
4 L i a h o n a

For noen år siden satt jeg i rommet i Salt Lake tempel 
der Det første presidentskap og De tolv apostler 
møtes en gang i uken. Jeg så opp på veggen som 

vender mot Det første presidentskap, og betraktet portret-
tene av hver av Kirkens presidenter.

Mens jeg betraktet dem, mine forgjengere – fra profeten 
Joseph Smith (1805-1844) til president Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) – tenkte jeg: “Jeg er så takknemlig for den 
veiledning hver av dem har gitt.”

Dette er fantastiske menn som aldri vaklet, aldri 
sviktet og aldri mislyktes. Dette er Guds menn. Når 
jeg tenker på profeter i vår tid som jeg har kjent og 
elsket, husker jeg deres liv, deres egenskaper og deres 
inspirerte læresetninger.

President Heber J. Grant (1856-1945) var Kirkens presi-
dent da jeg ble født. Når jeg tenker på hans liv og lære, tror 
jeg en egenskap president Grant alltid var et forbilde på, 
var standhaftighet – standhaftighet med hensyn til det som 
er godt og edelt.

President George Albert Smith (1870-1951) var Kirkens  
president mens jeg virket som biskop i min menighet i 
Salt Lake City. Han sa at det foregår en stor dragkamp 
mellom Herren og djevelen. “Hvis du vil holde deg på 
Herrens side av linjen”, sa han, “vil du være under hans 
innflytelse og ikke ha noe ønske om å gjøre noe galt.” 1

Jeg ble kalt som medlem av De tolvs quorum av 

president David O. McKay (1873-1970) i 1963. Han under-
viste om omtanke for andre ved måten han levde sitt liv. 
“Sann kristendom”, sa han, “er kjærlighet i handling.” 2

President Joseph Fielding Smith (1876-1972), en av 
Kirkens mest produktive forfattere, hadde kunnskap om 
evangeliet som retningsgivende prinsipp i livet. Han leste 
Skriftene ustanselig, og var like godt kjent med læreset-
ningene i dem som noen jeg noensinne har kjent.

President Harold B. Lee (1899-1973) var min stavspre-
sident da jeg var gutt. Et av hans favorittsitater var “Stå på 
hellige steder og vær urokkelige.” 3 Han oppfordret de hel-
lige til å være i harmoni med og lydhør overfor Den hellige 
ånds hvisken.

Jeg tror en rettesnor i president Spencer W. Kimballs liv 
(1895-1985) må være hengivenhet. Han var helt og holdent 
hengiven mot Herren. Han var også hengiven i sin etterle-
velse av evangeliet.

Da president Ezra Taft Benson (1899-1994) ble Kirkens 
president, kalte han meg som sin annenrådgiver i Det 
første presidentskap. Kjærlighet var hans retningsgivende 
prinsipp, noe som er nedfelt i hans favorittsitat uttalt av 
Frelseren: “Hva slags menn burde dere være? Sannelig 
sier jeg dere, likesom jeg er.” 4

President Howard W. Hunter (1907-95) var en som alltid 
så etter det beste i andre. Han var alltid høflig. Han var alltid 
ydmyk. Jeg hadde privilegiet å virke som hans annenrådgiver.

Av president 
Thomas S. 
Monson

PROFETER TIL Å VEILEDE OSS
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President Gordon B. Hinckley lærte 
oss å gjøre vårt beste. Han bar et kraft-
fullt vitnesbyrd om Frelseren og hans 
misjon. Han underviste oss med kjær-
lighet. Å tjene som hans førsterådgiver 
var en ære og en velsignelse for meg.

Frelseren sender profeter fordi han 
elsker oss. Under generalkonferansen 

i oktober vil Kirkens generalautoriteter 
igjen ha det privilegium det er å dele 
Hans ord. Vi ivaretar dette ansvaret 
med stor andektighet og ydmykhet.

Hvor velsignet vi er fordi Jesu 
Kristi gjenopprettede kirke finnes på 
jorden, og fordi Kirken er grunnlagt 
på åpenbaringens klippe. Fortsatt 

åpenbaring er selve livsnerven i Jesu 
Kristi evangelium.

Måtte vi forberede oss til å motta 
den personlige åpenbaring som 
kommer i rikt monn under general-
konferansen. Måtte vårt hjerte være 
fylt med dyp besluttsomhet når vi 
rekker opp hånden for å oppholde 
levende profeter og apostler. Måtte 
vi bli opplyst, oppbygget, trøstet og 
styrket når vi lytter til deres budskap. 
Og måtte vi være rede til å forplikte 
oss på nytt til Herren Jesus Kristus – 
hans evangelium og hans verk – og 
til å leve med en fornyet beslutning 
om å holde hans bud og utføre 
hans vilje. ◼

NOTER
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

George Albert Smith (2011), 181.
 2. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

David O. McKay (2003), 183.
 3. Lære og pakter 87:8.
 4. 3 Nephi 27:27.
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UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET

President Monson formidler innflytelsesrike lærdommer 
han har lært av profeter før ham. Han minner oss også 

om at “Frelseren sender profeter fordi han elsker oss.” For 
å hjelpe dem du underviser, kan dere snakke om hvordan 
profeter og apostler er tegn på Guds kjærlighet til oss. 

Vurder å dele råd fra en av president Monsons tidligere 
generalkonferansetaler. Oppfordre dem du underviser til 
å forberede seg til generalkonferansen ved igjen å lese 
taler som har inspirert dem spesielt og hjulpet dem å 
føle Frelserens kjærlighet.
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B E S Ø K E N D E  L Æ R E R I N N E R S 
B U D S K A P

Tro  
Familie  
Hjelp

Av ett hjerte

“Og Herren kalte sitt folk Sion, 
for de var av ett hjerte og ett 
sinn og levde i rettferdighet, og 
det var ingen fattige blant dem” 
(Moses 7:18). Hvordan kan vi 
bli ett?

Eldste M. Russell Ballard i 
De tolv apostlers quorum har 
sagt: “Midt i det engelske ordet 
atone ment finner vi ordet one 
(en). Hvis alle mennesker forsto 
dette, ville det aldri være noen 
vi ikke ville ha omtanke for, 
uansett alder, rase, kjønn, reli-
gion eller sosial eller økonomisk 
situasjon. Vi ville strebe etter å 
etterligne Frelseren og ville aldri 
være uvennlige, likegyldige, 
respektløse eller ufølsomme 
overfor andre.” 1

President Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det første pre-
sidentskap, har sagt: “Der hvor 
menneskene har denne Ånd 
med seg, kan [de] vente å finne 
harmoni… Guds ånd skaper 
aldri splid (se 3 Nephi 11:29)…
Den fører til personlig fred og 
samhørighet med andre.” 2

Carole M. Stephens, som var 
førsterådgiver i Hjelpeforenin-
gens generalpresidentskap, sa 
følgende om utfordringer i fami-
lien: “Jeg har aldri måttet leve 
gjennom skilsmisse, den smerte 
og usikkerhet som kommer av å 
bli forlatt, eller ansvaret forbun-
det med å være alenemor. Jeg 
har ikke opplevd å miste et barn, 
ufruktbarhet eller tiltrekning 
til samme kjønn. Jeg har ikke 
måttet tåle overgrep, kronisk 
sykdom eller avhengighet. Dette 
har ikke vært mine anledninger 
til å strekke meg…

Men gjennom mine person-
lige prøvelser og vanskelighe-
ter … har jeg blitt godt kjent 
med den Ene som forstår … I 
tillegg har jeg opplevd alle de 
jordiske prøvelsene jeg nettopp 

Studér ydmykt dette stoffet, og søk 
inspirasjon for å få vite hva du 
skal dele med andre. Hvordan vil 
det å forstå formålet med Hjelpe
foreningen forberede Guds døtre 
til det evige livs velsignelser?

Overvei dette

Hvordan  
hjelper 

samhold oss 
å bli ett med 

Gud?

NOTER
 1. M. Russell Ballard, “Forsoningen og 

en sjels verdi”, Liahona, mai 2004, 86.
 2. Henry B. Eyring, “Så vi kan bli ett”, 

Lys over Norge, juli 1998, 68.
 3. Carole M. Stephens, “Familien er fra 

Gud”, Liahona, mai 2015, 11-12.

nevnte, gjennom en datter, en 
mor, en bestemor, en søster, en 
tante og en venn.

Vår mulighet som paktslojale 
Guds døtre, er ikke bare å lære 
av våre egne utfordringer. Det 
er å stå sammen i empati og 
medfølelse og støtte andre med-
lemmer av Guds familie i deres 
vanskeligheter.” 3

Ytterligere skriftsteder og 
informasjon
Johannes 17:20-23; Efeserne 4:15; 
Mosiah 18:21-22; 4 Nephi 1:15  
reliefsociety .lds .org
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