph ba for å få vite hva som var
sant, viste vår himmelske Fader og
hans Sønn Jesus Kristus seg for ham.
Jesus fortalte Joseph at han ikke
skulle slutte seg til noen av kirkesam-
funnene, for «de var alle på avveie»
og «holder seg nær til meg med sine
lepper, men deres hjerter er langt
borte fra meg, og de forfekter en lære
som er menneskebud og har et skinn
av gudsfrykt, men de fornekter Guds
kraft» (Joseph Smith – Historie 1:19).

Slik Gud hadde gjort når det gjaldt
Adam, Noah, Abraham, Moses og
andre profeter, kalte han Joseph
Smith som den profet som evangeliets
fylde skulle gjengis gjennom.

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith, slik det

skildres i filmen Gjenopprettelsen.

Joseph Smith så vår
himmelske Fader og

Jesus Kristus. Han sa om
denne erfaringen:

«Jeg så en lysstøtte rett
over mitt hode, klarere

enn solen, stige ned inntil
den hvilte på meg…

Da lyset hvilte på meg, så
jeg to personer hvis glans

og herlighet overgår enhver
beskrivelse, stående over
meg i luften. En av dem

talte til meg, kalte meg ved
navn og sa idet han pekte på

den annen: Dette er min
elskede Sønn. Hør ham!»

Joseph Smith – Historie 1:16-17
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Gjengivelsen av prestedømmet
I 1829 mottok Joseph Smith den samme prestedømsmyndighet
som Jesus Kristus hadde gitt til sine apostler. Døperen Johannes,
som døpte Jesus, viste seg for Joseph Smith og overdro til ham
Det aronske prestedømme, eller mindre prestedømme. Peter,
Jakob og Johannes (tre av Jesu Kristi opprinnelige apostler) viste
seg senere for Joseph Smith og overdro til ham Det melkisedek-
ske prestedømme, som er det høyere prestedømme.

Etter at han hadde mottatt prestedømsmyndighet, ble Joseph
Smith befalt å organisere Jesu Kristi Kirke på jorden igjen.
Gjennom ham kalte Jesus Kristus på nytt tolv apostler.

På samme måte som Jesus Kristus
ledet sine apostler ved åpenbaring
etter sin oppstandelse, fortsetter han
å lede Kirken i dag gjennom levende
profeter og apostler. Presidenten for
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers hel-
lige er Guds utvalgte profet i dag.
Han, hans rådgivere og De tolv

apostler innehar den prestedømsmyndighet som alle profeter
og apostler har hatt i tidligere tider. Disse menn er profeter,
seere og åpenbarere.

12
Peter, Jakob og Johannes – Jesu Kristi apostler – ga Det melkisedekske

prestedømme til Joseph Smith.

*Ord som står med rødt, er forklart på side 18 og 19.

Jesus Kristus sendte
døperen Johannes og

deretter tre av sine apostler
for å gi Joseph Smith

prestedømsmyndighet.
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MORMONS BOK
Som et ledd i evangeliets gjengivelse frembragte Gud Mormons
bok – Et annet testamente om Jesus Kristus. Ved Guds kraft
oversatte Joseph Smith denne boken
fra en oldtidsopptegnelse skrevet på
gullplater. Mormons bok er «en opp-
tegnelse om hvordan Gud behandlet
de folk som bodde på det amerikanske
kontinent i fordums tid, og inneholder
fylden av det evige evangelium»
(Innledningen til Mormons bok).

Mormons bok er et mektig vitne om
Jesus Kristus. Den hjelper oss å forstå
hans læresetninger, også de som står
i Bibelen.

Mormons bok er et overbevisende
bevis for evangeliets gjengivelse
gjennom Joseph Smith. Du kan selv
få vite at Mormons bok er sann. For
å få denne kunnskapen må du lese
den, grunne på dens budskap og ha
et ønske om å få vite om den er sann.
Du må be din himmelske Fader om å bekrefte for deg at det
er hans ord. Når du gjør det, vil han åpenbare for deg ved
Den hellige ånd at den er sann.

Etter hvert som du forstår at Mormons bok er sann, vil du også
vite ved Den hellige ånd at Joseph Smith var en Guds profet,
at Jesu Kristi evangelium ble gjengitt gjennom ham og at Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i dag blir ledet av en profet
og apostler.

15

*Ord som står med rødt, er forklart på side 18 og 19.

Jesu Kristi besøk i Amerika er nedskrevet i Mormons bok.

Du kan vite at det misjo-
nærene har fortalt deg, er
sant, hvis du leser og ber
angående Mormons bok:

«Hvis dere spør av et opp-
riktig hjerte, med ærlig hen-
sikt og har tro på Kristus,

vil han åpenbare sannheten
av det for dere ved Den

Hellige Ånds kraft.

Og ved Den Hellige
Ånds kraft kan dere vite
sannheten i alle ting.»

Moroni 10:4-5
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HVORDAN KAN JEG VITE AT DET ER SANT?
Du kan få vite at dette budskapet er sant. Hvis du spør din
himmelske Fader i bønn, kan du motta svar fra ham gjennom
Den helllige ånd. Den hellige ånd kalles også Guds ånd, og en

av hans oppgaver er å vitne om,
eller bekrefte, sannheten.

Denne kunnskapen kan utrette
mirakler og forandre liv, men den
kommer som en stillferdig forsikring
uten spektakulære tilkjennegivelser
av Guds kraft. Den hellige ånd
bekrefter sannhet gjennom følelser,
tanker og inntrykk. Som vi leser i
Bibelen: «Åndens frukt er kjærlig-
het, glede, fred, langmodighet, mild-
het, godhet, trofasthet, saktmodighet
[og] avholdenhet» (Galaterbrevet
5:22). Slike følelser fra Den hellige
ånd er personlig åpenbaring til deg
om at Jesu Kristi evangelium, slik

det ble gjengitt gjennom Joseph Smith, er sant. Du må da velge
om du vil leve i samsvar med kunnskapen du har fått.

16
Du kan få vite sannheten gjennom oppriktig bønn.

Hvordan ber jeg?

• Henvend deg til din him-
melske Fader.

• Gi uttrykk for det du føler
i ditt hjerte (takknemlig-
het, spørsmål, be om å få
bekreftet at Mormons bok
er sann og at det misjo-
nærene har undervist
deg om, er sant).

• Avslutt («I Jesu Kristi
navn, amen»).
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ORDLISTE
Apostel Tittelen Jesus Kristus ga de tolv menn han valgte som sine
nærmeste medarbeidere mens han virket på jorden, og som han ga
myndighet til å handle i hans navn. I nyere tid har Jesus Kristus kalt
andre menn som sine apostler. Som det var i oldtiden, er en apostel
et spesielt vitne om Jesus Kristus og har myndighet fra ham.

Den hellige ånd Også kalt hellige ånd, Guds ånd og Trøsteren. Han
vitner om, eller bærer vitnesbyrd om, vår himmelske Fader og Jesus
Kristus og åpenbarer og forkynner sannhet.

Det aronske prestedømme Det mindre prestedømme. Dette preste-
dømme innbefatter myndighet til å døpe og er oppkalt etter Aaron
i Det gamle testamente i Bibelen.

Det melkisedekske prestedømme Det høyere eller større prestedømme.
Det er oppkalt etter Melkisedek, en rettferdig høyprest og konge
omtalt i Det gamle testamente i Bibelen.

Dåp Et nødvendig trinn for å få tilgivelse for synd. Gjennom dåp og
bekreftelse utført ved prestedømmets myndighet blir vi medlem av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dåp ved nedsenkning vil si
at den som blir døpt, raskt senkes helt under vann. Dåpen viser at vi
er villige til å følge Kristi eksempel og til å inngå pakter med Gud.

Evangeliet Vår himmelske Faders plan for å hjelpe oss til å oppnå fred
i dette liv og glede i evigheten. Jesu Kristi forsoning er det sentrale i
evangeliet, og det krever at vi må ha tro på ham, omvende oss, bli
døpt, motta Den hellige ånd og holde ut til enden.

Forsoningen Den handlingen som gjør det mulig for oss å bli forlikt
med Gud. Å sone er å lide straffen for synd og ved det fjerne virk-
ningene av synd fra syndere som har omvendt seg. Jesus Kristus var
den eneste som var i stand til å gjennomføre en fullkommen forsoning
for hele menneskeheten. Hans forsoning besto i at han led for våre
synder, at han ga sitt blod, døde og oppsto. På grunn av forsoningen
vil alle som har levd, oppstå. Forsoningen gir oss også en mulighet til
å få tilgivelse for våre synder og bo for evig hos Gud.

18
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Frafall Når enkeltpersoner, Kirken eller hele nasjoner går bort fra eller
fraviker Jesu Kristi evangelium. Frafall fører til splittelse, forvirring og
tap av prestedømsmyndighet eller retten til å handle i Guds navn.

Gjenopprettelse Å gjøre noe slik det en gang var, bringe det tilbake
igjen. Etter at sannhet og myndighet hadde gått tapt på jorden, ble
evangeliet gjengitt gjennom profeten Joseph Smith. Gjenopprettelse
skiller seg fra reformasjon i det at reformere betyr å forandre en eksis-
terende organisasjon eller praksis for å føre den tilbake til dens opp-
rinnelige form, mens å gjenopprette betyr å etablere på nytt eller bringe
tilbake til den opprinnelige organisasjon eller praksis i sin helhet.

Oppstandelse Etter den fysiske død vil det skje en gjenforening av
ånden og det fullkommengjorte fysiske legemet av kjøtt og ben. Jesus
Kristus var den første som oppsto.

Ordinans En hellig, formell handling som utføres ved prestedømmets
myndighet. Et eksempel er dåp.

Prestedømme Guds makt og myndighet. Gud gir denne makt til menn
så de kan handle i hans navn. Det aronske prestedømme ble gjengitt
til Joseph Smith av døperen Johannes, som døpte Jesus. Det melkise-
dekske prestedømme ble gjengitt av Peter, Jakob og Johannes, tre av
Jesu tolv apostler.

Åpenbaring Kommunikasjon mellom Gud og hans barn, vanligvis
gjennom Den hellige ånd. Den enkelte kan motta åpenbaring til vei-
ledning i sitt eget liv, men bare Guds utvalgte profet kan motta åpen-
baring for hele verden. Åpenbaring kommer på mange måter, men
oftest kommer den som tanker, følelser og inntrykk.

19
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TILLEGGSSTUDIUM
Følgende spørsmål og skriftsteder vil lære deg mer om prinsippene
i dette heftet og være en hjelp til å fordype deg i dem. Listen er
ikke omfattende. Fotnoter og krysshenvisninger i Skriftene vil føre
deg til flere skriftsteder og kilder.

Hva betyr det for deg at Gud er din himmelske Fader?
Malaki 2:10 (Bibelen, Det gamle testamente)
Hebreerbrevet 12:9-10 (Bibelen, Det nye testamente)

Hvilken rolle har en profet? Hvorfor er det viktig å vite at
Gud taler til profeter?
Amos 3:7 (Bibelen, Det gamle testamente)
Jakobs bok 4:4-6 (Mormons bok, side 134-35)

Hva vil det si å ha prestedømsmyndighet? Hvordan får man
slik myndighet?
Matteus 10:1 (Bibelen, Det nye testamente)
Johannes 15:16 (Bibelen, Det nye testamente)

Hva skjer når myndigheten går tapt?
Amos 8:11-12 (Bibelen, Det gamle testamente)
1. Nephi 13:24-29 (Mormons bok, side 27)

20
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Visste Jesu apostler at det ville bli et frafall?
Apostlenes gjerninger 20:28-31 (Bibelen, Det nye testamente)
2. Tessalonikerbrev 2:2-3 (Bibelen, Det nye testamente)
2. Timoteus 4:3-4 (Bibelen, Det nye testamente)

Hva betyr det for deg at Jesu Kristi evangelium har blitt
gjengitt gjennom Joseph Smith?
Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd (brosjyre)

Hva er Mormons bok? På hvilken måte er den et vitne om
at Joseph Smith ble kalt til profet?
Tittelsiden til Mormons bok
Innledning til Mormons bok

Hvilken rolle har Den hellige ånd?
Alma 5:45-47 (Mormons bok, side 241)
Moroni 10:3-5 (Mormons bok, side 589)

21
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KOM TIL VÅRE GUDSTJENESTER

KOM OG SE HVORDAN DET GJENGITTE
EVANGELIET KAN VELSIGNE DEG

Nadverdsmøtet er det viktigste av våre møter. Det varer i
alminnelighet litt over en time og består som regel av:

Salmer: Sunget av forsamlingen. (Salmebøker er utlagt.)

Bønn: Holdt av lokale medlemmer av Kirken.

Nadverden: Brød og vann blir velsignet og utdelt til forsamlingen
til minne om Jesu Kristi forsoning.

Talere: Vanligvis taler ett eller to av menighetens medlemmer,
som har fått oppdrag på forhånd, om emner i evangeliet.

Antrekk: Menn og gutter har vanligvis dress eller pene bukser,
skjorte og slips. Kvinner og piker har kjole eller skjørt.

Det er ingen kollekt på møtene.

�

22
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Vi inviterer deg også til å komme til andre møter, alt etter inter-
esse og alder. Møtenes rekkefølge og tidspunkt kan variere.

Søndagsskolen: Klasser for studium av Skriftene og evangeliets
læresetninger.

Prestedømsmøter: Klasser for menn og gutter i alderen 12 år og eldre.

Hjelpeforeningen: Klasser for kvinner i alderen 18 år og eldre.

Unge kvinner: Klasser for piker i alderen 12-18 år.

Primær: Gruppemøte og klasser for barn i alderen 3-11 år. Det kan
ofte være en barnestue for barn i alderen 18 måneder til 3 år.

Nadverdsmøtet er kl.:

Møtehusets adresse:

23
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Hva skal jeg gjøre?
• Lese Mormons bok.

Forslag til lesing:

• Be om å få vite at Joseph Smith var en profet og at Mormons
bok er Guds ord.

• Gå i kirken.

• Ta stilling til om du vil følge Frelseren ved å bli døpt.
Dåpsdato:

• Besøk www.mormon.org/nor for å lære mer om Jesu Kristi gjen-
gitte evangelium.

• Fortsett å møte misjonærene for å lære mer om de sannheter
Gud har gjengitt gjennom profeter i de siste dager.

Neste avtale:

Misjonærenes navn og telefonnummer:

www.mormon.org/nor
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