
Han kan helbrede oss, 
hver eneste en, s. 18
Eldste og søster Holland  
om Hjelpeforeningen, s. 28
Velg de utvalgtes sti, s. 54
Rosa finner en venn, s. 66
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I sitt maleri av en kvinne som holder fast 

i jernstangen, minner denne kunstneren 

fra Syd-Afrika oss om at vi er en del av en 

verdensomspennende kirke som er bundet 

sammen av mange ting, bl.a. vår tro på 

Mormons bok.

«Og jeg så en jernstang, og den fulgte  

elvebredden frem til treet der jeg sto.

Og jeg så også en snever og smal sti som 

Hold fast i jernstangen, av Louise Parker

gikk langs jernstangen frem til treet der  

jeg sto, …

Og det skjedde at jeg så andre som 

trengte seg frem, og de kom og grep fatt  

i enden av jernstangen, og trengte seg  

frem gjennom den mørke tåken mens  

de klamret seg til jernstangen helt til de 

kom frem og spiste av treets frukt» (1 Nephi  

8:19-20, 24).
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17 Vi taler om Kristus: Hvordan 
forbinde den sønderknuste
Av Georges A. Bonnet

32 Våre hjem, våre familier: 
Hvordan undervise i læren 
om familien
Av Julie B. Beck

38 Sagt av siste-dagers-hellige

74 Nytt fra Kirken

80 Til vi ses igjen: Trygg i min 
menighetsfamilie
Av Caroline Kingsley

Liahona, mars 2011

BUDSKAP
 4 Budskap fra Det første presi-

dentskap: Se etter det som  
er godt
Av president Dieter F. Uchtdorf

 7 Besøkende lærerinners bud-
skap: Under prestedømmet 
og etter prestedømmets 
mønster

HOVEDARTIKLER
14 Adskilt av en flom,  

forenet ved bønn
Av Melissa Merrill
Hvordan familien Torres i Costa 
Rica møtte en tragedie med tro.

18 Helbrederens kunst
Av eldste Yoshihiko Kikuchi
Frelseren kan helbrede følelses-
messige sår og fortrenge hat hvis 
vi stoler på hans forsoning og lar 
Den hellige ånd formilde vårt 
hjerte.

24 Et stort samfunn av hellige
Uansett hvor Kirkens med-
lemmer bor, gir evangeliet 
dem styrke til å møte livets 
utfordringer.

28 «Kjærlighet svikter aldri»:  
En diskusjon om Hjelpefore-
ningen
Av eldste Jeffrey R. Holland og 
Patricia T. Holland
Eldste og søster Holland forteller 
om sine tanker om Hjelpefore-
ningens guddommelige rolle.

AVDELINGER
 8 Små og enkle ting

10 Hva vi tror på: Gud åpenba-
rer sannhet til sine profeter 
og til oss

12 Evangeliets klassikere:  
Far ikke vill
Av president Joseph Fielding Smith

OMSLAGSSIDEN
Forsiden: Kristus, trøsteren, av Carl Heinrich 
Bloch © IRI. Siste omslagsside: Fotoillustra-
sjon av David Stoker. 
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42 Hjemmelærervirksomhet  
og besøkende lærerinner:  
En tjenestegjerning
Er hjemmelærere og besøkende 
lærerinner nytt for deg? Disse  
ni ideene kan hjelpe.

UNGE VOKSNE

46 Rett på sak

48 Plakat: Supert!

49 Skulle jeg reise eller  
bli værende hjemme?
Av Rodolfo Giannini
Da jeg skulle reise på misjon, ble 
begge mine foreldre lagt inn på 
sykehus. Jeg visste ikke om jeg 
kunne reise fra dem.

50 Troens forsvarer
Av Richard M. Romney
Celva er forsvarer både på  
fotballbanen og andre steder.

52 Hva er toleranse?
Av eldste Russell M. Nelson
Er det grenser for kristen  
kjærlighet og toleranse?

54 De utvalgtes sti
Av eldste Koichi Aoyagi
Straks vi er døpt, har vår reise  
til evig liv nettopp startet.

58 Piken med det vakre smilet
Av Michelle Glauser
Jeg kunne ikke kontrollere  
situasjonen, men jeg kunne kon-

trollere min innstilling.

UNGDOM

59 Et spesielt vitne: Hvordan 
kan evangeliet hjelpe meg  
å bli lykkelig?
Av eldste David A. Bednar

60 Elis operasjon
Av Jane McBride Choate
Eli skulle opereres og trengte å 
føle seg rolig.

62 Tell dine velsignelser
Av president Henry B. Eyring
Vi kan minnes våre velsignelser 
ved å følge dette rådet.

64 Bring Primær hjem:  
Vår himmelske Fader taler til 
oss gjennom sine profeter
Av JoAnn Child og Cristina Franco

66 Aktivitetsdagen og svaret
Av Rebecca Barnum
Jeg hadde ikke fått noen venner i 
det nye nabolaget og hadde ikke 
lyst til å gå på aktivitetsdagen.

68 Vår side

69 Skriftstedsplakat: Moses

70 For små barn

BARN

Se om du  
kan finne  

liahonaen som 
er gjemt i dette 

nummeret. 
Tips: Under 
regnbuen.
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EMNER I DETTE NUMMERET
Tallene viser til første side av artikkelen.

Bønn, 14, 41, 66, 70
Det å holde på  

medlemmer, 80
Dåp, 54, 68
Eksempel, 40, 70, 72
Enhet, 24
Familie, 28, 32, 49
Forsoningen, 17, 18
Helbredelse, 18
Hjelpeforeningen, 7, 28
Håp, 17
Innstilling, 4, 58
Jesus Kristus, 17

Kirkens ledere, 9, 47
Kjærlighet, 18, 52, 80
Lydighet, 50
Lære, 32
Misjonærarbeid, 39, 40, 

47, 48
Motgang, 14
Offer, 39
Omvendelse, 38, 54
Opphøyelse, 32
Prestedømmet, 7, 60
Profeter, 10, 64, 69
Skriftene, 10, 13, 73

Takknemlighet, 62
Templer, 46
Tilgivelse, 18
Tjeneste, 28
Toleranse, 52
Tro, 39, 41, 50, 60, 66
Undervisning, 32
Utholdenhet, 54
Velsignelser, 62
Vennskap, 66, 80
Vitnesbyrd, 24
Ærlighet, 40
Åpenbaring, 10

Eldste og søster Holland drøfter hvordan 
Hjelpeforeningen kan styrke enkeltpersoner, 
familier og menigheter og grener (se side 28). 
For å lære mer kan du gå til www .reliefsociety 
.lds .org.

Eldste Kikuchi vitner om Frelserens makt til 
å helbrede, også personer med 

gamle fordommer (se side 18). For å lære mer om Frelse-
rens misjon kan du gå til www .JesusChrist .lds .org.

Mer på Internett
Liahona.lds.org

FOR VOKSNE

FOR UNGDOM
Finn Kirkens videoer, vitnesbyrd, artikler og mer på  
www .youth .lds .org.

FOR BARN

Mange aktiviteter for barn finnes på www .liahona 
.lds .org.

PÅ DITT SPRÅK
 Liahona og annet av Kirkens materiale finnes på mange språk på  
www .languages .lds .org.
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Da et ungt siste-dagers-hellig par var på utkikk 
etter en ny bolig, snakket de med potensielle 
naboer om nabolaget og skolene i området.

En kvinne de snakket med, sa om skolen som hennes 
barn gikk på: «Dette er et utrolig sted! Rektor er en fan-
tastisk god mann. Lærerne er godt kvalifiserte, snille og 
vennlige. Jeg er så glad for at våre barn kan gå på denne 
flotte skolen. Dere vil virkelig like dere her!»

En annen kvinne sa om sine barns skole: «Det er et 
fryktelig sted. Rektor er selvsentrert. Lærerne har dårlig 
kompetanse. De er uforskammet og uvennlige. Hvis jeg 
hadde råd til å flytte herfra, ville jeg gjort det på flekken!»

Det interessante var at begge kvinnene snakket om 
den samme rektoren, de samme lærerne og den samme 
skolen.

Har dere noen gang lagt merke til at folk vanligvis kan 
finne akkurat det de ser etter? Let grundig nok, så kan 
dere oppdage både godt og dårlig i nesten hvem som 
helst og hva som helst. Folk har gjort det samme med 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige helt fra starten 
av. De som ser etter det gode, vil finne et vennlig og 

Se etter 

BUDSK AP FR A DE T FØRSTE PRES IDENT SK AP

Av president  
Dieter F. Uchtdorf

Annenrådgiver i Det  
første presidentskap

medfølende folk – et folk som elsker Herren og ønsker å 
tjene ham og være til nytte for sine medmennesker. Men 
det er også riktig at de som ser etter det dårlige, ganske 
sikkert vil finne noe som ikke er så ideelt.

Dette hender dessverre også innenfor Kirken noen 
ganger. Det er ingen ende på den kreativitet, oppfinn-
somhet og iherdighet de viser som ser etter grunner til 
å kritisere. Det ser ikke ut til at de kan gi slipp på sin 
uvilje. De driver med sladder og finner feil hos andre. 
De pleier sår i mange tiår, og benytter enhver anledning 
til å rive ned og snakke nedsettende om andre. Herren 
finner ikke behag i dette, «for der det er misunnelse 
og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er» 
( Jakobs brev 3:16).

President George Q. Cannon (1827–1901) kjente 
president Brigham Young (1801–77) godt. Han arbei-
det sammen med ham i mange år, både som medlem 
av De tolv apostlers quorum og som hans rådgiver i 
Det første presidentskap. Etter president Youngs død 
skrev president Cannon i sin dagbok: «Jeg kritiserte aldri 
[Brigham Young] og fant aldri noen gang noe galt i hans 

DET SOM ER GODT
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UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET
«Du kan føle at du mangler forståelse av 

visse prinsipper som du forbereder å undervise 
om» Undervisning, intet større kall ([2000], 19).  
«Men når du studerer disse med en bønn i 
hjertet, går inn for å etterleve dem, forbereder 
deg til å undervise om dem og så deler dette 
med andre, vil ditt vitnesbyrd bli styrket og 
mer dyptgående.»

Når du denne måneden ser etter det gode 
i livet og i andre, vil du bli mer forberedt til å 
undervise i dette budskapet og vitne om at det 
er sant.

større styrke, visdom og erfaring enn meg kan kanskje 
gjøre mye og unnslippe onde konsekvenser, noe jeg 
ikke våger å gjøre.» 1

President Cannons mektige råd er noe vi medlemmer 
av Kirken skulle overveie nøye. Guds ord formaner Kristi 
tilhengere til å være «ren, …fredsommelig, rimelig, etter-
givende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør 
ikke forskjell, den hykler ikke.»  For dem som stifter fred, 
«rettferds frukt blir sådd i fred» ( Jakobs brev 3:17, 18).

Vi har et valg. Vi kan lete etter det dårlige hos andre. 
Eller vi kan stifte fred og gå inn for å vise andre den 
forståelse, redelighet og tilgivelse vi så fortvilet ønsker 
for oss selv. Det er vårt valg. For det vi søker, vil vi med 
sikkerhet finne. ◼

NOTE
 1. George Q. Cannon, Journal, 17. jan. 1878.

Noen ser på dette glasset og betrakter 
det som halvfullt. Andre betrakter det 
som halvtomt. Det er opp til deg hvor-
dan du betrakter det.

oppførsel, hans råd eller læresetninger, ikke i mitt indre 
og langt mindre i mine ord eller gjerninger. Nå er det en 
glede for meg å vite dette. Jeg hadde alltid denne tan-
ken: Hvis jeg kritiserer eller finner feil ved eller dømmer 
bror Brigham, hvor langt skal jeg gå? Hvis jeg begynner, 
hvor skal jeg stoppe? Jeg våget ikke å begi meg ut på 
en slik kurs. Jeg visste at å gi etter for en tilbøyelighet til 
å kritisere og finne feil ofte førte til frafall. Andre, med 
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Den lyse siden ved et hundebitt
Av Tara Stringham

Sommeren 2009 ble jeg bitt i ansiktet av min venns 
hund. Uheldigvis sprakk leppen min, så det måtte  

sys noen sting.
Etter skaden ble jeg veldig nedtrykt. Jeg lot motgangen 

styre tankene mine, og jeg følte det som om hele mitt liv var 
blitt ødelagt. Jeg var forlegen på grunn av leppen og ønsket 
slett ikke å være ute blant andre. Slik jeg så det var planene 
mine i forbindelse med piano, volleyball, kirke, svømming og 
skole falt i grus på grunn av skaden.

Men hver gang jeg ba, mottok prestedømsvelsignelser, 
snakket med foreldrene mine eller hadde besøk av familie 
og venner, ble jeg oppløftet og følte meg glad midt i det 

Se etter det gode rundt deg

Du kan se noe godt overalt rundt deg hvis du 
lærer å se etter det. En måte du kan lære å forstå 

velsignelser på, er å gjøre det til en vane hver kveld å 
telle de gode tingene du har sett den dagen.

U N G D O M

B A R N

sørgelige. Snart forsto jeg at hvis folk nevnte skaden min, 
gjorde de det av medfølelse.

Denne erfaringen bidro til å bygge opp min karakter, 
og jeg lærte å ikke være så bekymret for hva andre tenkte 
om meg. Jeg ble også velsignet fordi skaden hjalp meg å 
innse at jeg skulle tenke mindre på meg selv og begynne 
å bry meg mer om andre. Jeg ble i stor grad styrket denne 
tiden.

Jeg lærte at motgang er en del av vår himmelske Faders 
plan for oss. Hvis vi ser etter det gode og ikke det dårlige, 
kan vi overvinne motgang, bli et bedre menneske og la  
erfaringen styrke vårt vitnesbyrd.

Se på dette bildet. Hvor mange gode ting kan du 
finne?

Ta deg tid i kveld til å fortelle et familiemedlem om 
noe av det gode du så i ditt eget liv i dag.

ILL
US

TR
AS

JO
N

: A
DA

M
 K

O
FF

O
RD



 M a r s  2 0 1 1  7

BESØKENDE L ÆRERINNERS BUDSK AP

Under prestedømmet 
og etter prestedømmets 
mønster

Studer dette lesestoffet, og drøft det med søstrene du 
besøker, slik det er aktuelt. Bruk spørsmålene som hjelp 
til å styrke søstrene og til å gjøre Hjelpeforeningen til en 
aktiv del av ditt eget liv.

Tro • Familie • Hjelp

Hva kan  
jeg gjøre?
1. Hvordan kan 
jeg hjelpe søs
trene jeg besøker 
å fryde seg over 
velsignelsene som 
følger Hjelpefor
eninges hellige 
arbeid?

2. Hva vil jeg 
gjøre denne 
måneden for å 
øke min evne til 
å motta personlig 
åpenbaring?

Mine kjære søstre, så velsignet vi er! Vi er ikke 
bare medlemmer av Kirken, men også med-

lemmer av Hjelpeforeningen – «Herrens organisa-
sjon for kvinner».1 Hjelpeforeningen viser at Gud 
elsker sine døtre.

Blir du ikke begeistret når du minnes den  
spennende oppstarten til denne foreningen?  
Den 17. mars 1842 organiserte profeten Joseph 
Smith søstrene «under prestedømmet etter preste-
dømmets mønster».2

Å være organisert «under prestedømmet» ga 
søstrene myndighet og veiledning. Eliza R. Snow, 
Hjelpeforeningens annen president, sa at Hjelpe-
foreningen «ikke kan eksistere uten prestedømmet, 
for den henter all sin myndighet og innflytelse 
fra den kilden».3 Eldste Dallin H. Oaks i De tolv 
apostlers quorum forklarte: «Den myndighet funk-
sjonærer og lærere i Hjelpeforeningen skulle utøve 
… var den myndighet de ville bli tilført gjennom 
sin organisasjonsmessige tilknytning til Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige og ved sin individu-
elle beskikkelse ved de prestedømmets ledere som 
kalte dem og la sin hender på deres hode.» 4

Å være organisert «etter prestedømmets mønster» 
ga søstrene hellige ansvarsoppgaver. Julie B. Beck, 
Hjelpeforeningens president, forklarte: «Vi fungerer 
på samme måte som prestedømmet – med andre 
ord, vi søker, mottar og handler ut fra åpenbaring, 
tar beslutninger i råd og er opptatt av enkeltper-
soners ve og vel. Vårt og prestedømmets formål er 
å forberede oss til det evige livs velsignelser ved 
å inngå og holde pakter. Derfor, i likhet med våre 
brødre som bærer prestedømmet, arbeider vi for 
frelse, tjeneste og for å bli et hellig folk.» 5

Barbara Thompson, annenrådgiver i Hjelpeforeningens 
generalpresidentskap.

Fra vår historie
Da Nauvoo tempel ble oppført, ønsket en 

gruppe søstre å organisere seg for å støtte denne 
innsatsen. Eliza R. Snow utarbeidet vedtekter for 
denne nye gruppen. Da hun viste dem for pro-
feten Joseph, svarte han: «Fortell søstrene at det 
de ofrer er godkjent av Herren, og at han har noe 
som er enda bedre for dem… Jeg vil organisere 
kvinnene under prestedømmet og etter preste-
dømmets mønster.» 6 Kort tid etter sa profeten 
til den nylig organiserte Hjelpeforeningen: «Jeg 
dreier nå nøkkelen om for dere i Guds navn, og 
denne forening skal fryde seg, og kunnskap og 
intelligens skal strømme ned fra nå av.» 7 Det ble 
ventet at søstrene skulle nå et nytt nivå av hellig-
het og forberede seg til prestedømmets ordinan-
ser som snart skulle forrettes i templet.

NOTER
 1. Spencer W. Kimball: «Hjelpeforeningen – dens løfter 

og muligheter», Lys over Norge, mars 1977, 2.
 2. Joseph Smith, sitert i Sarah Granger Kimball: «Auto-

biography», Womanʼs Exponent, 1. sept. 1883, 51.
 3. Eliza R. Snow, «Female Relief Society», Deseret News, 

22. apr., 1868, 81.
 4. Dallin H. Oaks, «Hjelpeforeningen og Kirken», Lys 

over Norge, juli  1992, 35-36.
 5. Julie B. Beck, «Hjelpeforeningen –  Et hellig verk», 

 Liahona, nov. 2009, 111.
 6. Joseph Smith, sitert i Kimball, «Auto-biography», 51.
 7. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith 

(2007), 445.

Fra Skriftene
1. Korinterbrev 11:11;  
Lære og pakter 25:3; 
121:36-46.

Mer informasjon finnes på www .reliefsociety .lds .org.
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Små og enkle ting
«Ved små og enkle ting vil store ting skje»  
(Alma 37:6).

For femti år siden i denne måned 
ble Nederlands første stav, 

Holland stav, organisert i Haag. Det 
var den første ikke-engelsktalende 
stav i Kirken. Hundre år tidligere, 
i august 1861, var Paul Augustus 
Schettler og A. Wiegers van der 
Woude de første misjonærene som 
forkynte evangeliet i Holland.  
I løpet av de neste 100 år ble over 
14 000 personer i Nederland døpt. 
Mange av disse emigrerte til USA.  
I dag bor nesten 9000 medlemmer  
i Nederland.

Den 8. september 2002 innviet 
president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) Haag Nederland 

K I R K E N S  H I S T O R I E  R U N D T  O M  I  V E R D E N

Nederland

P Å  K A L E N D E R E N

Unge kvinners 
fellesmøte
Alle unge kvinner i alderen 

12 til 18 år, deres mødre og 
ledere i Unge kvinner inviteres til å 
delta på Unge kvinners fellesmøte 
26. mars. Et medlem av Det første 
presidentskap og medlemmene av 
Unge kvinners generalpresident-
skap vil tale på møtet. Temaet for 
møtet dette året er «Vi tror» (13. 
trosartikkel).

I den grad det er mulig, oppfor-
dres unge kvinner, deres mødre og 
deres ledere til å samles i møtehu-
set for å følge sendingen. Spør din 
prestedømsleder eller se på www 
.broadcast .lds .org for å få informa-
sjon om overføringstider og steder.

tempel, som betjener fem staver og 
ett disktrikt i Nederland, Belgia og 
en del av Frankrike.

KIRKEN I NEDERLAND
Antall medlemmer 8.909

Misjoner 1 sammen 
med Belgia

Staver 3
Menigheter og grener 33

Templer 1

Haag Nederland tempel
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Hvor godt kjenner  
du Kirkens ledere?

A. Som ung likte han å spille vanball, en 
tillempet versjon av volleyball.

B. Denne lederen har samme navn som 
sin far og er kjent i familien og for nære 
venner som Hal.

C. Da denne apostelen var diakon, tok hans 
far, en kunstner, ham med til Den hel-
lige lund. Da de kom hjem, malte faren 
et bilde av Den hellige lund for ham. 
Siden da har denne apostelen hatt dette 
maleriet hengende på sitt kontor som en 
påminnelse om dette 
spesielle besøket.

D. Da han var fem, 
flyttet hans familie 
til en gård i Poca-
tello, Idaho i USA, 
der han alte opp 
kaniner, red på hester 
og lekte på engene sammen med sine 
søsken.

E. Han er det eneste medlem av Det første 
presidentskap eller De tolv apostlers 
quorum som er født utenfor De forente 
stater.

F.  Da han gikk på videregående skole, 
var han avgangsklassens tillitsmann og 
deltok i debatter.

G. Han var sterkt engasjert i sport fra barns-
ben av og på videregående skole var 

han på skolelaget i amerikansk 
fotball, basketball, friidrett 

og baseball, og han 
deltok i delstatsmes-

terskapet både  i 
amerikansk fotball 
og basketball.

H. Nesten hver kveld spilte han sjakk med 
sin lille sønn nesten hver kveld. Sønnen 
minnes: «Han pleide å spille tre omganger 
med sjakk. Han lot meg vinne én, så slo 
han meg en omgang, og deretter lot vi 
motstanderen få en fordel så vi begge fikk 
en sjanse til å vinne den omgangen.»

I.  Under 2. verdenskrig tjente han sitt land 
som pilot da han var i 20-årene.

J.  For å tjene penger til sin universitetsut-
danelse arbeidet han på en båt 
som fanget østers. Andre fiskere 
ertet ham fordi han ikke ville drikke 
alkohol, inntil en mann falt over-
bord. Denne apostelen, på grunn av 
sin beslutning om ikke å drikke, var 
edru og ble sendt for å redde mannen 
som var falt overbord.

K. Som student arbeidet han som 
radiokommentator.

L.  Før han ble kalt til De tolv apost-
lers quorum, var han rektor ved Ricks 
College og hjalp skolen med overgangen 
til Brigham Young University – Idaho.

M. Han utførte en åpen hjerteoperasjon på 
president Spencer W. Kimball (1895-1985) 
kort tid før president Kimball ble Kirkens 
president. 

N. Eldste Scott var denne apostelens misjons-
president i Argentina.

O. Før han ble kalt til generalautoritet, 
arbeidet han i likhet med sin far innen 
bilbransjen.

Se www .newsroom .lds .org for å finne 
ytterligere biografiske opplysninger  
om Kirkens ledere.

I neste måned er det generalkonferanse, og 
blant de mange talerne vil det være med-

lemmer av Det første presidentskap og De 

tolv apostlers quorum. Se om du kan sette 
navnene deres sammen med hendelser eller 
andre detaljer fra deres liv.

Svar: A. 5; B. 2; C. 10; D. 15; E. 3; 
F. 13; G. 11; H. 1; I. 4; J. 9; K. 7; 
L. 12; M. 6; N. 14; O. 8

 1. President Thomas S. Monson

 2. President Henry B. Eyring

 3. President Dieter F. Uchtdorf

 4. President Boyd K. Packer

 5. Eldste L. Tom Perry

 6. Eldste Russell M. Nelson

 7. Eldste Dallin H. Oaks

 8. Eldste M. Russell Ballard

 9. Eldste Richard G. Scott

10. Eldste Robert D. Hales

11. Eldste Jeffrey R. Holland

12. Eldste David A. Bednar

13. Eldste Quentin L. Cook

14. Eldste D. Todd Christofferson

15. Eldste Neil L. Andersen
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En profet er et spesielt vitne 
for Jesus Kristus og vitner om 
hans guddommelighet. Gud 

kaller en profet som sin represen-
tant på jorden. En profet forkynner 
sannhet, fortolker Guds ord og følger 
forøvrig Guds rettledning for å være 
til velsignelse for oss. Når en profet 
taler på vegne av Gud, er det som om 
Gud taler (se L&p 1:38). Profeter er på 
jorden i dag slik de var i oldtiden.

Åpenbaring for hele Kirken kom-
mer gjennom Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Helliges president, Thomas S. 
Monson. Han er en Guds profet. Når 
Kirkens medlemmer snakker om 
«profeten», mener de Kirkens presi-
dent. Men det er andre profeter på 

jorden i dag. President Monsons to 
rådgivere, president Henry B. Eyring 
og president Dieter F. Uchtdorf, er 
også profeter. Tolv andre menn – De 
tolv apostlers quorum – er også kalt 
til profeter.

Som en kjærlig himmelsk Faders 
barn kan også vi motta åpenbaring 
fra ham for vårt eget liv. Selv om 
åpenbaring av og til kan mot-
tas gjennom syner, drømmer 
eller besøk av engler, kom-
muniserer Gud oftest med oss 
gjennom Den hellige ånds 
stille åndelige tilskyndelser. 
Gjennom personlig åpenba-
ring kan vi motta styrke og 
svar på våre bønner.

HVA V I  TROR PÅ

«Hvor takknemlige vi er for at himmelen i 
sannhet er åpen, at Jesu Kristi evangelium 

er gjengitt og at Kirken er grunnlagt på åpen-
baringens klippe. Vi er et velsignet folk, med 
apostler og profeter på jorden i dag.»
Thomas S. Monson: «Avslutningsord»,   
Liahona, nov. 2009, 109.

GUD ÅPENBARER SANNHET TIL SINE  

PROFETER  
OG TIL OSS
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«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.

Nå, se, dette er åpenbaringens ånd»  
(L&p 8:2-3).

1. Lære og pakter er en 
samling av åpenbaringer 
som er gitt til profeter i 
vår tid. Den finnes  
på Internett på www 
.scriptures .lds .org.

2. Et budskap fra Kirkens 
president eller en av hans 
rådgivere blir hver måned 
trykt i tidsskriftet  Liahona 
(tilgjengelig på noen språk 
på LDS .org).

3. «Familien – En erklæring 
til verden» og «Den levende 
Kristus: Apostlenes vitnes-
byrd» er profetiske uttalelser 
om sannheter om familien 
og Frelseren. Begge finnes 
på LDS.org.

4. Alle medlemmer av Det 
første presidentskap og 
De tolv apostlers quorum 
taler hver sjette måned på 
Kirkens generalkonferanse. 
Les teksten eller se videoer 
med deres taler på www 
.conference .lds .org.

For mer informasjon kan du se Dallin H. Oaks, 
«To kommunikasjonslinjer»,  Liahona,  
nov. 2010, 83; Evangeliets prinsipper (2009), 
«Guds profeter», 39–42; og Tro mot pakten 
(2004), «Åpenbaring», 178–183.

Hvordan kan vi 
motta personlig 
åpenbaring?

1. Vi kan faste, overveie 
og be om veiledning.

2. Lese i Skriftene. De er 
et middel vår himmel-
ske Fader benytter for å 
besvare våre bønner og gi 
oss veiledning etter hvert 
som Den hellige ånd hjel-
per oss å forstå det vi leser.

3. Vær tilstede i kirken hver 
søndag og, om mulig, reis til 
templet.

4. Hold budene slik at du 
kan være verdig til å motta 
inspirasjon fra Den hellige 
ånd. ◼

Hvor kan vi lese inspi-
rerte læresetninger fra 
profeter i nyere tid?
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Vi lever i en svært urolig 
verden, og jeg skal tale 
tydelig: Vi lever i en 

verden som har forkastet Gud 
eller gjør dette i raskt tempo. 
Vi lever i en verden der kristne 
prester i forskjellige kirkesam-
funn har blitt skremt av menne-
skers filosofier og derfor, fordi 
de mangler Herrens ånd, har 
forsøkt å modifisere Skriftene, 
eller meningen i Skriftene, slik 
at de kan få dem til å stemme 
overens med de uriktige teorier 
som er så fremherskende i ver-
den i dag, teorier som er i abso-
lutt konflikt med guddommelig 
åpenbaring. Disse personene, 
som er redde og dominert av 
innflytelsen fra uriktig filosofi, 
modifiserer læresetningene for 

Far ikke 
E VANGELIE T S  KL A SS IKERE

at de skal stemme overens med 
disse teoriene og ideene som er 
basert på ugudelighet. Vi kan 
ikke gjøre dette…

«Lyset skinner i mørket og 
mørket fatter det ikke, likevel 
skal dagen komme da dere skal 
fatte endog Gud, idet dere blir 
levendegjort i ham og ved ham.

Da skal dere vite at dere har 
sett meg, at jeg er, og at jeg er 
det sanne lys som er i dere og at 
dere er i meg, ellers kunne dere 
ikke ha overflod» (L&p 88:49-50).

Dette er en fantastisk åpenba-
ring. Den inneholder så mye av 
vesentlig betydning for ethvert 
medlem av Kirken. Jeg undres 
hvor mange av oss som har lest 
kapittel 88? Stopp ikke bare etter 
å ha lest dette ene skriftstedet. 

Velg det som ditt tema – det 
finnes ikke noe bedre – men les 
hele åpenbaringen. Nei! Les hele 
boken. Herren befalte i det aller 
første kapittel av Lære og pakter, 
som er denne bokens forord, 
Herrens forord:

«Ransak disse bud, for de er 
sanne og troverdige, og profe-
tiene og løftene som er i dem, 
skal alle bli oppfylt» (L&p 1:37). 
«Ransak disse bud.» Hvor høyt 
elsker vi Herren? Hva er det 
største av alle budene? Herren 
har fortalt oss det her, i kapit-
tel 59 av Lære og pakter, hva 
det er, idet han anvender det 

Joseph Fielding Smith, Kirkens 10. president, ble født 19. juli 1876. 
Han ble ordinert til apostel 7. april 1910 og ble oppholdt som  
Kirkens president 23. januar 1970. I denne talen, som president 
Smith holdt i 1953, lærte han de unge hvordan de ikke skal bli 
narret av verdens uriktige teorier.

Av president Joseph Fielding Smith (1876–1972)

 vill

Når enkelte 
modifiserer 
sine normer 
for at de skal 
samsvare 
med verdens 
trender, 
må vi holde 
fast ved 
Skriftene og 
evangeliets 
åpenbarte 
sannheter.
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på medlemmene av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige i 
denne evangelieutdeling i tide-
nes fylde:

«Derfor gir jeg dem [Kirkens 
medlemmer] et bud som sier: 
Du skal elske Herren din Gud 
av hele ditt hjerte og av all din 
makt, sinn og styrke, og i Jesu 
Kristi navn skal du tjene ham» 
(L&p 59:5)…

Så det første av alle budene 
er å elske Gud av all vår sjel og, 
i Jesu Kristi navn, tjene ham, 
og han har befalt oss å gjøre 
oss kjent med disse sannheter 
som har blitt åpenbart for oss i FO
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tidenes fyldes evangelieutdeling.
Hvor mange av oss har gjort 

det? Derfor sier jeg til dere, og 
til alle Kirkens medlemmer for 
den saks skyld, la ikke deres 
forståelse hvile på ett vers [L&p 
88:86, det årets GUF-tema], som 
er et svært utmerket tema, men 
søk Skriftene så dere ikke skal 
fare vill på grunn av uriktige 
teorier og skikker og læresetnin-
ger som er så fremherskende i 
verden i dag. Hvis dere vil gjøre 
dette, hvis dere vil ha Herrens 
ånds veiledning i deres hjerte, 
noe ethvert medlem av Kirken 
har rett til, Den hellige ånds 

ledsagelse, vil dere ikke bli ledet 
på avveier av menneskers teo-
rier, for Herrens ånd vil fortelle 
dere at de er uriktige, og dere 
vil kunne skjelne og forstå…

Hvis dere forstår Jesu Kristi 
evangelium, vil det gjøre dere 
fri. Hvis deres softball, deres 
volleyball, basketball, løp, dans 
og annen underholdning er 
blottet for Herrens ånd, vil disse 
aktivitetene være uten verdi for 
dere. La alt gjøres i bønnens og 
i troens ånd. Jeg tror dette er til-
fellet – det er kanskje unødven-
dig for meg å si det – men la det 
være slik. Gjør alt med øyet fullt 
og helt vendt mot Guds ære, og 
la oss undervise for å bygge opp 
og styrke oss selv og Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige. ◼
Fra «Entangle Not Yourselves in Sin», 
Improvement Era, sept. 1953, 646–47, 
671–72, 674, 676–78; store bokstaver og 
tegnsetning er modernisert.

Søk Skrif-
tene for at 
dere ikke 
skal fare vill 
på grunn 
av uriktige 
teorier og 
skikker og 
læreset-
ninger som 
er så frem-
herskende 
i verden i 
dag.
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Av Melissa Merrill
Kirkens tidsskrifter

25. september 2005 startet som 
en rolig og fredelig søndag 

for Victor Manuel Torres Quiros, hans 
kone, Yamileth Monge Ureña, og 
deres familie. De var kommet hjem 
fra kirken og hvilte, leste og nøt en 
stille, regnfull ettermiddag i sitt hjem  
i fjellene i Costa Rica.

Det hadde regnet det meste av 
helgen, noe som ikke er uvanlig for 
området eller årstiden. Omkring kl. 17 
la bror Torres merke til at elven som 
renner i nærheten av deres eiendom, 
hadde steget mer enn vanlig og kom 
nærmere huset. Rolig gjorde han 
familien oppmerksom på dette, og for 
sikkerhetsskyld begynte han og hans 
11 år gamle sønn, Erick, å legge tep-
per ved dørene for å hindre vannet  
i trenge inn.

Et øyeblikk senere steg elven i 
den grad at vannet var over halvan-
nen meter dypt rundt huset. Innen få 
sekunder strømmet vannet gjennom 

vinduene. (Familien fikk senere vite 
at et jordras var årsaken til at vannet 
plutselig kom fossende.) Bror Torres 
ropte til familien at de måtte løpe bak 
huset, der det var noen trær og ter-
renget var høyere. Hans tre tenårings-
døtre, Sofia, Korina og Monica, kom 
seg straks ut av huset.

Men søster Torres kom seg ikke 
ut. Så hun løp med Elizabeth, en 
liten pike som familien passet på den 
helgen, til et soveværelse. De klatret 
raskt opp på sengen, som forbau-
sende nok fløt. Ingen ante hvor de 
andre var eller om de klarte seg. Lille 
Elizabeth minnet søster Torres på: 
«Ikke gråt. Husk at vår Gud elsker 
oss.» Så begynte de å be.

Bror Torres hadde fulgt døtrene ut 
da det gikk opp for ham at han ikke 
visste hvor Erick var. Han kjempet seg 
gjennom fossen og inn i huset igjen. 
Han fant Erick stående på en haug 
skrot – en vegg som var blitt forskjø-
vet, noen møbler, skrap og noen gre-
ner som vannet hadde dyttet mot en 

lukket dør. Sammen gikk de til kjøk-
kenet, der bror Torres plasserte Erick 
på et trygt, høyt sted. Bror Torres 
oppdaget så at vannet hadde surret et 
nylonbånd rundt leggene hans, noe 
som gjorde det vanskelig for ham å 
bevege seg. Likevel klarte han å dytte 
kjøleskapet og noen møbler unna 
for å hindre døren i å lukke seg og 
stenge ham og sønnen inne.

Fra kjøkkenet kunne Erick 
og bror Torres se pikene i 
bakgården, men de visste 
ikke hvordan søster Torres og 
Elizabeth hadde det. Bror Torres 
foreslo at de sammen skulle be sin 
himmelske Fader om hjelp.

Utenfor og oppe i et guavatre 
ba også pikene mens dette sto på.  
Sofia, Korina og Monica kunne se 
vannet flomme gjennom hjemmet 
sitt. Det så helt umulig ut at det 
kunne være noen i live der inne. 
Pikene som var bekymret for fami-
lien og var kalde og redde, sang 
salmer og ba sammen.

Fanget i sine soveværelser, barrikadert av møbler og klyngende til grener –  
medlemmene av familien Torres gjorde det eneste som kunne redde dem.

Adskilt av en flom,  
forenet ved bønn
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«Vi ba vår himmelske Fader få vannet til 
å begynne å synke,» sier Sofia. «Vi visste at 
vi måtte ha tro. Hvis ikke, kunne ikke noe 
mirakel finne sted. Det lykkeligste øyeblikk 
var da vi åpnet øynene og vann-nivået hadde  
sunket.»

Vannet fortsatte å synke. Like etterpå kom 
deres far ut for å spørre hvordan det sto til 
med dem. Nå var det blitt mørkt, så han  
gikk inn i huset igjen, fant et stearinlys, og 
ved hjelp av bensin laget han en fakkel  
slik at naboer kunne vite at familien faktisk 
var i huset.

En nabo så fakkelen og kom for å hjelpe 
dem. Han hjalp pikene ned fra trærne, og 
sammen med bror Torres flyttet de unna 
gjenstandene som blokkerte døren til sove-
værelset der søster Torres og Elizabeth opp-
holdt seg. Den natten oppholdt familien seg 
hos en slektning.

Siden det var mørkt da de dro hjemmefra, 
visste ikke familien Torres hvor stor skaden 
på hjemmet deres var. Mandag morgen kom 
de tilbake og oppdaget at de hadde mistet alt.

Likevel klaget de ikke. «Vi visste at Herren 
gir og Herren tar,» sier bror Torres (se Job 
1:21). Selv om deres hjem og eiendeler var 

blitt ødelagt, sa søster Torres at de «var takk-
nemlige fordi vi så himmelens sluser åpne 
seg for oss», både ved at deres liv ble bevart 
og ved velsignelsene som fulgte.

Mange av disse velsignelsene ble mulig-
gjort ved kirkemedlemmers gavmildhet 
over hele Costa Rica. Innen torsdag hadde 
familien mottatt senger og andre møbler, 
mat, klær og andre nødvendigheter fra 
medlemmer i flere staver i San José- 
området. Fire dager etter dette fant familien 
et annet sted å bo.

«Vi lærte at Gud viser sin kjærlighet til oss 
ved å bruke andre mennesker,» sier søster 
Torres. «Det var så mange personer, så mange 
brødre og søstre, som hjalp oss på den tiden. 
Vi følte så mye kjærlighet. Vi hadde ingen 
grunn til å spørre: ”Hvorfor oss?”»

«Det var et mirakel at vi alle overlevde,» 
sier bror Torres. «Familiens tro har uten tvil 
vokst. Jeg vet uten den minste tvil at Gud 
lever og at han elsker oss.»

Søster Torres tilføyer: «Vi har lenge hatt et 
motto i familien: ”Gud finnes i detaljene i vårt 
liv.”Etter denne erfaringen vet vi dette helt 
sikkert. Vår himmelske Fader kjenner oss. 
Han besvarer våre bønner.» ◼

Fra bakgården 
der Torres- 
søstrene befant 
seg, syntes det 
umulig at noen 
inne i huset 
kunne være i 
live. Pikene var 
bekymret og 
redde, og sang 
salmer og ba 
sammen.
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VI TALER OM KRISTUS

Av Georges A. Bonnet

På 1990-tallet reiste jeg med familien til 
Afrika fordi jeg var ansatt i Kirken og 
hadde i oppdrag å bidra i hjelpeinnsat-

sen i Burundi, Rwanda og Somalia. Dette var i 
en fryktelig periode med hungersnød, brutali-
tet og krig, og lidelsene var overveldende.

Tusener befant seg i flyktningeleirer. Hun-
drevis av foreldreløse barn levde i primitive 
skur som de hadde bygget selv. Kolera, tyfus 
og feilernæring herjet hele tiden. Stanken av 
søppel og død styrket håpløsheten.

Jeg følte meg tilskyndet til å tilby all hjelp 
jeg kunne makte. Kirken samarbeidet med Røde kors’ 
internasjonale komité og andre organisajoner, men noen 
ganger kunne jeg ikke annet enn å undres over om våre 
anstrengelser utrettet noen forskjell overfor en slik utbredt 
grusomhet og tragedie. Det var vanskelig å riste av seg 
hjelpeløsheten og mismotet, og ofte gråt jeg når jeg trakk 
meg tilbake om kvelden.

Det var i denne nedslående tiden at et kjent skriftsted 
kom til å bety mer for meg. Det siterer Jesaja og forteller 
oss at Frelseren «ble salvet for å forbinde dem som hadde et 
sønderknust hjerte, og for å kunngjøre frihet for de fangne 
og åpne fengslet for dem som var bundet» (L&p 138:42).

Jeg hadde sett og snakket med mange som var «søn-
derknust» på de mest påfallende måter. De hadde mistet 
sine kjære, sine hjem og sin fredelige livsstil. Likevel viste 

mange av dem tegn på at var blitt «forbundet». 
Eksempelvis hendte det ofte når vi nærmet oss et 
midlertidig hjem, at dets beboere spurte: «Vil dere 
be med oss?» Folket syntes å finne lykke og fred 
ved å påkalle Herren i inderlig bønn.

Vi kan naturligvis ikke bare se etter forsoning-
ens virkning i dette livet. Den viser seg også siden. 
Jeg vet at forløsningen er for de døde og oppstan-
delsen for alle på grunn av Frelseren. Smerten vi 
opplever i dette liv – uansett hvor ekstrem den er– 
vil bli fjernet og helbredet gjennom forsoningen.

Mormon og Moroni, som levde i en tid med 
stort blodbad og mye død, skrev om å ha et håp forankret 
i en kjærlig Gud, hvis barmhjertighet og rettferdighet over-
går all forstand (se for eksempel Moroni 7:41–42). Å stu-
dere disse profetenes uttalelser styrket min egen tro. Når 
jeg lurte på om vår innsats betydde noe, følte jeg en for-
sikring om at Frelserens nåde er den ultimate forløsende 
kraft. Vår største innsats kan være begrenset, men Hans er 
uendelig og evig.

Det er ingen tvil om at verdens omstendigheter skaper 
mange former for fortvilelse, men ingen er utenfor Frolø-
serens rekkevidde og evne til å helbrede. Vi kan alle ha 
det sikre håp at gjennom Kristi forsoning kan våre hjerter 
forbindes og helbredes. Med denne kunnskapen kunne 
jeg fortsette mitt arbeid, i vissheten om at Hans innsats 
alltid lykkes. ◼O
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Vi kan alle ha 
det sikre håp at 
gjennom Jesu 
Kristi forsoning 
kan våre hjerter 
forbindes og 
helbredes.

HVORDAN FORBINDE DEN 
SØNDERKNUSTE



I august 1978 fikk jeg i oppdrag å 
være tilstede på en stavskonfe-
ranse i Seoul i Syd-Korea. Etter 

prestedømmets lederskapsmøte befant 
jeg meg i korridoren da en søster på 
omkring 60 år hvisket i øret mitt på 
japansk: «Jeg liker ikke japanere.»

Jeg ble sjokkert og forbløffet. Jeg 
snudde meg og svarte på japansk: «Jeg er 
lei for at du føler det slik.» Jeg lurte på hva 
hun hadde opplevd som fikk henne til å 
føle på den måten. Hva galt hadde mitt 
folk gjort mot hennes folk?

I min tale på stavskonferansens 
kveldsmøte talte jeg om Frelserens 
forsoning og hans store offer. 
Jeg fortalte stavens medlemmer 
beretningen om Nephi og 
hvordan Herrens ånd førte 
ham opp på et høyt 
fjell. Der så han 
livets tre, som 

Frelseren kan helbrede sårede 
hjerter, misforståelser og hat hvis 
vi ser hen til hans ord og hans 
forsoning.



 M a r s  2 0 1 1  19

Av eldste  
Yoshihiko Kikuchi

i De sytti

koreansk mat og lærte koreanske 
sanger. Min tante giftet seg med en 
flott koreansk mann. De oppdro 
sine barn i Japan, i den samme byen 
der jeg vokste opp.

Midt i talen ba jeg en om å spille 
piano mens jeg sang en koreansk 
folkevise sammen med president Ho 

Nam Rhee, den første stavspresidenten i Syd-Ko-
rea. Deretter ba jeg president Rhee hjelpe meg 
å synge den koreanske nasjonalsangen, som jeg 
ikke hadde sunget siden jeg var gutt. Det var 
lenge siden jeg hadde lært den av min korean-
ske onkel, men ordene kom til meg igjen. Så ba 
jeg forsamlingen synge den sammen med meg. 
Alle reiste seg og sang sin vakre nasjonalsang. 
Mange tårer ble felt, og det var vanskelig for 
meg å synge. Det hersket en god og herlig ånd.

Jeg fortalte stavens medlemmer at på 
samme måte som jeg var glad i mine kore-
anske søskenbarn, var jeg også glad i dem 
– fordi vi alle er Guds barn, fordi vi alle er 
brødre og søstre i evangeliet, og på grunn av 
Guds kjærlighet (se 1. Nephi 11:22, 25). Alle 
følte vi denne evige kjærlighet, og nesten alle 
i forsamlingen gråt. Jeg sa til dem: «Jeg elsker 
dere som mine brødre og søstre i evangeliet.»

KRISTUS, TRØSTEREN, AV CARL HEINRICH BLOCH.  
KRISTUS HELBREDER DEN BLINDE, AV SAM LAWLOR

Helbrederens 
hans far, Lehi, hadde sett, og der  
så han Jesusbarnet (se 1. Nephi 
11:1–20). En engel spurte om han 
forsto betydningen av treet hans far 
hadde sett i et syn.

Nephi svarte: «Ja, det er Guds 
kjærlighet som utgytes i menneske-
nes barns hjerter. Derfor er den det 
mest ettertraktelsesverdige av alt.» Engelen 
tilføyde: «Ja, og det som gir sjelen størst glede» 
(1. Nephi 11:22–23).

Guds kjærlighet kan hjelpe oss å overvinne 
alle fordommer og misforståelser. Vi er virke-
lig Guds barn, og vi kan ha hans kjærlighet i 
vår sjel hvis vi ønsker det.

Frelser, må jeg vise omsorg,
vandre der hvor Ånden er,
se meg om og løfte andre,
finne uant styrke der.1

Kan vel jeg fordømme andre?
Uten å ha planlagt det begynte jeg å fortelle 

om min forbindelse med det koreanske folk. 
Jeg fortalte forsamlingen at jeg hadde vokst 

opp med ni koreanske søskenbarn. De 
kom til vårt hjem, og mine søsken og 
jeg dro ofte til deres hjem. Jeg spiste 

kunst
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Da kveldsmøtet var over, sto stavens 
medlemmer i lang kø for å hilse på meg. 
Den siste i køen var den 60 år gamle kore-
anske søsteren, som kom til meg med tårer i 
øynene og ba om unnskyldning. Herrens ånd 
var sterk. Frelserens helbredende vinger bar 
oss alle, og fredens ånd talte til forsamlingen. 
Jeg følte meg som ett med dem.

Kan vel jeg fordømme andre
jeg som ofte feiler mer.
I et hjerte kan det være sorg
som intet øye ser.

Ditt budskap forandret mine tanker
Jeg ble kalt til medlem av De sytti i  

1977. Siden da har jeg fått anledning til å 
besøke hundrevis av staver. Etter et preste-
dømmets lederskapsmøte i Taylorsville, Utah 
kom en stor mann bort til meg og hvisket at 
hans bror var blitt drept under 2. verdenskrig 
og at han hatet japanerne. Men etter konfe-
ransen kom den samme mannen bort til meg 
med tårer i øynene. Han gråt av glede og ga 
meg en klem fordi jeg hadde delt historien om 
hvordan jeg var blitt omvendt og min kjærlig-
het til Amerika, og det hadde beveget ham.

Ved en annen anledning kom en søster til 
meg på en stavskonferanse i Georgia, USA 
og sa at hun hadde mistet sin far under 2. 
verdenskrig. Men etter møtet sa hun til meg: 
«Jeg må be deg om unnskyldning. Fordi min 
far ble drept av japanere, har jeg næret hat i 
mitt hjerte.» Deretter sa hun: «Du fortalte oss 
at også din far ble drept under krigen, men 
senere aksepterte du evangeliet, noe som 

forandret ditt liv. Og nå forteller du oss at 
du er glad i oss. Jeg skammer meg. Selv om 
jeg ble født inn i Kirken, har jeg hatet ditt 
folk helt til denne dag. Men ditt budskap har 
forandret mine tanker.»

Jeg hart hatt mange lignende opplevelser. 
Jeg har vært istand til å møte mange 
mennesker, og takket være evan-
geliet har vi vært istand til å elske 
og forstå hverandre.

Hele min skyldfølelse er tatt bort
På en temakveld etter en tur til Adam-

ondi-Ahman noen år senere ba tilsynsføreren 
for tjenestemisjonærene i området meg fortelle 
om min omvendelse. Jeg gjorde dette og tak-
ket så parene som var tilstede for at de hadde 
forberedt sine barn til å reise på misjon og for 
billedlig talt sende dem til min dør.

Mens jeg håndhilste på dem og gjorde meg 
klar til å dra, tok tilsynsføreren ordet. «Før vi 
avslutter dette møtet,» sa han, «vil jeg komme 
med en personlig bekjennelse.»  
Jeg husker ikke nøyaktig 
ordene han brukte, men kort 
fortalt sa han:

«Som dere vet, tjente jeg 
mitt land som marinesoldat da 
jeg var ung. Mens jeg var i tjenes-
ten, drepte jeg mange japanske 
soldater. Jeg mente jeg hadde 
tjent mitt land trofast, men i 
mange år, hver gang jeg så ori-
entalere, spesielt japanere, ble 
jeg plaget av stor depresjon. Noen 

FOR Å VÆRE 
SANNE DISIPLER
«Jeg får høre at rasisme 
og negative bemerk-
ninger noen ganger 
forekommer blant oss. 
Jeg minner om at ingen 
som kommer med 
nedsettende bemerk-
ninger om noen av en 
annen rase kan regne 
seg som en sann Kristi 
disippel. Heller ikke må 
han tro at han er i har-
moni med Kristi Kirkes 
læresetninger…

Vi er medlemmer av 
vår Herres kirke. Vi er 
forpliktet overfor ham, 
så vel som oss selv og 
andre.»
President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), «Behovet for  
mer vennlighet»,  Liahona,  
mai 2006, 58, 60.

DETALJ FRA MOSES OG KOBBERSLANGEN, AV SÉBASTIEN BOURDON.  
FOTOILLUSTRASJON: DAVID STOKER
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ganger klarte jeg ikke engang å fungere. Jeg 
snakket med autoriteter i Kirken og drøftet 
mine følelser med profesjonelle rådgivere.

«Da jeg i dag sto overfor eldste og søster 
Kikuchi og deres sønn, kom minnene tilbake 
et øyeblikk. Men så lyttet jeg til eldste Kiku-
chi som bar sitt vitnesbyrd og fortalte om 
sin omvendelse, sin kjærlighet til Herren og 
evangeliet og sin kjærlighet til oss alle. Han 
sa at han hadde hatet amerikanere og ame-
rikanske soldater, men at evangeliet hadde 
forandret hans liv gjennom Herrens helbre-
dende kraft. Da jeg hørte dette, syntes det 
også som jeg hørte en røst fra Herren som 
sa: “Det er fullført. Det er i orden.”»

Han strakte hendene frem, løftet dem  
og sa med tårer i øynene: «All min skyldfø-
lelse er tatt bort. Min byrde er løftet av meg!»

Han kom til meg og klemte meg. Så kom 
våre hustruer, og vi klemte hverandre og gråt.

Jeg har lært at Frelseren kan helbrede 
sårede hjerter, misforståelser og hat hvis vi 
ser hen til hans ord og hans forsoning. Han 
helbreder oss på samme måte som han hel-
bredet israelittene for slangebitt (se 4 Mose-
bok 21:8–9; 1 Nephi 17:41; Alma 33:19–21). 
Det er «Guds behagelige ord … som leger 

den sårede sjel» ( Jakobs bok 2:8), og 
«ved hans sår har vi fått legedom» 
( Jesaja 53:5; Mosiah 14:5).

Må jeg bli min nestes vokter,
må jeg lege kval og savn.
Sårede og trette sjeler
tar jeg vennlig i min favn.

Han helbreder oss 
på samme måte som 
han helbredet israel-
ittene for slangebitt. 
Det er «Guds behage-
lige ord … som leger 
den sårede sjel», og 
«ved hans sår har vi 
fått legedom».
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Jeg gir deg 10 minutter
Jeg ble født på et lite sted på den nordlige 

øya Hokkaido i Japan. Da jeg var fem år gam-
mel, ble min far drept under et angrep fra en 
amerikansk ubåt. Som liten gutt ble jeg bitter 
mot amerikanere. Slik vokste jeg opp, uten 
egentlig å vite hva som hadde forårsaket krigen.

Da jeg var ferdig med ungdomsskolen, var 
vi fattige. Mor hadde ikke råd til å sende meg 
til videregående skole, så jeg bestemte meg 
for å finne en jobb for å finansiere min videre 
utdannelse. Det var ikke noe arbeid å finne i 
vår lille landsby, men jeg fikk jobb i et firma 
som produserte tofu ni timer fra mitt hjem, i 
Muroran, der mor var oppvokst.

Hver dag i Muroran sto jeg opp klokken 
halv fem om morgenen, laget tofu til midt på 
dagen og leverte den så til forskjellige for-
retninger til klokken seks om ettermidagen. 
Etter arbeidet vasket jeg meg, skiftet, spiste 
og skyndte med avgårde til kveldsskolen. Jeg 
kom hjem omtrent klokken halv elleve om 
kvelden og gikk til sengs klokken elleve. På 
grunn av denne anstrengende timeplanen mis-
tet jeg snart alle energi og ble syk.

Jeg bodde hjemme hos eieren av tofu-
butikken, men jeg sa opp jobben og ba min 
onkel om å få bo hos ham, så jeg kunne 
fullføre mitt første år på videregående skole. 
Til tross for medisinering var jeg fortsatt syk. 
Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og ble 
desperat og trodde at jeg kanskje kom til å dø. 
Jeg ba innstendig og sa: «Hvis det er en Gud, 
vil du velsigne meg så jeg kan bli frisk?» Så sa 
jeg noe temmelig overmodig: «Hvis jeg blir 

helbredet, ønsker jeg å gjøre gjengjeld.»
Mens jeg bodde hos min onkel, banket to 

fremmede på døren tidlig en kveld. De var 
misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dag-
ers Hellige. Den ene, eldste Law, – seniorled-
sageren – hadde vært bonde i St. Anthony i 
Idaho, USA. Den andre, eldste Porter, – en ny 
eldste – var fra Salt Lake City. Det var kaldt, 
det regnet og var nesten mørkt, og de var klar 
til å dra hjem. Men av en eller annen grunn 
fortsatte de å banke på dører.

Da de banket på min dør, var jeg alene. Jeg 
åpnet og sa: «Nei takk.»

Disse unge mennene var ydmyke og iher-
dige, men jeg sa igjen: «Nei takk.» Så tilføyde 
jeg: «Deres folk drepte min far.» Jeg var frem-
deles bitter.

Uten å la seg skremme spurte eldsten 
fra Idaho hvor gammel jeg var. Jeg sa: 
«Hvilken rolle spiller min alder?» 
Vær så snill å gå.»

Han svarte: «Jeg ønsker å fortelle 
deg om en gutt på din alder som 
så din himmelske Fader og din 
Frelser, Jesus Kristus. Vi ønsker å 
fortelle deg den historien.» Jeg frøs 
nesten fast ved døren.

Jeg sa: «Jeg gir dere 10 minutter.»
De 10 minuttene gjorde sterkt 

inntrykk på meg og forandret 
mitt liv. Historien misjonærene 
fortalte var så dyptgripende 
og vakker. Jeg fant ut at jeg 
er et Guds barn og at jeg 
kom fra ham. Eldstene kom 

DETALJ FRA KORSFESTELSEN, AV CARL HEINRICH BLOCH, GJENGITT MED TILLATELSE FRA DET NASJONALHISTORISKE MUSEUM VED  
FREDERIKSBORG I HILLERØD, DANMARK. FOTOILLUSTRASJON: DAVID STOKER

ELSK DU DIN 
NESTE
«Mor Teresa, en 
katolsk nonne som 
arbeidet blant de 
fattige i India det 
meste av livet, uttalte 
følgende dype sann-
het: ”Hvis du dømmer 
folk, har du ikke tid til 
å elske dem.”Frelseren 
har formant oss: 
”Dette er mitt bud at 
dere skal elske hver-
andre, likesom jeg har 
elsket dere.”Jeg spør: 
Kan vi elske hveran-
dre, slik Frelseren har 
befalt, hvis vi dømmer 
hverandre? Og jeg 
svarer – med mor 
Teresa: Nei, det kan  
vi ikke.»
President Thomas S.  
Monson, «Kjærligheten  
faller aldri bort»,  Liahona, 
nov. 2010, 124.
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hver dag fordi jeg var syk.
I løpet av samtalene med meg underviste 

misjonærene meg i gjenopprettelsens vakre 
evangelium. Evangeliet ga meg håp og vilje 
til å leve. Noen uker etter at misjonærene 
hadde banket på min dør, ble jeg døpt.

Frelser, må jeg elske andre
som jeg vet du elsker meg.
Finne der min ro, min styrke,
så jeg villig tjener deg.
Frelser, må jeg elske andre.
O, må jeg følge deg!

Guds helbredende kraft er storartet, dypt-
gripende og vakker. Jeg takker ham for hans 
barmhjertighet, hans kjærlighet og hans 
mirakuløse himmelske helbredelse. Jeg tak-
ker ham for at Frelserens forsoning virkelig 
har funnet sted, denne som ved Hans nåde 
«gir kraft til å vaske bort synder, helbrede og 
skjenke evig liv».2

Jeg vitner om at Almas ord til Zeezrom 
i Mormons bok er sanne: «Hvis du tror på 
Kristi forløsning, kan du bli helbredet»  
(Alma 15:8). ◼

NOTER
 1. «O, må jeg følge deg», Salmer, nr. 201.

2. L. Tom Perry, «Bring sjeler til meg», 
 Liahona, mai 2009, 110.

Guds helbredende 
kraft er storartet, 
dyptgripende og 
vakker. Jeg takker 
ham for hans barm-
hjertighet, hans 
kjærlighet og hans 
mirakuløse himmel-
ske helbredelse.
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Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige finnes i forskjellige land, er 
engasjert i en mengde forskjellige yrker og 

kall, og møter mange forskjellige utfordringer.
Men Frelseren og hans evangelium gir løsnin-

ger på våre problemer, forener oss i kjærlighet 
og felles hensikt, og bringer oss sammen  
som et verdensomspennende samfunn.

Enten du møter sammen med 13 andre i 
en liten gren i Ukraina eller med 200 i en 
menighet i Mexico, tilhører du noe langt 
større. Vår felles tro på Frelseren gjør at 
vi i bokstavelig forstand «ikke lenger er 
fremmede og utlendinger, men … de 
helliges medborgere og Guds husfolk» 
(Efeserbrevet 2:19).

Etter hvert som du blir kjent med 
noen av dine medmennesker rundt om 
i verden i denne artikkelen (og i hvert 
nummer av Kirkens tidsskrifter), håper vi 
at du blir forsikret om at Jesu Kristi evan-
gelium tilbyr det du trenger for å møte dine 
egne utfordringer.

ET STORT  
samfunn av hellige
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ET STORT  
samfunn av hellige

Valerina M. fra Utah, USA
10 år

Lucia Leonardo  
fra Guatemala
23 år
Student
Annenrådgiver i stavens  
Unge kvinners presidentskap

Vi‘iga Faatoia fra Samoa
60 år
Borgermester
Førsterådgiver i biskopsrådet

Tsunamien som traff Samoa i september 2009 tok mitt 
barnebarn. Den tok min søsters sønn. Jeg mistet mitt 

hjem, to biler og nesten alt jeg eide. Nesten hele landsbyen 
vår flytter opp i åsene for at dette ikke skal skje igjen.

Jeg vet at Gud elsker dem som overlevde, for gjen-
nom Kirken har han gitt oss nye boliger, mat og 

vann. Jeg vet at han elsker dem som ikke 
overlevde, for gjennom hans makt kan 

vi være sammen igjen. Vi har blitt 
velsignet.

Mine problemer er de samme som alle 
på min alder har. Hva skal jeg gjøre 

med mitt liv? Hva skal jeg studere? Hvem skal 
jeg gifte meg med? Hvordan skal jeg takle 
press fra venner som ikke er medlemmer og 
som vil senke mine normer? Noen ganger 
er det lett å bli nedslått eller føle seg lei eller 
nervøs.

Evangeliet har på alle måter veiledet mitt 
liv. Selv om jeg fremdeles må utarbeide noen 
av detaljene, vet jeg hva jeg ønsker, og jeg 
vet hvor jeg går på grunn av evangeliet. Jeg 
er takknemlig for dette. Det gjør meg virkelig 
glad. Det hjelper meg å holde meg sterk og 
hjelpe andre, for jeg vet at når jeg trenger 
hjelp, kan jeg be til min himmelske Fader.

Det er ikke alltid lett å være en eldre søster. Noen ganger 
blir jeg frustrert. Men jeg har lært å være en god venn 

for min lillesøster og bror ved å legge merke til min mor og 
forholdet hun har til sine søstre. Hun lærer meg å være et 
Kristus-lignende eksempel for menneskene rundt oss. Jeg  
kan gjøre dette for å vise hvor takknemlig jeg er for min him-
melske Faders og Jesu Kristi kjærlighet, så vel som min mor 
og fars kjærlighet.
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Elizabeth Kangethe  
fra Kenya
27 år
Frilans journalist
Hjelpeforeningens president  
på menighetsplan

Før jeg mottok evangeliet, var min verden 
et mørkt sted. Jeg var sen til å tilgi og 

næret onde følelser mot alle jeg mente hadde 
begått noe galt mot meg. Jeg var desillusjo-
nert med hensyn til ekteskap, for rundt meg 
så jeg så mange ektemenn som var fulle, og 
kvinner som ble slått.

Da jeg aksepterte Jesu Kristi evangelium, 
ble jeg forandret. Det var fantastisk å gå i 
kirken og finne familier som satt sammen, å 
bli undervist om kjærlighet, felles respekt og 
forståelse. Jeg kvittet meg med tradisjoner 
som ikke var i samsvar med evangeliet.

Jeg følte meg tvunget til å slutte fred med 
en antatt fiende. Nå har vi ofte kontakt med 
hverandre. Jeg har møtt en flott hjemvendt 
misjonær og vil snart bli gift i templet.

Jeg er overbevist om at jeg er på riktig 
sted. Den kjærlighet og omtanke som med-
lemmene har for hverandre, gjør at jeg føler 
tilhørighet. Mitt liv har blitt mer menings-
fylt. Jeg vet at det er absolutt nødvendig at 
jeg forblir trofast til enden ved å unnlate 
å se meg tilbake mot fortidens mørke og 
samvittighetsnag.

Harrison Lumbama  
fra Zambia
46 år
Funksjonær i en privat 
veldedighetsorganisasjon
Distriktspresident

Bare det å få endene til å møtes har vært 
en av de største prøvelser for meg. 

Levekostnadene er høye sammenlignet med 
min inntekt. Hver dag har jeg det travelt med 
å tenke på når husleien forfaller, hva vi har 
igjen av mat, barnas skolepenger osv.

Evangeliet som jeg nå kjenner, har virkelig 
hjulpet meg å holde meg mentalt frisk tross 
utfordringene. Ved å holde budene og mine 
pakter synes det på et eller annet vis som jeg 
kan tåle alt. Ved å holde tiendeloven har vår 
himmelske Fader velsignet oss slik at vi aldri 
går sultne, og ved hans nåde klarer vi å over-
vinne livets hindringer. Evangeliet har blitt et 
beroligende middel mot livets farer. Det har 
gitt oss håp om en bedre fremtid hvis vi er 
lydige og trofaste.

Uansett hvilken prøvelse jeg har møtt, har 
evangeliet hatt en løsning for meg. Uten det 
ville mitt liv rett og slett vært uten retning 
eller hensikt.



Varvara Bak  
fra Russland
25 år
Student
Primær-lærer

Chhoeun Monirac  
fra Kambodsja
18 år
Førsterådgiver i Unge menns 
presidentskap, Seminar-lærer

A lle møter uforutsette problemer i livet. 
Etter at min familie kom hjem igjen etter 

å ha blitt beseglet i Hong Kong Kina tempel 
og like før en av mine søstre skulle reise på 
heltidsmisjon, mistet min eldre bror og søster 
jobbene sine, og min fars lønn ble halvert. 
Det var en vanskelig tid for oss 11 i den lille 
boligen vår, men vi holdt fast ved løftene 
som var gitt i templet.

På den tiden minnet Den hellige ånd meg 
på et skriftsted: «Men søk Guds rike før dere 
søker etter rikdom.» ( Jakobs bok 2:18). Det 
ga meg håp. Jeg stolte på at Gud ville vel-
signe meg og min familie.

Min bror og søster har nå funnet arbeid 
som gjør at familien kan spise, og jeg har 
hatt flere lovende intervjuer. Det er et 
mirakel som har styrket vår tro på Kristus. 
Jeg vet at Herren elsker oss og kjenner oss. 
Han kjenner våre behov. Hvis vi vil holde 
hans bud, vil vi ha fremgang i landet (se 
Mosiah 2:22). ◼

Jeg ønsker å bli mer lik Kristus – jeg for-
venter ikke å bli perfekt, men jeg ønsker å 

huske hvem jeg er og bli bedre i dag enn jeg 
var i går. Det kan være vanskelig når verdens 
normer rundt oss er så lav. Det hadde vært 
enkelt å senke mine normer. Men på en måte 
er det ikke vanskelig å følge Kirkens normer. 
Jeg tror folk verdsetter dem som har høye 
normer. Jeg har alltid likt folk som ikke røy-
ker eller drikker og som har god moral, så da 
jeg undersøkte Kirken, etterlevde jeg allerede 
mange av Kirkens normer. Fordi jeg holdt 
disse budene, fikk jeg raskt et vitnesbyrd  
om dem.
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«Jeg kan ikke forestille meg livet uten Hjelpefore-
ningen,» sier Patricia T. Holland i et intervju med 
Kirkens tidsskrifter om Hjelpeforeningens betyd-

ning. «Det er fordi jeg ikke kan forestille meg livet uten 
evangeliet, og Hjelpeforeningen har vært ett av stedene 
der jeg personlig har lært så mye om evangeliet.»

Søster Holland og hennes mann, eldste Jeffrey R. Hol-
land, er begge takknemlige for evangeliets kraft i sitt liv. 
De verdsetter også Hjelpeforeningens innflytelse når det 
gjelder å bygge opp et sterkt hjem. «Hjelpeforeningen har 
alltid vært en styrke for Kirken,» sier eldste Holland. «Den 
har alltid hjulpet til med det som har vært nødvendig på 
ethvert stadium av Kirkens utvikling. I dag blir dens bidrag 
vektigere på grunn av den vanskelige tiden vi lever i. Den 
er ikke bare et program. Den er evangeliet – evangeliet i 
handling hos våre bemerkelsesverdige kvinner. Vi forstår 
at den i vanskelige tider tilbyr sine medlemmer, og også 
hele Kirken, nettopp det vi trenger som hjelp akkurat nå.»

Her forteller eldste og søster Holland om sine tan-
ker om Hjelpeforeningen og den styrke som familier og 

«KJÆRLIGHET SVIKTER ALDRI»:  
EN DISKUSJON OM  

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum  
og hans hustru, Patricia T. Holland, gir oss innsikt  
i Hjelpeforeningens rolle.

menigheter og grener høster når prestedømmet og  
Hjelpeforeningens ledere samarbeider.

Hvilken rolle har Hjelpeforeningen når det gjelder  
å styrke tro og familier?

Søster Holland: Det er større behov for Hjelpefor-
eningen nå enn noen gang på grunn av utfordringene 
vi møter i verden i dag. Kirkens kvinner har et større 
behov for å være rettskafne, leve nær til Ånden og 
være trofaste. Og kvinner trenger også hverandre for å 
beholde og styrke sin tro.

Eldste Holland: Det Hjelpeforeningen gjør, er å bidra til 
å undervise i evangeliet på en enestående kraftfull måte, 
på kvinners særegne vis. Hjelpeforeningen er ett av mid-
lene til å bringe evangeliets læresetninger og verdier inn 
i kvinners liv. Men husk at evangeliets prinsipper ikke er 
begrenset til kjønn. Kjærlighet, nestekjærlighet og barm-
hjertighet så vel som styrke, lederskap og besluttsomhet er 
alle evangeliske dyder. Vi skulle alle utvikle så mange av 
disse dydene som vi kan, både menn og kvinner.

Hjelpeforeningen
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Hver eneste en av oss som foretar reisen på evangeliets 
sti, er en enkeltperson – en Guds datter eller sønn. Som 
enkeltmedlemmer må vi være absolutt bunnsolide. Ingen 
organisasjon vil være noe sterkere enn dens folk, intet 
hjem noe sterkere enn dets grunnvoll.

Søster Holland: Når jeg tenker på alle velsignelsene 
vi som siste-dagers-hellige mottar i våre templer, våre 
menigheter og grener, våre ekteskap og familier, innser 
jeg at alt avhenger av hvordan prestedømmet og Hjelpe-
foreningen – menn og kvinner – arbeider 
sammen hjemme så vel som i Kirken.

Eldste Holland: Kvinner drar hjem fra 
Hjelpeforeningen hver uke og deler med 
mennene i sitt liv hva de har lært. Likeledes har min hus-
tru og mine døtre blitt velsignet gjennom årene ved den 
prestedømsundervisning våre sønner og jeg har mottatt og 
delt med hverandre.

Søster Holland: Med tanke på utfordringene som kvinner 
og familier møter, tror jeg det kan sies at ingen annen orga-
nisasjon i verden kommer til å være mer nyttig i fremtiden 
enn Hjelpeforeningen. Vi trenger at Kirkens kvinner slutter 
opp om sine kall som ledere og som «kapteiner» for barnas 
velferd, spesielt nå som vi ser familier gå i oppløsning. Vi 
må marsjere sammen, hånd i hånd, for å få arbeidet gjort.

Hvordan har Hjelpeforeningen styrket deg  
og din familie?

Søster Holland: Hjelpeforeningens innflytelse på meg 
begynte faktisk før jeg ble født fordi både min mor og 
bestemor virket i Hjelpeforeningen. Da jeg var barn, 
lærte jeg av dem. Jeg ønsket å være som dem. De fortalte 

meg om min oldemor Elizabeth Schmutz Barlocker, som 
var president i Hjelpeforeningen i 40 år. Hun ga alt hun 
hadde, innbefattet sin egen mat og sine egne klær, til sine 
søstre i evangeliet. Hun hadde tro på at Gud ville beskytte 
og velsigne henne i denne tjenesten, noe han gjorde. 
Disse tre kvinners eksempel og tjeneste i Hjelpeforenin-
gen inspirerer meg fremdeles i dag.

Eldste Holland: Jeg har ikke vært tilstede i Hjelpefore-
ningen, men da jeg vokste opp, formet den mitt liv. Min 

mor virket i Hjelpeforeningens presi-
dentskap i vår menighet de fleste årene 

da jeg var tenåring. Det var stort for en 
ung gutt å følge med på dette. Disse 

velsignelsene kan virkelig komme fra våre forfedre til oss 
og velsigne våre barn og barnebarn.

Men mitt vitnesbyrd om Hjelpeforeningen har også 
kommet gjennom min hustru. Jeg er stolt over å være gift 
med en tidligere president for Hjelpeforeningen. Jeg har 
blitt direkte velsignet på grunn av hennes engasjement. 
Da jeg giftet meg med Patricia Terry, visste jeg hva slags 
kvinne hun var fordi jeg hadde sett henne i Herrens tje-
neste. Hun hadde akseptert og påtatt seg rikets ansvar. For 
meg var hun mer enn livet. Nå velsigner disse verdinormer 
og dyder vårt ekteskap og våre barn. Så, har Hjelpefore-
ningen vært en velsignelse for meg? Absolutt!

Hvordan kan ledere i prestedømmet og hjelpeorgani-
sasjonene samarbeide for å styrke en menighet  
eller gren?

Søster Holland: Hjelpeforeningen ble organisert etter 
prestedømmets mønster. Dette viser en vakker parallell 

«Med tanke på  
utfordringene som  
kvinner og familier  

møter, vil ingen annen 
organisasjon i verden 
komme til å være mer  
nyttig i fremtiden enn 

Hjelpeforeningen.»  
Patricia T. Holland
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mellom prestedømmet og Hjelpeforeningen, og støtter 
opp om den tanke at menn og kvinner aktiviserer rettfer-
dighet hos begge. Menn trenger kvinners velsignelser, og 
kvinner trenger menns velsignelser. Det lærer vi kraftfullt i 
templet. Menigheter og grener vil være sterkere dess mer 
prestedømsledere og ledere i hjelpeorganisasjonene sam-
arbeider. Vi har sett kraften i menighetsrådsmøter på hvert 
sted der vi har bodd.

Menn og kvinner er alle medlemmer 
av Kristi enhetlige forsamling, og hvilket 

storartet medlemskap det er! Vi lærer i 
Skriftene at «hvis dere ikke er ett, er dere 
ikke mine» (L&p 38:27) og «øyet kan ikke si til hånden:  
Jeg trenger deg ikke» (1 Korinterbrev 12:21).

Eldste Holland: Med alle vår tids kompliserte saker 
trenger ledere i menigheter og grener å samarbeide. Bisko-
pen er den som har prestedømsnøklene til å lede menig-
heten. Møtet for menighets- eller grensrådet er stedet der 
den nødvendige koordinering finner sted. Jo bedre rådet 
fungerer, dess bedre fungerer Kirken. Dette gjelder hver 
menighet eller gren.

Biskopen kan bruke møtet for menighetsrådet som en 
tid da han og andre ledere i menigheten analyserer menig-
hetens behov. Er det medlemmer som har behov for time-
lig velferd? Gjør en ung mann seg klar til å reise på misjon? 
Forbereder ektepar seg til å komme til templet? Hva kan vi 
som et menighetsråd gjøre for å hjelpe?

Husk at en mors bekymringer ikke kan skilles fra hen-
nes barns eller ektemanns behov. Gjennom besøkende 
lærerinner ser Hjelpeforeningens president behovene til 

hele familien så vel som de enkelte medlemmers  
behov. Det er en kraftfull ressurs som man kan benytte  
i menighetsrådet.

Hvordan kan Hjelpeforeningen hjelpe Kirken  
å møte utfordringene i det 21. århundre?

Eldste Holland: Den nåværende vanskelige finansielle 
situasjon i hele verden har omformet 
jordens overflate økonomisk. Men under-
visning om prinsippene for hjelp og 

fremtidsrettet livsførsel har alltid vært en 
del av Hjelpeforeningen. Verden mener 

kanskje at det er gammeldags å hermetisere frukt eller lage 
lappetepper i det 21. århundre. Men nettopp nå finnes folk 
som er sultne og kalde. For dem er litt hermetisert frukt 
og et varmt teppe i bokstavelig forstand gaver fra Gud. 
Fremtidsrettet livsførsel vil aldri bli gammeldags. Dette er 
ikke å gå tilbake til det 19. århundre, men den retningen vi 
trenger å gå i når vi hodekulls beveger oss inn i det 21. De 
samme ferdigheter og ideer som Hjelpeforeningen alltid 
har stått for, gir mange av svarene på utfordringene vi 
møter over hele verden.

«Kjærlighet svikter aldri» er en fane som hele den 
menneskelige familie kan forenes under. Det er ikke et 
program – det er evangeliets tydelige fanfare (se 1 Korin-
terbrev 14:8–10). Evangeliet vil aldri svikte, så «Kjærlighet 
svikter aldri» er et passende motto for Hjelpeforeningen 
(1 Korinterbrev 13:8). Det støtter opp under det faktum at 
siste-dagers-hellige menn og kvinner arbeider mot samme 
mål – de streber etter å bli Kristi disipler.

«De samme ferdigheter og 
ideer som Hjelpeforenin-
gen alltid har stått for, gir 

mange av svarene på utfor-
dringene vi møter over hele 
verden. “Kjærlighet svikter 
aldri” er en fane som hele 
den menneskelige familie 

kan forenes under.»  
Eldste Jeffrey R. Holland
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Og hvis vindene blåser, blåser vin-
dene. Hvis uværet kommer, kommer 
uværet. Evangeliet er alltid svaret, uan-
sett spørsmål. Det vil det alltid virke. Vi 
er bygget på klippen som er Jesus Kris-
tus, og det er hans sterke evangelium 
som vil føre oss gjennom hårde tider.

Søster Holland: Jeg tror at kvinner 
har et inderlig ønske om å tjene andre 
som lider nød. Det spiller ingen rolle 
om en kvinne er ung eller gammel, gift 
eller enslig. Hjelpeforeningen gir henne 
en fullkommen anledning til å tjene, 
for det er alltid andre som trenger det. 
Likeledes vil enhver kvinne på et eller 
annet tidspunkt trenge å bli hjulpet. 
«Kjærlighet svikter aldri» er i sannhet et 
evig prinsipp med et mektig budskap 
som alle kan etterleve.

Eldste Holland: Husk at Hjelpefore-
ningens tjeneste ikke er begrenset til 
Kirkens medlemmer. Vi prøver alle å ta 
oss av våre egne, men Hjelpeforenin-
gens store søsterfellesskap – og spesielt 
barmhjertighetstjeneste – kjenner ingen 
grenser. Det hjelper oss å engasjere oss 
sammen med nabofamilien som ikke 
tilhører vår tro, eller delta i en aktivitet 
for å hjelpe en skole i byen eller hjelpe 
til med å opprettholde rene, trygge 
omgivelser i vårt nabolag og lokalsamfunn.

Hvilken rolle vil Hjelpeforeningen ha i fremtiden?
Søster Holland: Det er åpenbart at Hjelpeforeningen vil 

spille en viktig rolle i fremtiden. Jo mørkere verden blir, 
dess klarere vil evangeliets lys skinne. Hjelpeforeningen 
er viktig når det gjelder å undervise våre søstre i evange-
liets læresetninger. Den viktigste av disse læresetningene 
er at Gud, vår himmelske Fader, sendte sin enbårne Sønn, 
Jesus Kristus, til jorden. Hans forsoning, oppstandelse 

og eksempel lærer oss å tro på ham, 
omvende oss, inngå pakter og elske 
hverandre. Jesus Kristus er lyset som 
aldri svikter – det klare lys som vil 
gjennomtrenge mørket.

Eldste Holland: Matteus 7:16 lyder: 
«På fruktene skal dere kjenne dem.» 
Eksempelvis kunne våre barn selv da 
de var helt små, forstå sin mors hen-
givenhet overfor evangeliet og den 
rolle en kvinne spiller i det. De var ofte 
sammen med henne når hun hjalp sine 
søstre i Hjelpeforeningen. Noen ganger 
måtte de be om at vår gamle bil ville 
starte. De så henne traske igjennom 
sneen i en gammel kåpe for å ta seg av 
Hjelpeforenings-søstre i New England. 
De var små, men de har aldri glemt 
det. De så sin mors offer og trofasthet, 
og det har ført til at vår datter er en 
siste-dagers-hellig kvinne som hen-
givent går inn for å stå til tjeneste for 
andre, og våre sønner har stor respekt 
og beundring for våre svigerdøtres 
plikttroskap og hengivenhet. Det er 
klart at våre barn fra sin mors eksem-
pel kjenner kvinners nødvendige, opp-
høyde plass i sitt liv og i Guds rike.

Likeledes vil andre se på hvilket 
eksempel siste-dagers-helliges «frukter» 

er – fruktene som følger når vi går inn for å bli den levende 
Guds disipler. Dette er det klare lys som aldri kan formør-
kes. Hjelpeforeningens fremtid er lys fordi evangeliet er 
lyst. Guds rikes lys vil aldri slukne. Og etter hvert som men-
neskenes nød øker, vil evangeliets sterke lyd oppfattes som 
sant. I frontlinjen for dem som bringer dette budskapet og 
gir nestekjærlig hjelp, vil vi finne Kirkens rettferdige preste-
dømsmenn og Hjelpeforeningens kvinner. ◼

Dette intervjuet ble ledet av LaRene Gaunt og Joshua Perkey fra  
Kirkens tidsskrifter.

MENIGHETSRÅDET: DER 
LEDERE SAMARBEIDER

«Menighetsrådet består av 
biskopsrådet, menig

hetssekretæren, menighetens 
utøvende sekretær, høypres
tenes gruppeleder, eldstenes 
quorumspresident, menighetens 
misjonsleder og presidentene 
for Hjelpeforeningen, Unge 
menn, Unge kvinner, Primær og 
Søndagsskolen…

Rådsmedlemmene oppfordres 
til å uttale seg oppriktig… Både 
menn og kvinner skulle føle at 
deres innspill verdsettes og at de 
er fullverdige deltagere… Kvin
ners synsvinkel er noen ganger en 
annen enn menns, og dette gir et 
økt perspektiv…

Menighetsrådsmøtene skulle 
fokusere på saker som vil styrke 
enkeltpersoner og familier.» 
(Håndbok 2: Kirkens administra-
sjon [2010], 4.4; 4.6.1).
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Av Julie B. Beck
Hjelpeforeningens  

president på 
generalplan

Når jeg har møter med unge enslige 
voksne rundt om i verden, spør  
jeg dem: «Hvorfor er Det første  

presidentskap så opptatt av dere og sørger 
for så mange ressurser for dere?» Her  
er noen av svarene jeg får: «Vi er Kirkens 
fremtidige ledere.» «Vi trenger opplæring  
for å holde oss sterke.» «Vårt vitnesbyrd  
blir styrket i våre Seminar- og Instituttklas-
ser.» «Vi trenger å møte andre gode siste- 
dagers-hellige ungdommer.» «Vi er fremti-
dens håp.» Jeg har sjelden hørt: «Så jeg  
en dag kan være en bedre far eller bedre 
mor.» Svarene handler stort sett om dem 
selv, for dette er den perioden av livet  
de er i.

Men de unges foreldre, lærere og ledere 
må undervise den oppvoksende generasjon 
i læren om familien. Det er nødvendig for 
å hjelpe dem å oppnå evig liv (se Moses 
1:39). De trenger å vite at teologien om 
familien er basert på skapelsen, fallet og 
forsoningen. De trenger å forstå hva som 
truer familien, så de vet hva de kjemper 
mot, og kan forberede seg. De trenger å 
forstå klart at evangeliets fylde realiseres i 
tempelordinanser og -pakter.

Teologien om familien
I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

har vi en teologi om familien som er basert 
på skapelsen, fallet og forsoningen. Jordens 
skapelse sørget for et sted der familier kunne 
bo. Gud skapte en mann og en kvinne som 
var de to nødvendige halvdelene av en fami-
lie. Det var en del av vår himmelske Faders 
plan at Adam og Eva skulle bli beseglet og 
stifte en evig familie.

Fallet gjorde det mulig for familien å 
vokse. Adam og Eva var familieledere som 
valgte å få jordisk erfaring. Fallet gjorde det 
mulig for dem å få sønner og døtre.

Forsoningen gjør det mulig for familien å 
bli beseglet for all evighet. Den lar familien 
oppleve evig vekst og fullkommenhet. Pla-
nen for lykke, også kalt frelsesplanen, er en 
plan som er til for familier. Den oppvoksende 
generasjon trenger å forstå at hovedpilarene 
for vår teologi hviler på familien.

Når vi snakker om å kvalifisere oss 
til det evige livs velsignelser, mener vi 
å kvalifisere oss til velsignelsene 
ved evige familier. Dette var 
Kristi lære, og den ble gjengitt 
gjennom profeten Joseph 

FOTOILLUSTRASJON: STEVE BUNDERSON.  
FOTOGRAFI AV SØSTER BECK © BUSATH PHOTOGRAPHY

HVORDAN 
UNDERVISE 

I LÆREN OM 

Denne generasjon 
vil bli kalt på til å 
forsvare læren om 
familien som aldri 
før. Hvis de ikke 
kjenner læren, 
kan de ikke  
forsvare den.

VÅRE HJEM,  VÅRE FAMIL IER

FAMILIEN
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Smith. Den er opptegnet i Lære og 
pakter 2:1–3:

«Se, jeg vil åpenbare prestedømmet 
for dere ved profeten Elijahs hånd 
før Herrens store og forferdelige dag 
kommer.

Og han skal plante i barnas hjerte 
de løfter som ble gitt fedrene, og bar-
nas hjerte skal vendes til fedrene.

Var det ikke så, ville hele jorden bli 
lagt øde ved hans komme.»

Dette skriftstedet handler om 
tempelvelsignelser – ordinanser og 
pakter, og «hele jorden [vil] bli lagt 
fullstendig øde» uten dem.

«Familien – En erklæring til verden» 
ble skrevet for å understreke at fami-
lien er sentral i Skaperens plan.1 Uten 
familien er det ingen plan. Det er 
ingen hensikt med jordelivet.

Trusler mot familien
I tillegg til å forstå teologien om 

familien trenger vi alle å forstå trus-
lene mot familien. Hvis vi ikke gjør 
det, kan vi ikke forberede oss til 
kampen. Det er tegn overalt rundt 
oss på at familien blir mindre viktig. 
Færre ekteskap blir inngått, alder for 
inngåelse av ekteskap stiger, og skils-
missetallene øker. Flere barn blir født 
utenfor ekteskap. Aborttallene øker, 
og abort blir i økende grad lovlig. 

Vi ser at det blir færre fødsler. Vi ser 
forhold mellom menn og kvinner 
som ikke er basert på likeverd, og vi 
ser kulturer som fremdeles praktise-
rer overgrep i familieforhold. Ofte er 
karrieren viktigere enn familien.

Mange av våre unge mister troen 
på familien som institusjon. De legger 
mer og mer vekt på utdannelse og 
mindre og mindre på å stifte en evig 
familie. Mange ser ikke på det å stifte 
familie som arbeid som en gjerning 
bygget på tro. For dem er utvelgel-
sesprosessen omtrent som shopping. 
Mange tviler også på sin egen moral-
ske styrke og sine jevnaldrendes 
moralske styrke. Ettersom fristelsene 
er så sterke, er mange usikre på om 
de kan lykkes med å holde pakter.

Mange unge har dessuten mangel-
fulle og underutviklede sosiale evner, 
noe som er til hinder for å stifte evige 
familier. De blir stadig flinkere til 
å snakke med noen som er 80 km 
unna, og dårligere til å føre en sam-
tale med noen i samme rom. Dette 
gjør det vanskelig for dem å ha sosial 
omgang med hverandre.

I tillegg har vi problemet som 
vi leser om i Efeserne 6:12: «Vi har 
ikke kamp mot kjøtt og blod, men 
mot maktene, mot myndighetene, 
mot verdens herskere i dette mørke, 
mot ondskapens åndehær i him-
melrommet.» Politikk utformes hver 
eneste dag som er familiefiendt-
lig, og den juridiske definisjonen 
på familien forandres over 
hele verden. Pornografien 
florerer. For dem som lager 
pornografi, er unge kvinner 
den nye målgruppen. Foreldre 
blir fremstilt som tåpelige og 
beskyldt for ikke å følge med. 
Antifamiliebudskap i media fin-
nes overalt. De unge blir uføl-
somme overfor behovet for  
å stifte evige familier.

Vi ser hvordan dette kan skje når 
vi leser Korihors ord, han som var 
en antikrist: «Slik talte han til dem 
og villedet manges hjerter, fikk dem 

Vår lære om familien  
er basert på skapelsen, 

fallet og forsoningen.

Noe av det som truer familien,  
er skilsmisse, som stadig øker.
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til å løfte sine hoder i ugudelighet, 
ja, villedet mange kvinner og også 
menn til å bedrive hor» (Alma 30:18). 
Satan vet at han aldri vil få en fysisk 
kropp, han vil aldri få en familie. Så 
han retter sitt skyts mot unge kvinner, 
som vil skape legemer for fremtidige 
generasjoner.

Korihor var en antikrist. Antikrist 
er anti-familie. Alle læresetninger 
eller prinsipper de hører fra verden 
som er anti-familie, er også antikrist. 
Det er så tydelig. Hvis våre unge 
slutter å tro på sine fedres rettferdige 
tradisjoner, slik folket som beskrives 
i Mosiah 26 gjorde, hvis våre unge 
ikke forstår sin del i planen, kan de 
bli ledet bort.

Undervisning av den  
oppvoksende generasjon

Hva er det vi håper denne oppvok-
sende generasjon vil forstå og gjøre 
på grunn av det vi lærer dem? Sva-
rene på dette spørsmålet så vel som 
hovedelementene i læren om familien 
finnes i familieerklæringen. President 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa 
at erklæringen var «en offisiell uttal-
else og fornyet stadfestelse av normer, 
lære og praksis» som denne kirken 
alltid har hatt.2

President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) sa: «Denne orden … 

Foreldre, samt ledere og lærere 
for ungdom, skulle undervise  
den oppvoksende generasjon  
i læren om familien slik den  
finnes i Skriftene og  
i familieerklæringen.

FAMILIEN  
ER EVIG

«Familien er ikke 
en av jordelivets 
tilfeldigheter. Den 
fantes som organi-

sasjonsenhet i himmelen før verden 
ble skapt. Den begynte på jorden 
med Adam og Eva, slik det står i 
1. Mosebok. Adam og Eva ble viet 
og beseglet for tid og all evighet av 
Herren, og derfor vil familien deres 
eksistere i all evighet.»
Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers  
quorum: «Familien: En erklæring til verden»,  
i Dawn Hall Anderson, red. Clothed with  
Charity: Talks from the 1996 Women’s  
Conference (1997), 134.

for familiestyre, der en mann og en 
kvinne inngår en pakt med Gud – 
akkurat som Adam og Eva – om å 
bli beseglet for evigheten, få etter-
kommere … er det eneste middel 
hvorved vi en dag kan se Guds åsyn 
og leve.» 3

Den oppvoksende generasjon 
trenger å forstå at befalingen om å 
«bli mange og fylle jorden» fortsatt 
står ved makt (se 1 Mosebok 1:28; 
Moses 2:28). Å føde barn er en  
gjerning bygget på tro. President  

Spencer W. Kimball (1895-1985) 
sa: «Det er ytterst selvisk av et 
gift par å unnlate å få barn  
hvis de er istand til det».4 

Mors- og farsrollen er evige 
roller. Alle har ansvaret for 

enten den mannlige eller  
kvinnelige halvdelen 

av planen. Ungdomstiden 
er tiden til å forberede seg til disse 
evige rollene og ansvarsoppgavene.

Foreldre, lærere og ledere kan 
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hjelpe de unge å forberede seg til 
Abrahams velsignelser. Hvilke vel-
signelser er det? Abraham forteller 
oss dette i Abraham 1:2. Han sier at 
han ønsket «den rettighet jeg skulle 
ordineres til for å forvalte … å være 
en som hadde stor kunnskap … 
og bli en far til mange nasjoner, en 
fredsfyrste, og [fordi jeg] ønsket å 
motta instruksjoner og holde Guds 
bud – ble jeg en rettmessig arving, 
en høyprest med den rettighet som 
tilhørte fedrene.»

Hvor er disse velsignelser som 
Abraham mottok? De blir bare  
dem til del som er beseglet og viet  
i templet. En mann kan ikke bli  
en «far til mange nasjoner» uten å 
bli beseglet til sin hustru. Like-
ledes kunne ikke Abraham 
ha rettigheten som tilhører 
fedrene uten en hustru som 
hadde rettigheten som tilhø-
rer mødrene.

Historiene om Abraham 

og Sara og om Isak og Rebekka 
finnes i 1. Mosebok. Abraham og 
Sara hadde bare én sønn, Isak. Hvis 
Abraham skulle bli «far til mange 
nasjoner», hvor viktig var Isaks 
hustru, Rebekka? Hun var så viktig 
at han sendte sin tjener hundrevis av 
kilometer for å finne den rette unge 
kvinnen – en som ville holde sine 
pakter, en som forsto hva det ville  
si å stifte en evig familie.

I 1. Mosebok 24:60 blir Rebekka 
velsignet med å bli «til tusen ganger ti 
tusen». Hvor finner vi slike velsignel-
ser? De mottas i templet.

Historien om Isak og 
Rebekka er et eksempel 

på mannen, som har nøklene, og 
kvinnen, som har innflytelsen, som 
arbeider sammen for å sikre at deres 
velsignelser blir oppfylt. Deres histo-
rie er avgjørende. Velsignelsene som 
var lovet Israels hus, var avhengig av 

en mann og en kvinne som forsto 
sin plass i planen og sitt ansvar for 
å stifte en evig familie, for å føde 
barn og undervise dem.

I vår tid er det vårt ansvar å 
sende «Isak» og «Rebekka» ut fra  
vårt hjem og våre klasserom. 
Enhver ung mann og ung kvinne 

skulle forstå sin rolle i dette store 
fellesskap – at de er en «Isak» 
eller en «Rebekka». Da vil de 
vite med sikkerhet hva de  
må gjøre.

TIL LÆRERE
«Deres hoved-
interesse, deres 
uomgjengelige og 
altoverskyggende 
plikt, er å undervise 

i den Herre Jesu Kristi evangelium 
slik det har blitt åpenbart i de siste 
dager. Dere skal undervise i dette 
evangelium og bruke Kirkens stan-
dardverker og deres ord som Gud 
har kalt til å lede sitt folk i de siste 
dager, som kilde og autoritet.»
President J. Reuben Clark jr. (1871–1961), 
Førsterådgiver i Det første presidentskap, 
Kirkens fastlagte kurs for utdannelse, rev. 
(1994), 10; se også Undervisning i evangeliet: 
En håndbok for lærere og ledere i Kirkens 
skoleverk (2001), 4.

Vi forbereder våre 
unge til templet og 
evige familier.
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Lev i håpet om evig liv
Foreldre, lærere og ledere: Lev 

slik i deres hjem, i deres familier, i 
deres ekteskap at de unge vil få et 
håp om evig liv ved å iaktta dere. 
Lev og undervis så tydelig at deres 
undervisning vil skjære gjennom all 
støyen de unge hører, og slik at den 
vil trenge inn i deres hjerte og røre 
ved dem.

Lev slik i deres hjem at dere 
utmerker dere på det grunnleg-
gende, slik at dere er bevisste på 
deres roller og ansvarsoppgaver i 
familien. Fokuser på nøyaktighet, 
ikke på fullkommenhet. Hvis dere 
har mål og er nøye med hvordan 
dere arbeider mot dem i deres  
hjem, vil de unge lære av dere. 
De vil lære at dere ber, studerer 
Skriftene sammen, har familiens 
hjemmeaften, prioriterer måltider og 
omtaler deres ektefelle med respekt. 
Så vil den oppvoksende generasjon 
fatte stort håp på grunn av deres 
eksempel.

Dette vet jeg
Vi forbereder våre unge til templet 

og evige familier. Det rettes mange 
trusler mot dem som ikke tilskynder 
dem til å stifte en evig familie. Vår 
rolle i dette er å undervise dem slik 

at de ikke misforstår. Vi må være 
svært tydelige når det gjelder de 
grunnleggende læresetninger, som vi 
finner i «Familien – en erklæring til 
verden».

Denne generasjon vil bli kalt på 
til å forsvare læren om familien som 
aldri før. Hvis de ikke kjenner den, 
kan de ikke forsvare den. De må for-
stå templer og prestedømmet.

President Kimball sa:
«Mange av de sosialt hemmende 

bånd som før bidro til å styrke og 
støtte familien, oppløses og forsvin-
ner. Tiden vil komme da bare de 
som har en solid forankret og aktiv 
tro på familien, vil være i stand til  
å bevare sine familier midt blant 
ondskapen som samler seg rundt 
oss …

“… Det finnes dem som ønsker 
å definere familien på så utradisjo-
nelt vis at de definerer bort dens 
eksistens …

Vi, av alle mennesker, brødre og 
søstre, skulle ikke bli bedratt av de 
besnærende argumentene om at 
familieenheten på en eller annen 
måte er knyttet til en bestemt utvik-
lingsfase som et jordisk samfunn 
gjennomgår. Vi er fri til å stå imot 
de trekk som reduserer betydningen 
av familien, og som legger vekt på 

betydningen av selvisk individua-
lisme. Vi vet at familien er ment å 
være evig.» 5

Jesu Kristi evangelium er sant. Det 
ble gjengitt gjennom profeten Joseph 
Smith. Vi har evangeliets fylde i vår 
tid. Vi er sønner og døtre av himmel-
ske foreldre, som sendte oss ut for 
å få denne jordiske erfaringen for å 
forberede oss til velsignelsene ved 
evige familier. Jeg bærer vitnesbyrd 
om vår Frelser, Jesus Kristus, og at 
vi, gjennom hans forsoning, kan bli 
fullkomne og takle vårt ansvar i våre 
jordiske familier og at vi, gjennom 
hans forsoning, har løftet om evig liv  
i familier. ◼
Fra en tale som ble kringkastet og holdt for  
Seminar- og Instituttlærere 4. august 2009.

NOTER
 1. Se «Familien – En erklæring til verden», 

 Liahona, nov. 2010, 129.
 2. Gordon B. Hinckley: «Stå sterke mot  

verdens falskhet», Lys over Norge,  
jan. 1996, 101.

 3. Ezra Taft Benson: «Hva jeg håper dere vil 
lære deres barn om templet», Lys over Norge, 
mai 1986, 4-5.

 4. Spencer W. Kimball, «Befest deres hjem mot 
ondskap», Lys over Norge, okt. 1979, 8.

 5. Se Spencer W. Kimball, «Familier kan være 
evige», Lys over Norge, apr. 1981, 5.

BRUK «FAMILIEN –  
EN ERKLÆRING  
TIL VERDEN»

•  Heng opp et eksemplar av erklæ
ringen i ditt hjem eller klasserom.

•  Oppfordre de unge til å ha et 
eksemplar av erklæringen i 
Skriftene.

•  Forbind viktige uttalelser i 
erklæringen med leksjoner fra 
Skriftene.

•  Studer og henvis til erklæringen 
på familiens hjemmeaften.
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Det meste av livet følte jeg tom-
het og lengtet etter noe fast å 

holde tak i. Jeg hadde en mistanke 
om at det jeg så etter, kunne finnes 
i en kirke, så fra jeg var helt ung, 
undersøkte jeg mange religioner og 
filosofier. Mange av dem var gode og 
fulle av gode mennesker. Noen var 
underlige og tilbød ikke noe av det 
jeg søkte.

Etter mange år med søking ble 
jeg trett av det og skuffet, så jeg 
ga opp. Jeg bestemte meg for 
å utvikle mitt eget forhold 
til Gud og holde meg unna 
organisert religion.

En tid etter denne 
avgjørelsen så jeg et 
fjernsynsprogram som 
handlet om åndelighet. 
Programlederen inter-
vjuet en siste-dagers-hellig 
familie. Da jeg lyttet til 
denne familien, følte jeg 
den kjærlighet og faste tro 
som jeg lenge hadde lett 
etter. Det gjorde også 
sterkt inntrykk på meg 
å høre at siste-dagers-
hellige legger stor 
vekt på familien. 
Kanskje jeg skulle 
undersøke bare 
én kirke til.

Nederst på 
TV-skjermen sto 
et telefonnummer 

ENDELIG FANT JEG EN KIRKE

SAGT AV S I STE DAGERS  HELL IGE

til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige i Milano-området. Jeg ringte 
det og snakket med noen medlem-
mer ved stavssenteret, og disse ba 

misjonærene ringe meg.
Dette var en spesielt travel tid for 

meg, så da misjonærene ringte for 
å gjøre en avtale, spurte jeg om jeg 
kunne ringe dem tilbake om noen 
uker når tingene hadde roet seg. De 
gikk med på det og ga meg tele-
fonnummeret til Hjelpeforeningens 
president, som ringte og inviterte 
meg til kirken på søndag. Jeg gikk 
dit og ble begeistret for alt:  leksjo-
nene, menneskene og ånden. Jeg 

følte meg veldig glad da jeg dro 
derfra.

Jeg gikk i kirken hver søndag 
de neste to månedene. I oktober 
2008 ble jeg døpt. Min søken 
var ikke bare slutt. Den var blitt 
fullført. Jeg følte ikke lenger 
den tørst og lengsel jeg før 
hadde hatt.

Jeg er umåtelig takknemlig 
for at jeg har funnet sannheten, 
men er også noe lei for at det 
tok meg så lang tid å finne Jesu 
Kristi evangelium. Likevel er jeg 

takknemlig for erfaringene 
jeg gjorde mens jeg søkte. 

Fordi jeg lette på så 
mange andre steder, 

er jeg ekstra tilfreds 
med å vite at jeg 
har funnet det rette 
stedet – stedet der 
jeg tilhører. ◼

Barbara De Giglio, 
Lombardy, Italia

Jeg bestemte meg for å holde 
meg unna organisert religion. 

Men en tid etter at jeg hadde 
tatt denne avgjørelsen, så jeg en 
siste-dagers-hellig familie som ble 
intervjuet på TV.
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Alt begynte å legge seg fullkom-
ment til rette. Jeg hadde tatt 

eksamen ved Oxford University med 
en grad i musikk og hadde begynt å 
arbeide for et profesjonelt orkester 
i Edinburgh i Skottland. Karrieren 
min var lovende, og jeg fikk mange 
venner.

Mens jeg studerte, hadde jeg 
besluttet å utsette misjonærtjeneste 
på heltid. Nå var tanken på å reise 
på misjon fjern. Frykt for mange ting, 
spesielt frykten for å hindre karriere-
planene mine, fikk meg til å tenke 
at jeg var et unntak og ikke trengte 
å reise på misjon. Ofrene en misjon 
innebar, syntes for store.

Men gode venner og fine opple-
velser med Ånden begynte å foran-
dre min holdning. En omsorgsfull, 
årvåken biskops kjærlighet hjalp 
meg å få et sterkere, mer dyptgående 
vitnesbyrd om det gjengitte evange-
lium. Snart visste jeg at jeg trengte å 
akseptere et misjonskall. Jeg ante ikke 
hvordan jeg skulle gjenoppta min 
karriere i et konkurransepreget mar-
ked etter et toårs avbrekk, men jeg 
stolte på at Herren ville velsigne meg 
for min avgjørelse. Jeg sluttet i jobben 
min uten å vite hvordan det ville gå.

Jeg ble kalt til Den vest-indiske 
misjon og skulle snakke fransk. Ut-
fordringene var harde, men jeg elsket 
å tjene folket og se deres liv forandre 
seg. Gjennom disse to årene foku-
serte jeg fullt og helt på å søke min ILL
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HVA MED MIN 
KARRIERE?

himmelske Faders vilje. Å tjene andre 
uselvisk ga meg mer glede enn jeg 
noensinne hadde opplevd.

Da jeg kom hjem, så jeg verden i et 
perspektiv med nye prioriteringer og 
verdinormer, og jeg prøvde å la mitt 
liv være basert på Jesu Kristi evan-
gelium. Jeg søkte straks arbeid, men 
det var få muligheter. Etter en rekke 
mislykkede jobbintervjuer innså jeg 
at mine to år med arbeid på et annet 
felt hadde skremt bort mange mulige 
arbeidsgivere. Ville misjonen virkelig 
koste meg min karriere?

Jeg er takknemlig for at svaret var 
nei. Nesten tre måneder senere opp-
daget jeg en ledig stilling som var 
helt ideell for meg. Jeg hadde helt de 

rette ferdigheter for den type arbeid 
den innebar. Ikke bare det – men 
jobbkandidatene måtte kunne snakke 
flytende fransk! Misjonen åpnet døren 
til denne anledningen. Tre intervjuer 
senere ble jeg tilbudt jobben. Jeg 
var til og med kommet lenger i min 
karriere enn om jeg ikke hadde vært 
på misjon. Jeg følte Herrens barmhjer-
tighet og kjærlighet. Jeg vet at han gir 
oss velsignelser når vi gjør vår del.

Det profeten Joseph Smith for-
kynte, er sant: «La oss med glede 
gjøre alt som står i vår makt, og måtte 
vi så bli stående og ha full tillit til å få 
se Guds frelse og hans arm bli blottet» 
(L&p 123:15, 17). ◼
David Hooson, London, England

Etter en rekke mislykkede 
jobbintervjuer innså jeg at mine 

to år med arbeid på et annet felt 
hadde skremt bort mange mulige 
arbeidsgivere.
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S A G T  A V  S I S T E  D A G E R S  H E L L I G E

På arbeid en morgen fortalte 
fabrikksjefene alle de ansatte at i 

tillegg til timelønn ville vi begynne å 
få akkordlønn.  Jo mer vi produserte, 
dess mer ville vi tjene. Dette skjedde 
fire måneder før jeg reiste på misjon, 
så nå kunne jeg tjene mer penger til 
å betale for den.

Produksjonen steg betraktelig, og 
det gjorde også lønnen. Jeg arbeidet 
sammen med to andre ved en gummi-
konserveringspresse, og hver gang en 
form kom ut av maskinen og utløste 
det automatiske telleverket, så jeg for 
meg at bankkontoen min vokste. 

Men den nye premieringen av økt 
arbeidsinnsats åpnet også for mulig-
heten til å jukse. En medarbeider 
snek seg ofte bak det automatiske 
telleverket, ga stangen noen ekstra 
dytt og returnerte til arbeidsplassen 
sin. Jeg trakk litt på smilebåndet når 
jeg så dette, ristet på hodet og fort-
satte å arbeide. Jeg tenkte at så lenge 
jeg ikke selv forstyrret telleverket, var 
min integritet fremdeles intakt.

Men snart innså jeg at siden jeg 
fikk samme betaling som de andre på 
mitt lag, spilte det egentlig ingen rolle 
hvem som forstyrret telleverket. Jeg 
var like skyldig i å stjele fra firmaet 
som de andre. Skulle jeg finansiere 
misjonen med stjålne penger?

Jeg kjempet med hva jeg skulle 

JEG HOLDT 
STAND MOT 
MINE ARBEIDS-
KOLLEGER

gjøre. Det ekstra beløpet i lønnen vår 
var ikke stort. Mange ville si at det 
ikke var noe å bekymre seg for, men 
jeg var bekymret. Jeg visste at jeg 
måtte konfrontere mine medarbeidere.

«Tuller du med meg?» spurte  
Bob (navnene er endret), senior på 
laget. «Alle jukser. Også ledelsen.  
De venter det.»

Han så ikke noe behov for 
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En søndag fikk staven vår høre den 
strålende nyhet at eldste Carlos H. 

Amado i De sytti skulle komme for 
å tale til staven tirsdag kveld. Min 
familie og jeg var begeistret, men jeg 
var bekymret for hvordan vi skulle 
rekke møtet.

Som lærer på videregående skole 
underviste jeg tirsdag kveld. Det 
var dessverre sjelden at jeg fikk noe 
fri. Min familie og jeg var ikke sikre 
på hva vi skulle gjøre, men var fast 
bestemt på å høre eldste Amado tale. 
Vi tok bønnen til hjelp og håpet at 
Herren ville sørge for en utvei.

Dagen før konferansen følte jeg 
meg tilskyndet til å snakke med 
rektor om å gå 20 minutter før, så min 
familie og jeg kunne rekke møtet. 
Jeg kom til hennes kontor, og før jeg 

VI TOK BØNNEN TIL HJELP
kunne si et ord, spurte hun om jeg 
hadde noe imot å forandre tidspunk-
tet tirsdag kveld og begynne to timer 
tidligere enn normalt. Dette betydde 
at klassen ville være ferdig to timer 
tidligere.

Hvilken stor velsignelse dette var 
for oss! Vi kom til møtet i god tid og 
følte Ånden ved å være nær en av 
Herrens disipler. Vår fem år gamle 
sønn fikk til og med det fantastiske 
privilegium å få en klem og en liten 
samtale med eldste Amado før møtet 
begynte. Sammen med resten av 
forsamlingen frydet vi oss over Ånden 
som ble utøst. Som familie fikk vi 
dessuten et vitnesbyrd om at vår him-
melske Fader kjenner våre ønsker og 
hører våre bønner. ◼
Miguel Troncoso, Santa Cruz, Argentina

forandring. Hva mer kunne jeg gjøre? 
Selv uten å jukse med antallet vårt var 
vår presse den som produserte mest 
på vårt skift. Jeg hørte ofte arbeidere 
på andre presser si at de ønsket de 

Den nye premieringen av økt 
arbeidsinnsats åpnet også 

for  muligheten til å jukse. En 
medarbeider snek seg ofte bak 
det automatiske telleverket og ga 
stangen noen ekstra dytt.

arbeidet på vårt lag.
«Jeg kan bytte plass med Jack på 

den andre pressen,» foreslo jeg for Bob.
«Jeg synes du er tåpelig,» sa han, 

«men jeg kan arbeide sammen med 
Jack.»

Etter at Jack og jeg hadde byttet lag, 
minnet Bob meg ofte på hvor mye mer 
han tjente enn det jeg gjorde. Jeg kom 
til å tenke på noen ord fra «Så sikker en 
grunnvoll»: «Frykt ei, jeg er med deg. 
Vær kun ved godt mot!» Disse ordene 
hjalp meg å ignorere Bobs spydighet.

Ikke lenge etterpå kom Bob bort  
til meg. Han sa at Jack ikke gjorde 
godt arbeid, og laget ønsket meg 

tilbake. Jeg ble forbauset. Jeg sa til  
Bob at jeg ville komme tilbake, med 
det kunne ikke foregå noe juks.  
Dette gikk han med på. Mitt gamle 
lag ønsket meg varmt velkommen 
tilbake, og jukset opphørte.

Jeg hadde ventet å bli prøvet før 
jeg reiste på misjon, men ante ikke  
at min ærlighet og mitt mot ville bli 
satt på prøve. Jeg er takknemlig for  
at Herren oppholdt meg ved sin «all-
mektige hånd» da jeg trengte styrke  
til å gjøre det som var rett.1 ◼
Kenneth Hurst, Alabama, USA

NOTE
 1. «Så sikker en grunnvoll», Salmer,  nr. 42.



42 L i a h o n a

HJEMMELÆRERVIRKSOMHET OG 
BESØKENDE LÆRERINNER: EN 

tjenestegjerning
Er hjemmelærere og 
besøkende lærerinner 
nytt for deg? Overvei 
disse ni forslagene.

«Jeg vet det er slutten av måneden, og jeg 
beklager at vi ikke har hatt anledning til  
å drøfte besøkende lærerinners budskap,» 

sa søster Julie B. Becks besøkende lærerinne. Men 
samtidig som hun sa dette, gikk hun ut fra Hjel-
peforeningens presidents hjem med en kurv tøy 
som hun skulle stryke for søster Beck og komme 
tilbake med. «Tror du vi kan regne dette som et 
besøk?» spurte hun søster Beck nølende.

Når søster Beck forteller om denne hendelsen, 
får hun tårer i øynene og spør: «Hvordan kunne 
denne kjære venn og trofaste besøkende lærer-
inne føle at jeg ikke  var blitt undervist og passet 
på? Dette var ikke første gang hun stakk innom 
for å dekke et behov den måneden. Hvordan kan 
det ha seg at hun ikke innså at hun stadig hjalp 
meg og velsignet min familie? Hennes omsorg og 
omtanke for meg er summen av besøkende lærer-
inners virksomhet. Selvfølgelig kunne hun rappor-
tere at jeg hadde fått besøk og blitt undervist!»

Som søster Becks erfaring illustrerer, er inspi-
rerte besøkende lærerinners og hjemmelæreres 
virksomhet mer enn et formelt besøk og blir aldri 
fullendt. Arbeidet til hjemmelærere og besøkende 
lærerinner dreier seg om å ta vare på mennesker 
mer enn å fullføre prosesser, og når de utføres 
riktig, representerer de omsorg og ikke tall. Disse 
oppdragene går ut på å sørge for årvåken omsorg 

og tjene hverandre slik Frelseren gjorde. Her er 
noen forslag som kan hjelpe deg:

•  Vit hvem du har fått i oppdrag å besøke  
og hvem som er din ledsager. Prestedøms-
lederne eller Hjelpeforeningens ledere i din 
menighet eller gren skulle gi deg navn og 
kontaktinformasjon til hver familie eller person 
som du har fått i oppdrag å besøke. Presenter 
deg for din ledsager og for dem du besøker, og 
begynn å bygge opp et godt forhold.

•  Besøk. Møt sammen i vedkommendes hjem om 
mulig. Hvis dette ikke passer, kan dere overveie 
å komme sammen i nærheten av vedkommen-
des arbeidsplass, ta en spasertur sammen eller 
samles før eller etter søndagens møter. Undervis 
og inspirer hverandre – kanskje ved å begynne 
med Budskap fra Det første presidentskap eller 
Besøkende lærerinners budskap. Bær vitnesbyrd 
Fortell hva som foregår i deres liv. Utvikle kjær-
lighet ved å være vennlig og omsorgsfull. Lytt 
oppriktig. Hold på betroelser når andre viser deg 
denne tillit. Fortsett å være en venn, etter hvert 
som tiden ofte fører til større tillit.

•  Be sammen med og for dem du undervi-
ser. Det kan passe å spørre før dere avslutter 
besøket: «Kan vi holde en bønn sammen?» 
Husholdningens overhode skulle velge en til å 
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DIN TRO VIL VOKSE
«Jeg fikk en 
telefon fra 
en urolig mor 
i en delstat 
langt unna der 
jeg var. Hun 
fortalte meg 

at hennes ugifte datter hadde 
flyttet til en annen by langt fra 
der hun selv bodde. Hun følte av 
den lille kontakten hun hadde 
med datteren at noe var fryktelig 
galt. Moren fryktet for datterens 
moralske sikkerhet. Hun tryglet 
meg om å hjelpe datteren.

«Jeg fant ut hvem som var 
datterens hjemmelærer. Jeg 
ringte ham. Han var ung. Like-
vel hadde både han og hans 
ledsager våknet om natten ikke 
bare av bekymring for piken, 
men med inspirasjon om at hun 
var i ferd med å ta valg som 
ville bringe sorg og elendighet. 
Bare med Åndens inspirasjon 
dro de for å se til henne. Først 
ønsket hun ikke å fortelle dem 
noe om sin situasjon. De tryglet 

henne om å omvende seg og 
velge å følge den vei Herren 
hadde vist henne, og som 
hennes mor og far hadde lært 
henne å følge. Mens hun lyttet, 
forsto hun at den eneste måten 
de kunne ha fått kjennskap til 
det de visste om hennes liv, var 
fra Gud. En mors bønn hadde 
nådd vår himmelske Fader, 
og Den hellige ånd var blitt 
sendt til hjemmelærere med et 
ærend.

“… Din tro vil vokse når du 
tjener Herren ved å ha omsorg 
for vår himmelske Faders barn 
som Herrens lærer i deres hjem. 
Du vil få dine bønner besvart. 
Du kommer til å vite selv at Han 
lever, at han elsker oss, og at 
han sender inspirasjon til dem 
som bare har en spire av tro på 
ham og et ønske om å tjene 
ham i hans kirke.»
President Henry B. Eyring, førsterådgiver  
i Det første presidentskap: «Åndens gaver 
for vanskelige tider» (Kirkens skoleverks 
temakveld for unge voksne, 10. sept. 
2006), lds .org/ broadcast.
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Som voksen søster i Kirken 
får du anledning til og 

ansvar for å tjene som besø-
kende lærerinne. I denne egen-
skap har du mulighet til å utrette 
mye godt. Når du besøker dine 
tildelte søstre, vil du:

•  Bli kjent med og bli glad i 
søstrene du besøker og få  
nye venner.

•  Få anledning til å fortelle og 
vitne om læresetninger  
i evangeliet.

•  Øve innflytelse til det gode 
og styrke søstrene.

•  Få anledning til å tilby og  
gi hjelp når det trengs.

•  Føle at Ånden leder deg i 
arbeidet.

•  Oppleve glede gjennom 
tjeneste.

•  Vokse åndelig som en  
paktens datter av Gud.

fremsi bønnen. Fortsett å be for dem du besø-
ker i tiden mellom besøkene. Be din himmel-
ske Fader om hjelp til å vite hvordan du kan 
våke over dem og vise dem kjærlighet.

•  Tjeneste. Iaktta og forutse behov. Eksempel-
vis, hvis en søster du besøker snart skal ha en 
prøve på skolen, kan du kanskje lage middag 
til henne en gang i løpet av uken, så hun kan 
få mer tid til å lese. Hvis broren du besøker og 
underviser, leter etter jobb, kan du presentere 
ham for personer som kanskje kan hjelpe ham.

•  Still nyttige spørsmål. Spørsmål kan føre til at 
du får anledning til å gi trøst, snakke om aktuelle 
prinsipper i evangeliet og sørge for meningsfylt 
tjeneste. Du kan spørre: «Hva bekymrer deg eller 
er du opptatt av?» «Hvilke spørsmål har du angå-
ende evangeliet?» Eller du kan være konkret: 
«Kan vi hjelpe deg med noe i huset?» «Vil du at vi 
skal kjøre deg til butikken eller til legen?» Spørs-
mål fører ofte til bedre resultater enn bare å si: 
«Ring oss hvis du trenger noe.»

•  Søk inspirasjon. Ånden kan hjelpe deg å vite 
hvordan du kan hjelpe dem du har fått i opp-
drag å undervise. Du kan bli tilskyndet med 
hensyn til hvilke emner dere skal drøfte eller 
hvilken hjelp du kan tilby. Etter hvert som dere 
blir bedre kjent, kan du til og med bli tilskyndet 
til å oppfordre dem du besøker, til å motta flere 
av evangeliets ordinanser og pakter, eller til å 
delta videre i alle velsignelsene evangeliet tilbyr.

•  Rapporter riktige opplysninger. Rapporter 
hvordan det står til timelig og åndelig med dem 
du besøker, om eventuell tjeneste du har gjort, 
og om eventuelle behov. Rapporter saker av 
konfidensiell natur direkte til Hjelpeforeningens 
president eller quorumspresidenten.

•  Koordiner med din ledsager. Del oppgavene 
med din ledsager med hensyn til å ta kontakt 
og sørge for omsorg. Dere må kanskje etter tur 
besøke, gjøre tjeneste og rapportere om hvordan 
det står til med dem dere underviser og besøker.

•  Husk. Følg med på viktige begivenheter for 
dem dere underviser, som fødselsdager og 
også hverdagens hendelser som kan være  
viktige for dem. ◼

Velsignelser ved besøkende  
lærerinners virksomhet
Av Silvia H. Allred
Førsterådgiver i Hjelpeforeningens  
presidentskap på generalplan

FO
TO

ILL
US

TR
AS

JO
N

ER
: C

RA
IG

 D
IM

O
N

D,
 M

AT
TH

EW
 R

EIE
R,

 D
AN

N
Y 

SO
LE

TA
, W

EL
DE

N
 C

. A
N

DE
RS

EN
 

O
G

 JE
RR

Y 
G

AR
N

S.
 F

O
TO

G
RA

FI 
AV

 S
Ø

ST
ER

 A
LLR

ED
: B

US
AT

H 
PH

O
TO

G
RA

PH
Y



 M a r s  2 0 1 1  45

UN
G

E VO
KSN

E 

Gleden ved å forkynne 
evangeliet

Min hjemmelærerledsa-
ger og jeg besøkte et 

eldre par. Det var bare noen 
uker siden jeg kom hjem 
fra misjon, men jeg begynte 
allerede å glemme følelsen 
jeg hadde da jeg undervi-
ste i evangeliet. Men dette 

Herrens glede

Jeg møter utfordringer, 
og når det ikke går slik 

jeg ønsker, er det lett å 
klage. Men mitt perspektiv 
ble endret da min ledsa-
ger og jeg fikk i oppdrag 
å være hjemmelærere for 
en familie som ikke hadde 
vært i kirken på lang tid.

Under et besøk forsto 
jeg at denne familiens 
utfordringer fikk mine 
problemer til å virke som 
en regndråpe i havet. Det 
virket lite trolig at de ville 
komme til kirken, men min 
ledsager og jeg fortsatte å 
arbeide med dem.

En søndag formiddag før 
nadverdsmøtet følte jeg at 
jeg skulle stå ved døren. Til 
min store forbauselse så jeg 
denne familien komme inn 
i møtesalen! Ord kan ikke 
forklare gleden jeg følte. 
Mine egne utfordringer 
ble oppslukt i gleden over 
Herren (se Alma 31:38).
Rati Mogotsi, Syd-Afrika

Helt riktig uansett alder

Da jeg fikk i oppdrag å 
være besøkende lærer-

inne for en eldre kvinne, 
lurte jeg på om vi ville ha 
noe felles med en store 
aldersforskjellen. Men jeg 
kom til å forstå at Herren 
visste at min ledsager og jeg 
passet utmerket til å besøke 
denne søsteren, som 
trengte noen å snakke med 
og noen som ville lytte.

Jeg oppdaget at jeg 
kunne være et redskap i 
Herrens hender til å hjelpe 
denne søsteren. Jeg oppda-
get også at jeg hadde mye 
å lære av henne. Å tilbringe 
tid sammen ga oss begge 
glede.
Teboho Ndaba, Syd-Afrika

Morgendagens venner

Etter at jeg reiste hjem-
mefra for å studere i 

Frankrike, fikk besøkende 
lærerinners program ny 
mening for meg. Søstrene 
jeg ble tildelt, ble ikke 
værende bare navn som 
jeg vagt kunne knytte et 
ansikt til. De ble mine 
nære venner. Flere ganger 
fikk Den hellige ånd meg 
til å be og noen ganger 

besøket og leksjonen vi 
underviste i fikk meg igjen til 
å gløde. Ånden brant sterkt 
i meg, og jeg kunne ikke 
gjøre annet enn å smile og 
prøve å holde tilbake tårene.

Hjemmeundervisning er 
viktig for unge voksne, for 

vi trenger alle å bli styrket 
av Ånden, uansett situasjon. 
Verdens tiltrekningskraft er 
stor, og å undervise i det 
gjengitte evangelium er en 
av de beste måter å unngå  
å slå inn på farlige stier.
Ramon Kaspers, Nederland

faste for dem eller ringe, 
trøste, lytte, skrive til, 
besøke eller bare legge 
min arm rundt dem.  
Disse små gestene 
betydde virkelig noe  
for dem, men de betydde 
også noe for meg.

Alle søstrene var for-
skjellige. Noen var på min 
alder, andre var eldre. 
Noen var unge, gifte 

mødre. Andre var enslige. 
Våre besøk gjorde at vi så 
forbi forskjellene.

Jeg flyttet nylig til en  
ny by. Jeg ble begeistret  
da jeg fikk i oppdrag å 
være besøkende lærerinne 
for noen søstre. I dag er  
de bare navn. I morgen  
vil de være venner.

Nirina J-Randriamiharisoa, 
Madagaskar
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Rett på sak
For det første, la ikke dine 

venners spørsmål uroe deg. 
Templets symboler og ordinan-
ser har kommet ut blant folk på 
forskjellige måter i årenes løp, 
først og fremst gjennom med-
lemmer som har forlatt Kirken. 
Men selv om disse tingene er 

Venner av meg som ikke 
er medlem, har snakket 
med meg om  

kjent for folk utenfor Kirken, 
betyr det ikke at de er mindre 
hellige. Det viktigste er at vi 
fortsetter å holde dem hellig 
og viser vår plikttroskap mot 
Herren.

For det annet, hvis noen 
spør deg om tempelseremoni-
ene, kan du ærlig si at du ikke 
vet noe særlig om dem fordi 
du ennå ikke har gjennomgått 
dem. For å oppklare misforstå-
elser kan du imidlertid forklare 
at vi går i templet for å inngå 
pakter med vår himmelske 
Fader, og at det «hjelper oss 
å fokusere på Frelseren, hans 
rolle i vår himmelske Faders 
plan og vår forpliktelse til å 
følge ham» (Tro mot pakten 
[2004], 152). Templets symboler 
og seremonier er hellige og 
skulle ikke omtales offentlig, 
og de kan heller ikke forstås 
riktig eller verdsettes utenfor 

templets ramme.
For å lære mer kan 

du lese følgende ressur-
ser, som begge finnes på 

flere språk på LDS .org:
• Heftet Forberedelse til 

å gå inn i det hellige 
tempel (2004).
• Oppføringen om 
«Templer» i Tro mot  
pakten, side 
151–55. ◼

ting 
som foregår 

i templet. 
Hvordan vet de 

noe om det, og 
hva skal jeg si?
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Noen ganger blir vi så godt 
kjent med våre ledere  

at vi fristes til å bli uformelle  
i vår omgang med dem. Det er 
fint å være vennlig, men det  
er også viktig å vise dem og 
deres kall passende respekt.  
I Kirken er det vanlig å henvise 
til voksne som «bror» eller «søs-
ter», en benevnelse som både 
viser respekt og minner oss om 
at vi er vår himmelske Faders 
barn. Andre mer formelle titler, 
som eldste, biskop eller presi-
dent, anvendes også som tegn 
på respekt. Heltidsmisjonærer er 
et godt eksempel på dette ved 
at de henviser til hverandre som 
«eldste» eller «søster».

en heltids-
President Monson 

har sagt at å utføre 

verdig og skikket ung mann 
skulle forberede seg til å reise 
på misjon. Misjonærtjeneste er 
en prestedømsplikt – en forplik-
telse Herren forventer av oss som 
er gitt så mye.» 1

En del av det å motta pres-
tedømmet er å være villig til å 
påta seg de ansvarsoppgaver 
og plikter som følger med. Som 
med enhver gave vår himmel-
ske Fader gir, forventer han at 
du bruker prestedømmet til å 
velsigne andre. «For av den som 
mye er gitt, av ham skal mye 
kreves» (L&p 82:3).

Bærere av Det aronske pres-
tedømme skal «advare, forklare, 
formane og undervise, og innby 
alle til å komme til Kristus» (L&p 
20:59). Som president Monson 
sa, er det å utføre en heltidsmi-
sjon en plikt for prestedømsbæ-
rere. På misjon vil du vie all din 
energi, tid og oppmerksomhet 
til å oppfylle denne plikten: Å 
tjene, forkynne evangeliet og 
innby alle til å komme til Kris-
tus. Naturligvis følger det alltid 
velsignelser med når du utfører 
din plikt. Din misjon vil være en 
tid med stor glede og åndelig 
vekst. ◼
NOTE
 1. Thomas S. Monson: «Så møtes vi 

igjen»,  Liahona, nov. 2010, 5–6,  
uthevelse tilføyd.

er et 
prestedøms-

misjon 

Under forrige generalkonfe-
ranse sa president Tho-

mas S. Monson: «Til unge menn 
i Det aronske prestedømme og 
til dere unge menn som snart 
blir eldster, gjentar jeg det pro-
feter lenge har sagt – at enhver 

ansvar. 

Det er viktig å vise våre 
ledere i Kirken respekt 
og huske at selv om de 
er våre venner, skulle vi 
i kirkelig sammenheng 
hedre deres kall og vise 
respekt ved å henvise 
til dem som «bror» eller 
«søster». ◼

Er det i orden å 
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omtale Kirkens 
ledere ved 

fornavn?

Hva innebærer det?
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SUPERT!
VELG Å  

VÆRE EN  
HELT.

Følg profeten.  
Forbered deg til å 
reise på misjon.  

(Se L&p 15:6.)
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Av Rodolfo Giannini

Jeg var så heldig å bli kjent med 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige gjennom en venn. Jeg ble 

undervist av misjonærer som var kalt 
av Gud til å bringe evangeliets lys til 
verden. To år etter at jeg ble døpt, ble 
jeg kalt til misjonærtjeneste i Italia Mil-
ano misjon. Før jeg reiste, hadde jeg 
en dyptgripende, åndelig opplevelse.

Mine foreldre, som ikke var med-
lemmer av Kirken, delte ikke min 
glede over denne misjonæranlednin-
gen. Vi hadde noen fryktelige disku-
sjoner som gjorde meg svært vondt.

To dager før jeg reiste på misjon, 
ble begge mine foreldre plutselig 
alvorlig syke. Det var så kritisk for 
mor at hun ble lagt inn på sykehus. 
Ikke noe av det legene prøvde, 
så ut til å hjelpe. Min far hadde 

SKULLE JEG  
REISE ELLER  
BLI VÆRENDE 
HJEMME?

skrumplever, og legene sa at det ville 
være vanskelig å bli frisk av den igjen.

Den kvelden knelte jeg i bønn og 
sa til min himmelske Fader: «Fader, 
hjelp meg. Mine foreldre er syke, 
og jeg kan ikke forlate dem i denne 
tilstanden. Fader, jeg ber deg hjelpe 
meg å vite om det er riktig å reise 
eller bli værende.»

Jeg mediterte over min situasjon 
noen minutter. Da hørte jeg en mild, 
men gjennomtrengende røst som sa: 
«Ha tro, og alt vil ordne seg til det 
beste.»

Til tross for sorgen jeg følte ved å 
se mine foreldre så svekket, bestemte 
jeg meg for å gå ombord i flyet som 
førte meg til Roma og deretter til USA, 
hvor jeg deltok på opplæringssenteret 
for misjonærer. Jeg hadde det ikke 

godt om nettene på opplæringssente-
ret. Jeg tenkte stadig på mine foreldre. 
Endelig, med tillatelse fra presidenten 
på senteret, kunne jeg ringe dem for å 
høre hvordan det sto til.

I telefonen fortalte min mor meg 
med stor glede at hun og min far 
hadde opplevd et mirakel fra Herren 
– ord jeg aldri hadde ventet å høre fra 
en kvinne uten stor tro. Hun fortalte 
meg at etter at jeg hadde reist, hadde 
de kommet seg helsemessig, og 
legene kunne ikke forklare det. Mine 
foreldre var friske og lykkelige. Min 
glede var fullkommen.

På grunn av denne erfaringen vok-
ste mitt vitnesbyrd om den kraft som 
ligger i tro, bønn og lydighet. Jeg er 
takknemlig for at Herren tok vare på 
min familie mens jeg var på misjon. ◼ILL
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Bare noen dager før jeg skulle reise på misjon, ble mine foreldre lagt inn på sykehus.  
Jeg visste ikke om jeg kunne reise fra dem.
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Av Richard M. Romney
Kirkens tidsskrifter

Angriperen på det andre laget 
kommer i full fart driblende 
mot målet. Han synes sikker 

på å score. Men så løper Celva mot 
ham, følger etter ham skritt for skritt, 
sparker ballen bort og farer avgårde  
i motsatt retning.

«Jeg er forsvarer», forklarer 12 år 
gamle Celva. «Det er min oppgave  
å hindre det andre laget i å score.»

Celva er en slik spiller man elsker 
å ha på sin side. Han er rolig, men 
sikker, klar til å arbeide hardt, og han 
liker å se at alle på laget lykkes. Dette 
er egenskaper som også gjør ham 
til en flott medspiller på andre lag – 
Kirken og familien. Og det gjør også 
hans villighet til å forsvare sannheten.

Celva og Nephi
Celvas favorittskriftsted er 1. Nephi 

3:7: «Jeg vil gå og gjøre det som 
Herren har befalt.» I likhet med Nephi 

TROENS 
FORSVARER

stoler Celva på Herren. «Han vil ikke 
be meg gjøre noe uten å forberede 
en måte jeg kan gjøre det på. Han vil 
styrke meg og sende andre til å hjelpe 
meg.»

Gå og gjør det
«Å lytte til det andre lærer oss 

om evangeliet, er viktig,» sier Celva. 
«Men det er også viktig å gjøre det vi 
lærer.» Han husker sin dåp og prøver 
hver dag å bruke Den hellige ånds 
gave til å ta kloke valg. Han har nylig 
mottatt Det aronske prestedømme, 
ser frem til å reise til templet en dag 
for å inngå flere pakter med Herren 
og planlegger å reise på heltids-
misjon. Han ønsker å være et godt 
eksempel for sine brødre og hjelpe 
sin mor og far.

«Jeg hedrer min mor og far ved å 
gjøre det de ber meg om, og ved å 
holde vår himmelske Faders bud,» sier 
han. «Som det eldste barnet vet jeg at 
det er viktig å være et godt eksempel 

HVA LIGGER  
I ET NAVN?

Celva er et navn 
med betydning. Det 
kombinerer navnene til 
Celvas far, Celestin, og 

hans mor, Valerie. «Det minner meg om 
hvor sterkt de ønsket å være sammen 
og stifte en lykkelig familie,» sier 
Celva.

Brødrenes navn er også betyd-
ningsfulle. Nathan, 7 år, er oppkalt 
etter en klok mann i Bibelen. Beni,  
4 år, betyr «velsignet». Og selv om 
to åringens navn er Celestin jr., etter 
faren, kaller alle ham nå Le Petit 
(«småen»).

Kubangila Kasanza Celva fra Kinshasa, Den demokratiske 
republikk Kongo, er en god spiller på mange lag.

for mine brødre, for det jeg gjør, vil 
de sannsynligvis også gjøre.»

Han holder seg sterk
Celva vet at det er viktig 

å arbeide hardt, både innen idrett 
og evangeliet. Familiebønn og per-
sonlig bønn, personlig skriftstudium 
og sammen med familien, familiens 
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For å se et kart over Kinshasa og en video der 
Celva synger en salme og bærer vitnesbyrd,  

kan du gå inn på www .liahona .lds .org.

hjemmeaften – alt dette er 
en del av hans regelmessige 

rutine. Han har et vitnesbyrd om 
Visdomsordet og vet at noen ting 

er gode å spise, mens andre er 
dårlige. «Idrettsutøvere skulle ikke 

drikke øl,» sier han bestemt.

En sann forsvarer
Etter hvert som Kirken beveger 

seg inn i fremtiden, er det godt å 
vite at det finnes sterke menn som 
Celva som er ivrige etter å gjøre det 
som er riktig. «Jeg vet at min him-
melske Fader lever, at Jesus Kristus 
virkelig lever og at Joseph Smith var 
den profet som gjenga evangeliet 
til jorden,» sier Celva. «Jeg har dette 
vitnesbyrdet og vil alltid forsvare 
Kirken på alle måter.» ◼



52 L i a h o n a

Toleranse er en egenskap det 
er stort behov for i vår urolige 
verden. Men vi må forstå at 

det er forskjell mellom toleranse og 
tolerere. Din vennlige toleranse over-
for en person gir ikke vedkommende 
rett til å gjøre galt, og heller ikke 
tvinger din toleranse deg til å tolerere 
hans eller hennes misgjerning. Denne 
distinksjonen er vesentlig for å forstå 
denne vitale egenskapen.

To store bud
Våre fremste prioriteringer i livet er 

å elske Gud og vår neste.1 Dette innbe-
fatter på bred basis vår neste innenfor 
vår egen familie, vårt lokalsamfunn, 
vår nasjon og vår verden. Lydighet 
mot det andre budet gjør det enklere å 
være lydig mot det første. «Når dere er i 
deres medmenneskers tjeneste, er dere 
jo i deres Guds tjeneste» (Mosiah 2:17).

Dåp overgår bakgrunn  
i betydning

Fra hvert kontinent og hver øy i 
havet samles de trofaste inn i Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 
Forskjeller som gjelder kulturell bak-
grunn, språk, kjønn og ansiktstrekk 
mister all betydning etter hvert som 
medlemmer gir avkall på seg selv  
i tjeneste for sin elskede Frelser.

Kun ved å forstå Guds sanne 
egenskap som Fader kan man fullt 
ut verdsette menneskenes sanne 

Frelseren lærte oss at vi ikke 
trenger å tolerere ondskap. «Jesus 
gikk inn i Guds tempel …, og han 
veltet pengevekslernes bord.»

Hva er 
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Av eldste Russell M. 
Nelson
i De tolv apostlers quorum

hans bud om å elske vår neste. Sammen lever 
vi på denne jorden, som skal stelles, under-
legges oss og brukes med takknemlighet.2 Vi 
kan alle bidra til å gjøre livet i denne verden 
til en mer behagelig erfaring.

Det første presidentskap og De tolv apost-
lers quorum har utgitt en offentlig erklæring 
som jeg siterer fra:

«Det er moralsk galt av noen person eller 
gruppe å nekte andre deres uavhendelige 
verdighet på grunnlag av den tragiske og 
avskyelige teorien om rasemessig og kulturell 
overlegenhet.

Vi kaller på alle mennesker overalt til på 
nytt å arbeide for de hevdvunne idealene 
toleranse og gjensidig respekt. Det er vår 
oppriktige tro at når vi anerkjenner hver-
andre med omtanke og medfølelse, vil vi 
oppdage at vi kan leve sammen i fred uansett 
hvor langt vi måtte stå fra hverandre.» 3

Sammen kan vi unnlate å tolerere synd, 
men være tolerante overfor naboer med en 
annen praksis som de holder hellig. Våre 
kjære brødre og søstre over hele verden er 
alle Guds barn. Han er vår Fader. Hans Sønn, 
Jesus, er Kristus. Hans kirke er gjenopprettet 
på jorden i disse siste dager for å være til 
velsignelse for alle Guds barn. ◼
Fra en tale ved generalkonferansen i april 1994.

NOTER
 1. Se Matteus 22:36–40; Johannes 13:34–35; 15:12, 17; 

Romerbrevet 13:8; 1 Tessalonikerbrev 3:12;  
4:9; 1 Peter 1:22; 1 Johannes 3:11, 23; 4:7, 11–12; 
2 Johannes 1:5.

 2. Se 1 Mosebok 1:28; L&p 59:15–21; Moses 2:28;  
Abraham 4:28.

 3. Uttalelse av Det første presidentskap og De tolv 
apostlers quorum, 18. okt. 1992; sitert i «Church 
Exhorts Ethnic, Religious Tolerance», Church News, 
24. okt., 1992, 4.KR
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brorskap. Denne forståelsen tilskynder en til 
å bygge broer av samarbeid istedenfor murer 
av adskillelse.

Intoleranse avler strid, toleranse hever seg 
over strid. Toleranse er nøkkelen som åpner 
døren til gjensidig forståelse og kjærlighet.

Risiko ved grenseløs toleranse
La meg nå komme med en viktig advarsel. 

Man kan lett bli forledet til å tro at hvis en 
liten mengde av noe er godt, vil mye av det 
samme være enda bedre. Men det stemmer 
ikke! Overdoser av nødvendig medisin kan 
være giftig. Grenseløs barmhjertighet kan 
motvirke rettferdighet. Grenseløs toleranse 
kan føre til slapp ettergivenhet.

Herren trakk opp skillelinjer som define-
rer akseptable toleransegrenser. Når disse 
guddommelig satte begrensninger ikke 
overholdes, er det fare på ferde. Akkurat som 
foreldre lærer barna å ikke løpe eller leke i 
gaten, så lærte Frelseren oss at vi ikke trenger 
å tolerere det som er galt. «Jesus gikk inn i 
Guds tempel … og han veltet pengeveks-
lernes bord» (Matteus 21:12; se også Markus 
11:15). Selv om han elsket synderen, sa Her-
ren at han ikke kan «se på synd og på noen 
som helst måte samtykke i den» (L&p 1:31).

Virkelig kjærlighet til synderen kan kreve 
modig konfrontasjon – ikke stilltiende 
aksept! Sann kjærlighet støtter ikke selvøde-
leggende adferd.

Toleranse og gjensidig respekt
Vår forpliktelse overfor Frelseren får oss 

til å ta skarp avstand fra synd, men gi akt på 

toleranse?Hva er 
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Av eldste  
Koichi Aoyagi
i De sytti

DE UTVALGTES STI

Som tenåring i Matsumoto i Japan var jeg 
veldig interessert i å lære engelsk. Da jeg 
var 17, ble jeg medlem av den engelske 

klubben på skolen. I begynnelsen av skoleåret 
besluttet klubben å finne en engelsk-talende 
person til å undervise oss i engelsk konversa-
sjon. Vi lette og lette, men de engelsk-lærerne 
vi snakket med, krevde betaling, og klubben 
hadde ikke råd til å betale dem. Vi ble motløse 
og holdt på å gi opp.

Så en dag da jeg syklet til skolen, så jeg 
noen unge amerikanske menn i dress som 
delte ut noen lapper. Jeg tok imot en og la 
den i lommen. Etter skoletid undersøkte jeg 
papiret og oppdaget at det var en invitasjon 
til å komme til et gratiskurs i engelsk kon-
versasjon. På papiret sto navnet «Jesu Kristi 

Kirke av Siste Dagers Hellige». Jeg hadde aldri 
hørt om en slik kirke, men ble begeistret. Jeg 
hadde løst engelsk-klubbens problem!

Til den neste kurstimen møtte ca. 30 
klubbmedlemmer opp sammen med meg. 
Misjonærene underviste, og vi likte oss svært 
godt alle sammen. Helt fra første dag av 
kurset merket jeg at det var noe annerledes 
med misjonærene. Deres varme, kjærlighet, 
positive holdning og gode humør gjorde 
dypt inntrykk på meg. Det virket som det var 
så lyst rundt dem – jeg hadde aldri før møtt 
noen som dem.

Etter noen uker begynte jeg å stille misjo-
nærene spørsmål om deres kirke, og de 
innbød meg til å lære mer. Jeg gikk med på 
det, og de underviste meg i misjonærleksjo-
nene. På den tiden forsto jeg ikke helt eller 
verdsatte ikke viktigheten av det jeg lærte, 
men jeg følte Ånden og forsto at prinsippene 
misjonærene underviste meg om, var gode. 
Da de innbød meg til å bli døpt, aksepterte 
jeg det.

Men før jeg kunne bli medlem av Kirken, 
måtte jeg få mine foreldres samtykke. Til å 
begynne med var de sterkt imot det – kristne 
læresetninger var fremmede og underlige for 
dem. Men jeg var ikke ennå klar til å gi opp. 
Jeg ba misjonærene komme hjem til meg og 

forklare mine foreldre om Kirken, hva de 
hadde lært meg og hva som ville forventes av 
meg. Ånden mildnet mine foreldre, og denne 
gangen ga de meg tillatelse til å bli døpt.

På vei bort fra Kirken
Etter at jeg var blitt døpt og bekreftet, 

deltok jeg i den lille Matsumoto gren med 
12 til 15 aktive medlemmer. Jeg fikk venner, 
og det var morsomt å være tilstede hver 
uke. Omtrent et år senere var jeg ferdig 
med videregående skole og flyttet til Yoko-
hama for å studere ved universitetet. Den 
nærmeste grenen var Tokyo Central gren, 
der det var over 150 aktive medlemmer. Da 
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Det er én ting 
å bli døpt. 
Noe annet å 
holde ut til 
enden.

DE UTVALGTES STI

jeg var i denne nye grenen, følte jeg meg 
som en landsens gutt i den store byen. Det 
var vanskelig å få venner. En søndag holdt 
jeg meg hjemme fra kirken. Snart sluttet jeg 
helt å delta. Jeg begynte å få venner blant 
mine studiekamerater som ikke var med-
lemmer, og jeg tenkte mindre og mindre  
på Kirken.

Slik fortsatte det gjennom flere måneder. 
Så en dag fikk jeg et brev fra en søster i Mat-
sumoto gren. «Jeg har hørt at du har sluttet 
å gå i kirken,» skrev hun. Jeg ble forbauset. 
Tydeligvis hadde noen i min nye gren fortalt 
henne at jeg ikke kom i kirken lenger! Søs-
teren fortsatte brevet med å sitere fra Lære 
og pakter 121:34: «Se, mange er kalt, men få 

jeg kunne komme til å vite sannheten. Jeg 
kom til at jeg måtte be. Hvis jeg ikke følte 
noe, kunne jeg glemme Kirken og budene 
fullstendig, og jeg ville aldri gå dit mer. Men 
hvis jeg mottok et svar, som Moroni lovet, 
måtte jeg omvende meg, godta evangeliet av 
hele mitt hjerte, gå tilbake til kirken og gjøre 
alt jeg kunne for å etterleve budene.

er utvalgt.» Deretter skrev hun: «Koichi, du 
har blitt døpt og blitt medlem av Kirken. Du 
har blitt kalt, men du er ikke lenger blant de 
utvalgte.»

Da jeg leste disse ordene, ble jeg fylt med 
anger. Jeg visste at jeg trengte å forandre 
meg på en eller annen måte. Jeg forsto at 
jeg ikke hadde et sterkt vitnesbyrd. Jeg var 
ikke sikker på om Gud levde, og jeg visste 
ikke om Jesus Kristus var min Frelser. I flere 
dager ble jeg engstelig når jeg tenkte på 
budskapet i brevet. Jeg visste ikke hva jeg 
skulle gjøre. Så en morgen husket jeg noe 
misjonærene hadde lært meg. De hadde 
bedt meg lese Moroni 10:3–5 og lovet at 

Da jeg knelte ned og ba den morge-
nen, tryglet jeg min himmelske Fader om å 
besvare meg. «Hvis du lever – hvis du virkelig 
er til,» ba jeg, «så vær så snill å la meg vite 
det.» Jeg ba om å få vite om Jesus Kristus 
var min Frelser og om Kirken var sann. Da 
jeg avsluttet, følte jeg plutselig noe. Jeg følte 
varme rundt meg, og mitt hjerte ble fylt med 
glede. Jeg forsto sannheten: Gud lever, og 
Jesus er min Frelser. Herrens kirke ble virke-
lig gjenopprettet av profeten Joseph Smith, 
og Mormons bok er Guds ord.

Det er unødvendig å si at jeg ba om tilgi-
velse selvsamme dag og besluttet å etterleve 
budene. Jeg kom tilbake til kirken og lovet 
Herren at jeg ville gjøre alt som krevdes for å 
forbli trofast.
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Kort tid senere begynte 
Kirken å planlegge å bygge 
et møtehus i Yokohama. På 
den tiden ble det forventet 
at grenens medlemmer ville 
bidra med penger og arbeid til 
byggeprosjektet. Da misjons-
presidenten utfordret grenens 
medlemmer til å bidra alt 
de maktet, husket jeg mitt 
løfte om å gjøre alt Herren ba 
meg om. Så hver dag i nesten et år 
hjalp jeg til med byggingen etter at 
jeg var ferdig med undervisningen på 
universitetet.

Fire mål
Omtrent på denne tiden besøkte eldste 

Spencer W. Kimball (1895–1985), som da var 
medlem av De tolv apostlers quorum, Japan 
og oppfordret Kirkens ungdom til å sette seg 
fire mål: (1) skaffe seg så mye høyere utdan-
nelse som mulig, (2) reise på heltidsmisjon, 
spesielt unge menn, (3) gifte seg i templet og 
(4) erverve seg ferdigheter til å forsørge en 
familie. Inntil da hadde jeg aldri planlagt å full-
føre disse fire sakene. Men senere knelte jeg 
ned og ba: «Himmelske Fader, jeg ønsker å nå 
disse fire målene. Vær så snill å hjelpe meg.»

Jeg visste at for å holde meg på de utvalg-
tes sti måtte jeg følge Herrens tjeneres rettled-
ning. Jeg gikk inn for å gjøre alt jeg kunne for 
å følge eldste Kimballs rettledning og arbeide 
hardt for å bygge opp Kirken.

De neste årene fortsatte jeg å arbeide mot 
mine fire mål. Jeg var arbeidsmisjonær i to 
år og hjalp til med å bygge to møtehus i mitt 
hjemland. Deretter ble jeg kalt på proselytte-
rende heltidsmisjon. Kort tid etter at jeg kom 
hjem, giftet jeg meg i templet med kvinnen 
fra Matsumoto gren som hadde skrevet bre-
vet til meg. Senere endte jeg i drømmejobben 
min i et utenlandsk handelsfirma. Etter hvert 

FIRE MÅL

1. Skaff deg så mye 
høyere utdannelse 
som mulig.

2. Fullfør en 
heltidsmisjon.

3. Gift deg i 
templet.

4. Skaff deg ferdig-
heter til å forsørge 
en familie.
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som jeg fulgte Herrens ord og profetenes vei-
ledning, følte jeg at jeg igjen befant meg på 
de utvalgtes sti. Og jeg streber etter å holde 
meg på den stien i dag.

Hans røst
Mine unge brødre og søstre, Frelseren 

kaller kontinuerlig på oss alle og ber oss 
følge ham. Herren forkynte: «Mine får hører 
min røst, … og de følger meg» ( Johannes 
10:27). Dere har hørt Herrens røst. Dere har 
fulgt ham ved å bli døpt inn i hans kirke. Ja, 
dere har blitt kalt. Men å bli utvalgt er en helt 
annen sak.

Beslutt nå at dere vil gjøre alt som  
kreves for å forbli trofaste. Bestem dere  
for å holde ut til enden ved å følge alle 
Guds bud. Sett dere gode og verdige 
mål. Skaff dere en utdannelse, fullfør en 
misjon, gift dere i templet, og forsørg 
deres familie både åndelig og timelig.  
Hvis du ennå ikke har mottatt et vitnes-
byrd, vær så snill å gå ned på dine knær 
og be din himmelske Fader hjelpe deg å  
få kunnskap om sannheten. Når svaret 
kommer, gå så helhjertet inn for Herrens 
verk. Gjør alt som kreves for å komme på 
de utvalgtes sti. ◼
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Av Michelle Glauser

I mange måneder hadde jeg for-
beredt meg sammen med min 
pianolærer til denne dagen. Jeg 

deltok i et musikkprosjekt, en årlig 
konkurranse som rangerer musikkstu-
denter på grunnlag av mange for-
skjellige punkter – fra teorikunnskap 
til dynamikken i et utenatlært stykke. 
Endelig var dagen her og sammen 
med den min nervøsitet.

Den mest skremmende delen av 
konkurransen var å fremføre stykker 
for dommere. Jeg kunne mine styk-
ker, men hendene skalv mens jeg 
spilte.

Den fryktede fremføringen var 
over. Jeg kunne slappe av, for nå 
gjensto bare å fortelle om en kom-
ponist. Jeg fant riktig sted og ventet 
i en kø foran to dører. Nysgjerrig 
tittet jeg bort på døren til venstre. 
En vennlig lærer oppmuntret stu-
dentene der de nervøst gikk inn og 

Piken med det vakre smilet
gjorde seg kjent. Hun ønsket tydelig-
vis å berolige dem.

Deretter tittet jeg inn i rommet til 
høyre. Der var det en annen pianolæ-
rer, en eldre kvinne, men hun så så 
streng ut at jeg fikk kalde hender. Jo 
mer jeg så henne sammen med stu-
dentene, desto reddere ble jeg. Min 
eneste tanke var: «Jeg håper jeg får 
den første dommeren.»

Jeg leste rapporten min om og om 
igjen. Da jeg sto først i køen, håpet 
jeg at personen på venstre side ville 
bli ferdig først. Til min skrekk begynte 
studenten til  høyre å gå mot døren. 
Det var ikke tale om at jeg kunne gå 
inn der. Da fikk jeg denne tanken: 
«Sett bare opp ditt største smil.»

Jeg gikk inn med lette skritt og 
det største smil jeg noen gang hadde 
vist. Som det sies – ved å vise deg 
glad føler du deg glad. Jeg strålte da 
jeg tok dommerens hånd. Så leste jeg 

rapporten min med klar stemme med 
et smil til henne nå og da. Da jeg var 
ferdig, takket jeg henne for tiden sam-
men. Hun virket ikke skremmende 
mer. Da jeg gikk ut av rommet, var 
jeg lettet og glad.

Noen måneder senere lyttet jeg 
mens pianolæreren min leste kom-
mentarene fra dommerne. Til den siste 
kommentaren sa hun: «Å, du gjorde 
virkelig inntrykk på denne dommeren. 
Hun har skrevet: “Michelle, piken med 
det vakre smilet.”» Jeg trengte ikke 
spørre hvem som hadde skrevet det.

Å forandre min holdning hjalp meg 
å gjøre mitt beste. Hver gang jeg må 
gjøre noe vanskelig, bestemmer jeg 
meg for å gjøre det til noe givende og 
hyggelig, istedenfor å vise meg uvil-
lig. Jeg vet at min holdning påvirker 
mine opplevelser. Ved å beholde en 
god innstilling har jeg lært å like mine 
utfordringer. ◼

ILL
US

TR
AS

JO
N

: J
EN

N
IFE

R 
TO

LM
AN

Jeg var nervøs, men jeg fant et hemmelig våpen til å overvinne min frykt.
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Kilden og årsaken til 
sann lykke er evan
geliets sannhet og 

lydighet mot evig lov.

 
 
 
 

I dette liv opplever vi ømhet, 
kjærlighet, vennlighet, lykke, 

sorg, skuffelse, smerte og til og 
med fysiske begrensninger på måter 

som forbereder oss til å leve med 
vår Fader i himmelen igjen. Det er 
leksjoner vi må lære og erfaringer 

vi må gjøre her på jorden.
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Eldste David A. Bednar 
i De tolv apostlers quo-
rum deler noen tanker 
med oss om dette.

HVORDAN KAN 
EVANGELIET  

HJELPE MEG Å BLI  
LYKKELIG?

 
 
 

Vår himmelske Faders 
plan for lykke går ut på  

å sørge for rettledning for 
hans barn, hjelpe dem å bli 
lykkelige og bringe dem 

trygt hjem til ham.
 
 
 
 

Du vet hva som er rett og 
galt, og du har ansvar for å 

lære selv «ved studium og 
også ved tro» (L&p 88:118) 

det du skal og ikke skal 
gjøre.

 
 
 
 
 

Lydighet mot evangeliets prinsip
per innbyr til stadig å bli ledsaget 

av Den hellige ånd. Den hellige ånd 
hjelper oss å kjenne, forstå og etter

leve Jesu Kristi læresetninger.

 
 

 
 

For at du skal være lykkelig 
og beskyttet, oppfordrer jeg deg 

til å studere og etterleve Frelserens 
evangelium med større flid. Vi skulle 
ikke bare etterleve evangeliet, men 
vi skulle elske å etterleve evangeliet. 
Når vi gjør det, vil vi motta utallige 
velsignelser, større styrke og sann 

lykke.

Fra en tale holdt under en andakt 
ved Brigham Young University – 

Idaho 23. aug. 2002.
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Elis 
operasjon
Av Jane McBride Choate
Basert på en sann historie

Eli så på haugen med hjem-
melekser som vennen hans 
hadde kommet med etter 

skoletid. Eli hadde gått glipp av 
en skoleuke til på grunn av en 
øreinfeksjon.

Om kvelden kom Elis foreldre 
inn på rommet hans. Moren satte 
seg på sengekanten og tok Elis 
hånd. «Eli, legen tror du må opere-
res,» sa hun.

«Hva slags operasjon?»
«Han vil sette dren i ørene dine for 

å hindre flere infeksjoner,» sa mor. 
«Det kommer ikke til å gjøre vondt, 
og du kommer ut fra sykehuset etter 
en dag.» Hun trykket hånden hans.

Elis stolte på sine foreldre. Men 
tanken på å skulle opereres skremte 
ham. Han tenkte på historien han 

«Alle som mottar dette prestedømme, mottar meg, sier Herren» (L&p 84:35).

hadde hørt i Primær om Joseph 
Smith. Da Joseph var syv år gam-
mel, ble et ben i leggen hans betent. 
Betennelsen ble verre, og legen 
besluttet å fjerne en del av benet, 
ellers kunne Joseph miste benet sitt 
eller til og med dø.

På Joseph Smiths tid ga leger folk 
brennevin for å døve smerten under 
en operasjon, men Joseph nektet 
å drikke alkoholen legen ville gi 
ham. Han nektet også å bli bundet 
fast til sengen. Han sa at hvis hans 
far holdt ham, ville han ikke røre 
på seg. Josephs far holdt ham fast i 
armene sine gjennom den smerte-
fulle operasjonen. Operasjonen var 
vellykket, og Joseph kom seg.

Eli tenkte på Josephs mot og 
hans tro på faren. «Kan jeg få en vel-
signelse, far?» spurte han. Eli visste 
at en prestedømsvelsignelse kunne 

hjelpe ham. Ved begynnelsen av 
skoleåret hadde Elis far gitt ham en 
velsignelse.

«Det er en god idé,» sa far.
Elis mor foldet armene og bøyde 

hodet. Eli kjente farens hender på 
hodet sitt. Farens stemme ble stadig 
sikrere da han velsignet Eli og sa at 
han ikke skulle være redd og at han 
ville bli helt frisk.

Da velsignelsen var gitt, var ikke 
Eli redd lenger. «Nå kan jeg bli ope-
rert,» sa han.

Tre dager senere dro han til 
sykehuset og kom hjem neste dag. 
Øreinfeksjonen ble snart stanset, og 
Eli tok raskt igjen det skolearbeidet 
han hadde gått glipp av.

Eli var takknemlig for at han var 
medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige og at han kunne bli 
velsignet gjennom prestedømmet. ◼ ILL
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«Prestedømmet  er 
… en mulighet til å 

velsigne andre.»
Thomas S. Monson,  
«Prestedømmets kraft», 
 Liahona, jan. 2000, 59.
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Å glemme Gud har vært et problem blant hans barn siden ver-
dens begynnelse. Tenk på Moses og hans tid, da Gud skaffet 
manna og på mirakuløse og synlige måter ledet og beskyttet 

sine barn. Likevel advarte profeten folket: «Ta deg vel i akt så du ikke 
glemmer det dine øyne har sett» (5. Mosebok 4:9).

Finn ut hvordan dere kan gjenkjenne og minnes Guds godhet. Det vil 
styrke vårt vitnesbyrd. Dere husker den sangen vi synger av og til: «Tell da 
Herrens gaver, nevn dem hver især, og det vil forundre deg hvor rik du er» 
(«Kastes du på bølgen om i livet her», Salmer, nr. 136).

Da våre barn var små, begynte jeg å skrive ned noe av det som hendte 
hver dag. Jeg hoppet aldri over en dag, uansett hvor trett jeg var eller 
hvor tidlig jeg måtte begynne neste dag. Før jeg skrev, pleide jeg 
overveie dette spørsmålet: «Har jeg sett Guds hånd utstrakt for 
å påvirke oss eller våre barn eller vår familie i dag?» Når 
jeg overveiet hva som hadde skjedd den dagen, så jeg 
ting Gud hadde gjort for en av oss som jeg ikke hadde 
vært klar over i dagens travelhet. Jeg innså at det å 
prøve å huske gjorde det mulig for Gud å vise meg 
hva han hadde gjort.

Den hellige ånd hjelper oss å se hva Gud har gjort 
for oss. Jeg vitner om at Gud elsker oss og velsigner 
oss, mer enn de fleste av oss ennå har forstått. Jeg 
vet at dette er sant, og det gir meg glede å minnes 
ham. ◼
Fra en generalkonferansetale i oktober 2007.

Tell dine 
velsignelser

Av president  
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det  

første presidentskap
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OG DET VIL  
FORUNDRE DEG!

Du kan lære å legge merke til vel-
signelsene vår himmelske Fader gir 

deg, på samme måte som president Eyring 
gjorde – ved å skrive dem ned.

1 Legg en skrivebok eller dagbok og en 
penn eller blyant ved sengen din.

2 Hver kveld før du ber og går til sengs, 
skriver du:

•  Dato.
•  To eller tre gode ting som har hendt 

den dagen.
•  Hvorfor du mener disse gode  

tingene er velsignelser fra din  
himmelske Fader.

3 Når du holder bønn, må du passe på 
å takke din himmelske Fader for alle 

de gode tingene du husket. Du kan også 
fortelle familiemedlemmene om velsignel-
sene du fant!

HVORDAN HERREN VELSIGNET  
ISRAELS BARN

2. Mosebok i Det gamle testamente forteller hvordan Herren hjalp sitt utvalgte 
folk når de hadde problemer. Sett hvert problem sammen med en velsignelse 

som Herren sendte for å hjelpe sitt folk.

Problemer VELSIGNELSER

1. Herrens utvalgte 
folk var slaver i 
Egypt.

2. Farao, kongen i 
Egypt, ville ikke la 
dem dra.

3. Farao lot folket 
dra, men så forfulgte  
hans hær dem for å 
prøve å bringe dem 
tilbake.

4. Folket var tørste 
da de befant seg i 
ørkenen.

5. Folket slapp opp 
for mat, og de var 
sultne.

6. Folket trengte 
hjelp for å følge 
Herren.

F. Herren sendte folket mat som 
smakte som brød og honning. Det 
kaltes manna, og de fant det på 
bakken hver morgen.

E. Herren delte Rødeha-
vet slik at folket kunne 
slippe unna.

C. Herren befalte Moses å slå  
på en klippe med staven sin,  
så kom det vann ut.

D. Herren befalte Moses å 
føre folket ut av Egypt til det 
lovede land.

B. Herren ga Moses De ti bud. Han 
lot hele folket høre sin røst og 
viste seg for noen av dem.

A. Herren sendte mange plager  
til Egypt, og til slutt lot Farao 
folket fare.

FOTOILLUSTRASJON: WESTON 
COLTON. ILLUSTRASJONER:  
KEITH CHRISTENSEN

Svar: 1. D; 2. A; 3. E; 4. C; 5. F; 6. B.
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Av JoAnn Child og Cristina Franco
«Det jeg, Herren, har talt, har jeg 
talt, … enten ved min egen røst eller 
ved mine tjeneres røst, det være det 
samme» (L&p 1:38).

Hvis du trengte å be en eller 
annen om å gi en viktig 
beskjed til folk du er glad i, 

hva slags person ville du spørre? Du 
ville sannsynligvis velge en som er 
ærlig, ansvarsbevisst og pålitelig.

Vår himmelske Fader gir sitt 
budskap til sine barn på jorden 
gjennom profeter. Han vet at hans 
profeter er ærlige, ansvarsbevisste, 
pålitelige og rettskafne.

I Skriftene leser vi det mange 
profeter har skrevet. De skrev inspi-
rerte budskap som vår himmelske 
Fader har gitt sine barn. La oss lære 
om noe av det profetene har skrevet 
i Skriftene.

Malakias meddelte folket Her-
rens budskap om å betale tiende og 
offergaver (se Malakias 3:8–10).

Alma  den yngre forlot sin stil-
ling som øverste dommer for å 
være misjonær rundt om i hele 
landet (se Alma 4:15–20). Han 
forkynte Guds budskap til mange 
mennesker.

Moroni ga oss alle vår himmel-
ske Faders budskap da han ga oss 

dette løftet med hensyn til å lese 
Mormons bok: «Når dere mottar 
dette, vil jeg be dere innstendig 
om å spørre Gud den evige Fader, 
i Jesu Kristi navn om ikke disse 
ting er sanne. Og hvis dere spør 
av et oppriktig hjerte, med ærlig 
hensikt og har tro på Kristus, vil 
han åpenbare sannheten av det for 
dere ved Den Hellige Ånds kraft» 
(Moroni 10:4).

Joseph Smith mottok et spesielt 
budskap fra vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus (se Joseph Smith 
– Historie 1:11–20). Joseph Smith 
tilbragte livet med å forkynne dette 
budskapet for alle mennesker.

Vi er velsignet som har en profet 
i dag. Vi kan høre budskap fra vår 
himmelske Fader når vi lytter til 
profeten.

Vår himmelske Fader taler til 
oss gjennom sine profeter

Aktivitet
Klipp ut papirstrimlene med 

bilder av Det første presidentskap 
og De tolv apostlers quorum. Lim 
enden av strimlene til begynnelsen 
av den neste. Brett papiret frem og 
tilbake etter linjene for å lage et 
hefte.

Bruk listen under, og skriv navnet 
til hver av generalautoritetene under 
vedkommendes bilde. Lytt til deres 
taler på generalkonferansen, og 
bruk heftet til å skrive notater i. Del 
dine tanker om generalkonferansen 
under et familiemåltid eller famili-
ens hjemmeaften. ◼

BRING PRIMÆR HJEM Du kan bruke denne leksjonen og aktiviteten  
for å lære mer om Primærs tema denne 
måneden.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf
Boyd K. Packer
L. Tom Perry
Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
M. Russell Ballard
Richard G. Scott
Robert D. Hales
Jeffrey R. Holland
David A. Bednar
Quentin L. Cook
D. Todd Christofferson
Neil L. Andersen
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 Av Rebecca Barnum
Basert på en sann historie

Aktivitetsdagen og 

bønner. Det er som om han ikke lytter.»
Mor klemte hånden min. «Kanskje telefonen 

fra søster Garcia er svaret,» sa hun.
«Hvordan kan den være svar på mine bønner?»  

spurte jeg.
«Noen ganger når vi ber, venter vår himmelske Fader 

at vi gjør noe for å hjelpe til å få svar på våre bønner,» 
sa mor. «Det kalles å handle i tro. Vi må gjøre mer enn 
bare å be. Noen ganger må vi handle i tro før vi mottar 
velsignelsen.»

«Kan det være mulig?» tenkte jeg.  «Kan det å gå på 
aktivitetsdagen virkelig være svar på mine bønner?»

Senere spurte mor om jeg ønsket å bli kjørt til aktivi-
teten. Jeg trakk pusten dypt og nikket. Selv om jeg var 
redd, føltes det riktig.

Hjertet slo hurtig da vi kom til kirken. Søster Garcia 

«Dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er prøvd» (Ether 12:6).

svaret
F or en fryktelig dag! På skolen i dag snakket jeg 

ikke med noen, jeg lekte ikke med noen i fri-
minuttet, og jeg satt ikke sammen med noen i 

lunsjpausen. Min familie har bodd i denne nye byen i to 
uker, og fremdeles har jeg ingen venner!

Da jeg kom gående opp til det nye huset vårt, så jeg 
at min yngre søster lekte med piken som bor på den 
andre siden av gaten. Hun vinket. «Hei, Rosa!»

Jeg snudde meg og svarte ikke. Tre piker i gaten er 
på samme alder som min yngre søster. Hvor mange 
piker i gaten er på min alder? Ingen. Ikke én!

Jeg skjøv opp inngangsdøren og slengte skolesekken 
på gulvet.

«Søster Garcia ringte fra Primær for å minne deg om 
aktivitetsdagen i dag,» sa mor.

«Jeg har ikke lyst til å gå på aktivitetsdagen,» sa jeg 
grettent. «Jeg har nettopp tilbragt hele dagen sammen 
med barn jeg ikke kjenner. Jeg vil ikke tilbringe en time 
til med piker jeg ikke kjenner! Å snakke med folk man 
ikke kjenner kan være lett for noen, men ikke for meg.»

«Jeg vet at det har vært vanskelig å flytte hit og dra fra 
alle dine gamle venner,» sa mor. «Jeg har bedt om at vi 
snart må bli kjent med noen nye venner.»

«Jeg også,» sa jeg. «Jeg ber om det hver kveld, men 
hittil har ikke vår himmelske Fader besvart mine ILL
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«Gud vil 

ikke alltid 
belønne deg umid-
delbart i henhold 
til dine ønsker. Gud 
vil heller svare med 
det som ifølge hans 

evige plan er best for deg.»
Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers 
quorum: «Troens oppholdende kraft i tider 
med usikkerhet og prøvelser»,  Liahona,  
mai 2003, 77.

ønsket meg velkommen og førte meg til en stol ved 
bordet. Hennes vennlige stemme og varme smil fikk 
meg til å føle meg mer vel.

En pike på den andre siden av bordet så på meg. 
«Hei, jeg er Teresa,» sa hun. «Er du ny?»

Noe satt fast i halsen min, så jeg bare nikket.
«Jeg tror jeg har sett deg på skolen,» sa Teresa.  

«Hvilken klasse går du i?»
Jeg svelget nervøst. «Fru Lies klasse,» svarte jeg.
«Jeg går i klassen ved siden av!» sa hun.
Vi snakket om klassene  våre og yndlingsfagene  

våre. Mens vi snakket sammen, ble jeg overrasket  
over hvor mye vi hadde felles. Begge likte til og  

med å gå på rulleskøyter!
Da mor hentet meg etter aktiviteten, hoppet jeg  

inn i bilen.
«Mor, kan jeg leke med min nye venninne Teresa?» 

Jeg vinket til Teresa, og hun vinket tilbake.
Mor syntes det var en god idé, og resten av kvelden 

gikk min nye venninne og jeg på rulleskøyter oppover 
og nedover i gaten min.

Om kvelden knelte jeg ned ved sengen min og tak-
ket min himmelske Fader for at han hadde besvart mine 
bønner. Til å begynne med var jeg redd for å dra til 
aktivitetsdagen, men jeg er glad jeg gjorde det. Jeg er 
glad jeg var modig nok til å handle i tro. ◼



DEN VIKTIGSTE DAGEN I MITT LIV

Dette bildet er av min far og meg på min 
dåpsdag for to år siden. Jeg kommer alltid 

til å huske den dagen, for det var den viktigste 
dagen i mitt liv. Det var den dagen jeg 

inngikk en pakt med min himmel-
ske Fader. Jeg vet at min himmel-
ske Fader og Jesus Kristus lever, og 
at de elsker meg svært høyt.

Jeg liker virkelig å dra til 
templet. Selv om jeg ikke 

kan komme inn ennå, 
liker jeg å dra dit, og jeg 

minner alltid mine 
foreldre på at de skal 
reise til templet.

Milton Aarón V., 
10 år, Ecuador

Vår side

Send tegning, foto, erfaring eller vitnes-
byrd som bidrag til Vår side til liahona@ 

ldschurch .org, med «Our Page» i emnelinjen.
Alle bidrag må inneholde barnets fulle 

navn, kjønn og alder (må være 3 til 12 år) 
i tillegg til fars eller mors navn, menighet 
eller gren, stav eller distrikt, samt fars eller 
mors skriftlige samtykke (e-post aksepteres). 
Bidrag kan bli redigert med hensyn til klarhet 
eller lengde.

Celeste og 
Giuliana C., 
7 og 6 år, fra 
Argentina, liker 
å hjelpe sin mor 
med å rydde 

på rommet sitt og sette på plass leker og sko. De 
passer også på lillebroren sin og leker med ham når 
deres mor har det travelt. Familien liker å besøke 
tempelplassen sammen. Celeste og Giuliana sier at 
det gjør dem mer sammensveiset som familie.

Sonya K., 5 år, Russland

«Vår president Thomas S. Monson», 
av Tyla J., 7 år, Utah, USA
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Om Moses
Herren ga Moses makt til å 

utføre mirakler. Han skilte Rødehavet så israelittene 
kunne flykte fra Egypt. Senere mottok han De ti bud.

Du forstår kanskje ikke alltid hvorfor Herren vil at du 
skal gjøre bestemte ting, men hvis du er lydig og har tro 
slik som Moses, vil Herren velsigne deg.

Moses

Hvor du kan finne mer
2. Mosebok 3–14 Moses utfører mirakler og fører 

israelittene ut av Egypt.
2. Mosebok 19–20 Herren åpenbarer De ti bud  

for Moses.
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Av Laurie Williams Sowby
Basert på en sann historie

«La ingen forakte deg for din ungdoms 
skyld, men vær et forbilde for de  
troende» (1 Timoteus 4:12).

Daniels eksempel  
med hensyn til bønn

FOR SMÅ BARN

1. Daniel var begeistret. Han satt i et fly 
på vei til sine besteforeldre i Peru. De 
var ikke medlemmer av Kirken, men 
han var glad i dem, og de var glad  
i ham.

2. Da Daniel kom til Peru, 
var han så glad for å se 
sine besteforeldre. Han 
hadde også litt hjem
lengsel. Det var mye 
som var annerledes i 
Peru enn i Spania. Men 
han visste at det var 
én ting som kunne 
være den samme.

3. 
Kan vi holde bønn før  
vi legger oss?

4. 
Hvorfor ønsker du å be?
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Fordi Jesus sa at vi skulle be.

OK. Hvordan ber du?
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5. 

Vi må knele, bøye hodet og  
lukke øynene.

6. Vi kan takke vår himmelske 
Fader for våre velsignelser og  
be ham hjelpe oss.

7. Daniels besteforeldre ble så imponert at de holdt bønn  
hver morgen og kveld mens Daniel var på besøk.

8. Daniel følte seg glad når  
han ba sammen med sine 
besteforeldre. Han visste at 
hans himmelske Fader også 
var glad.
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F O R  S M Å  B A R N

VÆR ET GODT EKSEMPEL
Daniel lærer å være et godt eksempel. Tegn et smilende ansikt  

i sirklene ved siden av bildene av Daniel som er et godt eksem-
pel. Tegn et trist ansikt i sirklene ved siden av bildene av Daniel som 
er et dårlig eksempel.

HJELP TIL FORELDRE

•  Les historien «Daniels eksempel med 
hensyn til bønn» sammen med ditt 
barn. Fortell om en gang da en annens 
gode eksempel hjalp deg.

•  Fortell historien om Abinadi fra 
Mormons bok (se Mosiah 11-17). 
Forklar at Abinadis sterke eksempel 
og læresetninger bidro til å omvende 
Alma til sannheten.
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Mormons bok

Det gamle 
testamente

Det nye  
testamente

Den kostelige  
perle

Nephi

Døperen Johannes

Daniel

Joseph Smith

Sett riktig sammen
Skriftene inneholder beretninger om profeter og andre mennesker 

som er eksempler på hvordan vi skal være lydige mot vår himmelske 
Fader. Følg linjene for å finne hvilken bok i Skriftene beretningen 

om hver profet finnes i.
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språk) eller lese hele denne artikkelen under 
«Church News and Events» på LDS.org på lds.org/
church/news/how-general-conference-changed-
my-life.

Kort tid etter generalkonferansen i oktober 
2010 bestemte Jared og Kathleen Smith fra 
Utah seg for å ta en kjøretur i nabolaget 

sammen med sine tre barn for å se på høstfar-
gene. Før de dro, la bror Smith en liten beholder 
med innviet olje i lommen. Han hadde tenkt på 
president Henry B. Eyrings tale på prestedøms-
møtet om å være beredt for prestedømstjeneste 
til enhver tid (se «Tjen med Ånden»,  Liahona og 
 Ensign, nov. 2010, 59).

På vei hjem så familien Smith en folkemengde 
som hadde stimlet sammen rundt en liten jente 
som lå på bakken, med noe som så ut til å være 
en hodeskade. De hørte en kvinne rope: «Er det 
noen som har innviet olje? Vær så snill!» Bror 
Smith svingte raskt ut til siden og ga oljen sin til 
jentas far. Etter en prestedømsvelsignelse våknet 
jenta til bevissthet og begynte å snakke med 
foreldrene sine. Like etter kom ambulansen og 
kjørte henne til sykehus.

«Vi følte varme og fred ved tanken på at vi 
hadde vært på rett sted til rett tid, at vi hadde med 
oss olje og, som president Eyring hadde talt om, 
var beredt,» sier bror Smith. «Våre barn så hvilken 
velsignelse prestedømmets kraft kan gi, og da vi 
dro, følte vi vår himmelske Faders kjærlighet både 
til oss, den lille jenta og familien hennes.»

Mange familier har, i likhet med familien Smith, 
blitt velsignet fordi de har fulgt råd som har blitt 
gitt på generalkonferansen. Nå som medlemmene 
forbereder seg til en ny generalkonferanse, vil tre 
familier her fortelle om sine erfaringer med å følge 
profetenes råd.

Du kan finne flere historier (på engelsk), for-
telle om din egen erfaring (på et hvilket som helst 

Anne Te Kawa, Tararua, New Zealand
Tidlig i 2010 hadde jeg jobbet med noen alvor-

lige personlige problemer. Biskopen foreslo at jeg 
kanskje ville ha nytte av å møte en profesjonell 
rådgiver. Dette sjokkerte meg. Jeg arbeider og 
underviser innen behandling av stoff- og alkoho-
lavhengighet, så jeg tenkte: «Jeg er praktisk talt 
rådgiver selv! Jeg trenger ikke andres hjelp.»

Jeg strevde fremdeles med noen av utfordringene 
mine – og min egen stolthet – da generalkonferan-
sen i april begynte. Eldste James B. Martino i De 
sytti holdt en tale med tittelen: «Alle ting samvirker 
til det gode» (se  Liahona og  Ensign, mai 2010, 101), 
og den handlet om hvordan man takler lidelse.

Budskapet hans gjorde inntrykk, og jeg 
bestemte meg for å be om veiledning om hva jeg 
skulle gjøre. Jeg forlot konferansen med et ønske 
om å søke tro og stole på at Frelseren ville veilede 
meg gjennom Den hellige ånd.

Jeg grunnet og ba i to uker, og til slutt bestemte 
jeg meg for å prøve rådgivning. Det har vært 
en nyttig og god opplevelse. Og etter å ha lest 
eldste Martinos tale om igjen, hentet styrke gjen-
nom bønn til min himmelske Fader og satt min 
lit til hans Sønn Jesu Kristi forsoning, føler jeg 

Nytt fra Kirken

Konferansen  
kan forandre oss
Av Melissa Merrill
Kirkens tidsskrifter

En konferanse-
tale av eldste 
James B.  
Martino  
oppmuntret 
Anne Te  
Kawa fra  
New Zealand  
til å be om  
den veiledning 
hun trengte.
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nå vedvarende trygghet. Jeg vitner om at det å 
ydmykt søke Herren alltid er måten å overvinne 
prøvelser på. Han vil hjelpe oss å bli oppmerk-
somme på konkrete ting vi trenger å gjøre.

Andrea Roueche, Texas, USA
Min mann Collin og jeg ble foreldre i oktober 

2009. Da vår datter Eliza ble fem måneder gam-
mel, begynte vi å snakke om når vi skulle begynne 
å inkludere henne i familiens hjemmeaften og 
skriftstudium. Var det noen vits i å holde familiens 
hjemmeaften mens hun var våken? Kunne hun 
egentlig få noe ut av at vi leste Mormons bok høyt?

Under generalkonferansen i april 2010 sa 
eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quo-
rum: «Ungdom i alle aldre, til og med spedbarn, 
er mottakelige for den karakteristiske ånd i Mor-
mons bok» («Vær årvåkne … med all utholdenhet», 
 Liahona og  Ensign, mai 2010, 40).

Forandringene vi har gjort, har vært enkle 
og gradvise. Vi spiller regelmessig en CD med 
Primær-sanger for Eliza. Vi leser 
noen få vers fra Mormons bok for 
henne i forbindelse med mid-
dagen. Vi har begynt å holde 
familiebønn like før Eliza 
legger seg for natten. Når vi 
går turer, peker jeg på fugler 
og sier til henne: «Jesus 
har skapt de fuglene 
for oss.» Hun forstår 
det kanskje ikke ennå, 
men det vil hun snart.

Jeg har oppdaget 
at disse tingene har 
lindret mye av min 
engstelse for fremtiden. 
Jeg føler at så lenge jeg 
gjør mitt ved å lære Eliza 
det hun trenger å vite, og 

ved å følge profetenes råd, vil hun bli velsignet i 
fremtiden.

Sela Fakatou, West Midlands, England
I vår familie har alle det veldig travelt. Noen 

ganger tar vi oss ikke tid til å lytte oppmerksomt 
til hverandre eller være vennlige og høflige. Som 
forberedelse til en kommende generalkonferanse, 
holdt vi derfor bønn for å finne ut hvordan vi 
kunne komme hverandre nærmere som familie.

Eldste Robert D. Hales’ tale: «Vår plikt overfor 
Gud: Foreldres og lederes oppgave med den opp-
voksende generasjon» (se  Liahona og  Ensign, mai 
2010, 95), ga svar på våre bønner og våre spørsmål.

Jeg ble spesielt rørt av historien om da eldste 
Hales’ barnebarn spurte: «Bestefar! er du der inne?» 
Eldste Hales i De tolv apostlers quorum forklarte: 
«Å være der betyr å forstå de unge og være enga-
sjert sammen med dem. Å være engasjert betyr 
ikke bare å samtale med dem, men å gjøre noe 

sammen med dem også.»
Vi har jobbet med måten vi omgås 

hverandre på. Under middagen snakker 
vi om dagen som har gått. Vi snakker om 
utfordringer vi opplever og hvordan det vi 

lærer i Skriftene, kan hjelpe oss å møte 
og overvinne disse utfordringene.

Det har vært krevende å sette av 
tid til disse samtalene. Men etter 
hvert som disse gode vanene har 
slått rot i familien, har jeg følt en 
spesiell kjærlighet til min familie. 
Når jeg har fulgt de profetiske 
råd jeg mottok under konfe-
ransen, har jeg også fått svar 
på andre spørsmål, og jeg har 
sett hvordan jeg kan bli mer lik 
Frelseren Jesus Kristus. Mer enn 
noensinne tidligere har jeg følt 
fred istedenfor bekymring. ◼

Collin og 
Andrea Roueche 
fant svarene de 
søkte, i en kon-
feransetale av  
eldste David A. 
Bednar.
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Selvhjulpenhetens  
frø sås på små steder
Av Allie Schulte
Velferdsavdelingen

Mange medlemmer av Kirken bor i 
leiligheter eller små boliger uten plass 
til en kjøkkenhage. Andre bor i tørre 

områder hvor jorden er ufruktbar. Noen føler at 
de ikke har tid eller økonomiske midler til å dyrke 
sin egen mat. Men med tro, flid, tålmodighet og 
litt kreativitet kan hvem som helst klare å ha en 
kjøkkenhage. 

Hvis medlemmer tar bønnen til hjelp, tenker 
over rådet om å ha en kjøkkenhage og prøver å 
finne måter å være lydige mot dette prinsippet 
på, vil de bli forundret over løsningene de kom-
mer frem til. Her er noen erfaringer og råd fra 
medlemmer som har fulgt rådet om å anlegge en 
kjøkkenhage.

Hagebruk på budsjett
Mens hun bodde i en liten rekkehusleilighet, 

oppdaget Noelle Campbell fra Houston, Texas at 
mesteparten av det hun trengte for å anlegge en 
kjøkkenhage, allerede fantes i hennes eget hjem. 
På terrassen begynte hun å så grønnsaker i brukte 
beholdere – alt fra vaskemiddel-kartonger til 
kattesandbokser. 

Hun ble forbløffet over hvor mye mat hun 
kunne dyrke frem i de små beholderne. Så utvidet 
hun kjøkkenhagen sin, fremdeles med ting hun 
fant hjemme. Gamle bokhyller og kasser ble til 
en vertikal kjøkkenhage. Rammen av en gammel 
trampoline brukes nå til holde oppe bønner, erter 
og andre klatreplanter. Hun bruker til og med 
gamle grillrister for å unngå at tomatene vokser 
skjevt.

«Jeg elsker utfordringen som «beholderhage-
bruk» gir meg, og å se terrassen min forvandlet 

fra et 6 kvadratmeter stort betongstykke til en 
grønn, levende og fruktbar kjøkkenhage,» sier 
Noelle.

Bruk beholdere
I Alberta, Canada vet Shirley Martin av erfaring 

at man kan dyrke nesten en hvilken som helst 
plante i en beholder så enkel som brukte brus- 
eller juiceflasker. Hun sier at nøkkelen til vellykket 
beholderhagebruk er tilstrekkelig belysning, selv 
om det bare er et vindu eller en lampe som er 
beregnet på å fremme plantevekst, og hyppigere 
vanning, ettersom beholderne tørker mye fortere 
enn en vanlig hage.

«I år,» sier Shirley, «dyrker jeg en kjøkkenhage i 
noen få potter på verandaen min, komplett med 
urter, salat, tomater, løk, gressløk og paprika. Bare 
fantasien setter begrensninger.»

Esker, bøtter, 
flasker og 
andre behol-
dere kan bru-
kes til å gjøre 
små rom om 
til produktive 
kjøkkenhager.
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Lær ved å gjøre
Kwan Wah Kam fra Hong Kong bestemte seg 

først for å anlegge kjøkkenhage for å supplere sitt 
hjemmelager. Hun hadde aldri forsøkt seg på å 
dyrke sin egen mat, men antok at hun kunne lære 
alt hun trengte å vite ved å lese bøker. 

Selv om informasjonen hun fant var nyttig, fant 
Kwan snart ut at hun lærte mest ved rett og slett å 
utføre hagearbeidet i praksis. For hvert år har hun 
lært mer om den beste jorden å bruke til forskjel-
lige frø, hvordan man ser forskjell på gode og 
dårlige frø, ulike måter å vanne og gjødsle planter 
på, samt hvilke årstider som er best til å dyrke de 
forskjellige grønnsakene.

Det Kwan lærte, begrenset seg imidlertid ikke 
bare til hagebruk. En kveld truet et voldsomt uvær 
med å ødelegge kjøkkenhagen hennes. Neste 
morgen ble hun overrasket over at plantene ikke 
var skadet, men isteden vokste seg sterkere på 
grunn av alt vannet.

«Av denne erfaringen lærte jeg at med tro på 
Gud kan vi bli sterkere hvis vi møter våre prø-
velser og vanskeligheter med mot,» sier Kwan. 
«Velsignelsene jeg har fått av hagebruk, er både 
timelige og åndelige.» ◼

«Det er ikke mange år i mitt liv hvor jeg ikke 
har hatt ansvar for en hage. Selv om jeg nå bor i 
en leilighet i byen, sår og høster jeg fremdeles en 
kjøkkenhage hvert år … Hvert år, når jeg ser på et 
uanselig lite frø og setter det i en godt opparbei-
det frøseng, undrer jeg meg over hvor mye det vil 
produsere.»
Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum:  
«The Law of the Harvest», New Era, okt. 1980, 4.

TEMPELNYTT

President Monson 
tar første spadestikk 
i Roma

President Thomas S. Monson 
tok første spadestikk til Roma 
Italia tempel 23. oktober 2010. 
Det tre etasjer høye, 3700 kva-
dratmeter store templet som ble 
bekjentgjort to år tidligere, vil 

bli det tolvte i Europa og det 
første i Italia. Når det står ferdig, 
vil det betjene medlemmene i 
Italia og nabolandene. Den 6 
hektar store tomten vil bli et 
religions- og kultursenter med 
et multifunksjonelt møtehus, et 
besøkssenter, et slektshistorisk 
senter og et gjestehjem.

Tempel under  
oppføring i 
Argentina

Eldste Neil L. Andersen i De 
tolv apostlers quorum tok første 
spadestikk til et tempel i Cór-
doba i Argentina 30. oktober 
2010. På den samme tomten 
sto tidligere et av Kirkens første 
møtehus i Argentina. «Hvor fan-
tastisk det er å tenke på at dens 
endelige formål blir å romme 
Herrens hus,» sa eldste Ander-
sen. Templet vil bli det andre i 
Argentina. Det er også et tempel 
i Buenos Aires.

Første spadestikk  
tatt i Gilbert, 
Arizona 

Eldste Claudio R. M. Costa i 
De syttis presidentskap tok før-
ste spadestikk til Gilbert Arizona 
tempel 13. november 2010.  
Gila Valley Arizona og Gilbert  
Arizona tempel, som ble 
bekjentgjort 26. april 2008, var 
de første templene president 
Thomas S. Monson bekjent-
gjorde etter at han ble Kirkens 
president. Gilbert Arizona tem-
pel vil bli Arizonas fjerde tem-
pel. Et femte, Phoenix Arizona 
tempel, er fremdeles på planleg-
gingsstadiet. ◼

President Thomas S. Monson tok 
første spadestikk til Roma Italia 
tempel 23. oktober 2010.
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KOMMENTARER

Elsker plakatene
 Liahona er alltid så interessant! 

Ettersom det innbyr oss til å bidra på 
så mange måter, identifiserer jeg meg 
stadig mer med det og føler meg del-
aktig i det. Jeg elsker plakatene. Jeg 
rammer dem inn og henger dem på 
kontoret mitt. Takk for alt dere gjør.
Bertha Viola Rétiz Espino, Mexico

Det blir stadig flere 
medlemmer

Vi medlemmer av Abuakwa gren 
i Ghana feiret nylig vårt 1-årsjubileum 
som gren. Vi begynte med 50 tilstede 
på nadverdsmøtet, og nå er det 128 
tilstede. Vi er glad i våre ledere. Vi 
leser og studerer  Liahona, vi kjøper 
ekstraeksemplarer til konvertitter 
og andre som ikke har dem, og 
medlemstallet vårt fortsetter å øke 
hver eneste dag. Vi vet at Mormons 
bok er sann.
Christopher Pidoal, Ghana

Et anker på et stormfullt hav
Jeg er så takknemlig for å ha 

 Liahona i mitt hjem! Det er en kilde 
til kraft. En dag da mitt sinn ble bom-
bardert med urene tanker, fordypet 
jeg meg i  Liahona, og disse tankene 
forlot meg.  Liahona hjalp meg å 
rense mine tanker og fungerte som 
et sikkert anker på et stormfullt hav.
Victorino F. Dela Cruz jr., Filippinene

Send tilbakemelding eller forslag til 
liahona@ldschurch.org. Bidrag kan 
bli redigert med hensyn til lengde 
eller klarhet. ◼

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjemmeaften.  
Dette er noen få eksempler.

«Adskilt av en 
flom, forenet ved 
bønn», side 14: Etter å 
ha lest denne artikkelen, 
kan det være hensikts-
messig å legge vekt på 
bønnens prinsipper ved sammen å lese 
Alma 34:18–27. Be familiens medlemmer 
fortelle om tilfeller der deres bønner har 
blitt besvart.

«Helbrederens kunst», side 18:  
Snakk som familie om positive måter dere 
kan reagere på hvis noen fornærmer dere. 
Drøft hvordan det å forstå og anvende 
forsoningen kan «helbrede sårede hjerter, 
misforståelser og hat».

«Hvordan undervise i læren om 
familien», side 32: Mens du fremleg-
ger Julie B. Becks budskap, kan du be 

familiemedlemmene om å snakke om 
viktigheten av læren om familien. Snakk 
om hvilke trusler familien står overfor og 
hvordan disse kan overvinnes ved tro. Hjelp 
til med å finne løsninger på betenkeligheter 
eller motvilje dine barn måtte ha mot å stifte 
sin egen familie når tiden er inne for det.

«Tell dine velsignelser», side 62: Før 
dere leser denne artikkelen som familie, 
kan du plassere gjenstander rundt i rommet 
som minner deg om dine velsignelser. Dette 
kan være klær, mat, Skriftene, kunst som 
fremstiller Frelseren, bilder av familien osv. 
Be familien om å lete etter disse «velsignel-
sene» og fortelle hvorfor de er takknemlige 
for dem. Du kan også be familiens medlem-
mer lage en liste over ting de er takknemlige 
for og foreslå at de går gjennom listen en 
gang imellom.

IDEER TIL FAMILIENS HJEMMEAFTEN

Familiens hjemmeaften selv om man ikke er hjemme
Tre av mine barn har flyttet hjemmefra for å studere, så vi har familiens hjemmeaften 

over Internett. Jeg sender dem e-post hvor jeg forteller dem om åndelige opplevelser vi 
har hjemme og leksjoner vi har fra  Liahona eller Skriftene – særlig Mormons bok. Hvis 
det går en uke og jeg glemmer å skrive, sier de alle: «Mamma! Vær så snill! Vi savner 
familiens hjemmeaften.» Ved å ta del sammen med oss på denne måten, har de kunnet 
styrke oss selv om de ikke er her fysisk.

Jeg tror familiens hjemmeaften er et inspirert program fordi den hjelper oss å 
bygge en sikker grunnvoll på vår Frelser Jesu Kristi klippe. Familiens hjemmeaften 
hjelper oss også å oppnå det som Herren ønsker for oss – at vi kan være sammen 
som familie for evig. ◼
Norma Leticia Treviño de Taylor, Nuevo León, Mexico
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Hvorfor håndbøker?
Nå som Kirkens ledere har 

presentert to nye håndbøker 
og forklart hvordan vi kan 

gjennomføre retningslinjene i dem 
under to verdensomspennende opp-
læringsmøter for ledere, har de også 
besvart spørsmålet: Hvorfor er det 
viktig med håndbøker?

Noen av de mange måtene Kirkens 
håndbøker kan velsigne oss på, er:  
(1) Fremgangsmåtene holdes like 
under hurtig vekst, (2) arbeidsbe-
lastningen for Det første president-
skap reduseres, og (3) de legger til 
rette for åpenbaring i den lokale 
administrasjon.

Integritet og vekst
Håndbøkene bidrar til en ensar-

tet gjennomføring av retningslinjer, 
fremgangsmåter og programmer i en 
kirke som opplever rask vekst over 
hele verden.

«Vårt medlemstall har vokst siden 
Kirken ble organisert i 1830. Og det 
vil fortsette å vokse med tusener av 
enheter over hele verden,» sa presi-
dent Thomas S. Monson under det 
verdensomspennende opplærings-
møtet for ledere i november 2010. 
«Det ville vært nærmest umulig å 
gjennomføre Kirkens retningslinjer, 
fremgangsmåter og programmer uten 
disse håndbøkene.»

Det første presidentskaps byrde
Håndbøkene bidrar til å redusere 

Det første presidentskaps tidkre-
vende byrde med å besvare spørs-
mål og korrigere feil som gjelder 
fremgangsmåter.

«Når vi i Det første presidentskap 
har våre faste møter hver dag, må 
vi, av nødvendighet, håndtere og 
korrigere feil,» sa president Monson. 
«De fleste av disse feilene kunne 
vært unngått hvis … lederne hadde 
vært kjent med håndboken og fulgt 
regningslinjene og fremgangsmå-
tene som er forklart i dem.»

President Monson sa at velmen-
ende ledere som ikke er kjent med 
Kirkens retningslinjer og fremgangs-
måter, noen ganger tar beslutninger 
som kan medføre skadelige avvik i 
Kirkens programmer. 

«Enten dere har vært medlem 
av Kirken hele livet eller er et 
relativt nytt medlem, skulle dere 
slå opp i håndboken hvis dere 
er usikre på en retningslinje eller 

fremgangsmåte,» sa president  
Monson. «Håndbøkene gir trygghet.»

Legger til rette for åpenbaring
Håndbøkene legger til rette 

for åpenbaring når lokale ledere 
søker Åndens veiledning i Kirkens 
administrasjon.

«Når Kirkens ledere kjenner sine 
plikter og følger etablerte fremgangs-
måter, innbyr de Den hellige ånd til 
å inspirere dem og menneskene de 
betjener,» sa eldste Quentin L. Cook 
i De tolv apostlers quorum under 
møtet i november 2010. 

Bror David M. McConkie, før-
sterådgiver i Søndagsskolens gene-
ralpresidentskap, illustrerte hvor 
viktige håndbøkene er på general-
konferansen i oktober 2010.

Mens en områdesytti lærte ham 
opp som ny stavspresident, stilte 
bror McConkie en rekke spørsmål 
som, til hans forlegenhet, alle var 
besvart i håndbøkene.

«Jeg våget ikke å stille flere spørs-
mål. Det var nok best å lese hånd-
boken,» sa bror McConkie. «Det er 
i strid med himmelens system at 
Herren skal gjenta til hver og en av 
oss individuelt det han allerede har 
åpenbart til oss kollektivt» («Læring og 
undervisning i evangeliet»,  Liahona 
og  Ensign, nov. 2010, 13).

Du finner video-, tekst- og lydfiler 
på 40 språk fra de verdensomspen-
nende opplæringsmøtene for ledere 
i november 2010 og februar 2011 
under Serving in the Church på 
LDS.org.  ◼

Ledere i Kirken som er kjent med og 
følger håndbøkene, innbyr Åndens 
veiledning og inspirasjon.
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Ett av mine kjæreste barndomsminner 
er klikkingen av min mors høye hæler 
på tregulvet på kjøkkenet mens hun 

gjorde familien klar til å dra til kirken. Hun 
var svært involvert i menigheten og var 
Hjelpeforeningens president i mange år. Jeg 
drømte aldri om at noe kunne bli forandret.

Da jeg var omtrent 12 år og hun og jeg 
bodde alene, forlot hun Kirken av grunner 
jeg ikke forsto. Selv om mor – mitt forbilde 
– hadde besluttet å slå inn på en annen vei, 
visste jeg at evangeliet var sant, og jeg fortsatte 
å gå i kirken. Selv om mor ikke var enig med 
meg, kjørte hun meg til og fra kirken hver uke.

Det var ofte følelsesmessig vanskelig å være 
i kirken, spesielt på nadverdsmøtet, der jeg 
satt alene langt bak og hadde god utsikt til alle 
mødrene, fedrene og barna som satt sammen. 
Mange ganger satt jeg sammen med familien 
til en venn. Jeg kommer alltid til å være takk-
nemlig for min «mormonfamilie» og andre i 
menigheten som gikk omhyggelig inn for å 
inkludere meg i denne vanskelige tiden.

Mine hjemmelærere var for eksempel 
trofaste, selv om det var bare meg de kom for 
å undervise og jeg bodde lenger unna enn de 
fleste i menigheten. Jeg så frem til anlednin-
gen til å drøfte evangeliet og føle styrken  
i prestedømmet og Ånden i mitt hjem.

Mange medlemmer av menigheten var folk 
jeg hadde kjent hele livet. Med deres kjente 
ansikter, varme smil og vennlige samtaler ble 

T IL  V I  SES  IGJEN

de mine mødre, fedre, brødre og søstre i 
menigheten. Jeg følte tilhørighet og kjærlig-
het, og det mildnet sorgen over å komme til 
kirken uten min familie.

Jeg vet at jeg ikke er alene om en slik 
situasjon. Mange unge kommer til kirken 
uten den ene av foreldrene eller uten begge. 
Men gjennom eksempel, vennskap og kall 
kan vi alle rekke ut en hånd til disse sønner 
og døtre av vår himmelske Fader og hjelpe 
dem å føle seg velkommen, undervise dem i 
evangeliets prinsipper og oppmuntre dem til 
å ta aktivt del i møter og aktiviteter.

«Vår himmelske Fader planla at vi skulle 
bli født i en familie – den mest grunn-

leggende, mest hellige og mest kraftfulle 
gruppe på jorden,» sa Virginia H. Pearce, tid-
ligere rådgiver for Unge kvinner på general-
plan. «Og det er i familien vi tilegner oss noe 
av den viktigste lærdom vi noensinne blir 
undervist om. I tillegg til denne familiegrup-
pen sørget Herren også for menighets- eller 
grensfamilien… Menigheter er ikke ment å 
erstatte familieenheten, men å støtte familien 
og dens gode læresetninger. En menighet 
er et annet sted der det finnes tilstrekkelig 
hengivenhet og energi til å danne en slags 
familie med et “sikkerhetsnett” for oss alle 
når vår familie ikke kan eller ikke sørger for 
all den undervisning og utvikling vi trenger 
for å vende tilbake til vår himmelske Fader. 
Vi trenger å styrke vår takknemlighet for 
kraften i menighetsfamilien og fornye vår 
forpliktelse til å delta positivt i dette samfunn 
av hellige.» 1

Jeg er svært takknemlig for dem som ble 
mitt sikkerhetsnett og ga meg et ønske om å 
gjøre det samme for andre. ◼
NOTE
 1. Virginia H. Pearce, «The Rewards of a Ward», New Era, 

mars 1995, 41.

Da jeg begynte 
å gå i kirken 
alene som 
12-åring, 
oppdaget jeg 
at min him-
melske Fader 
hadde velsig-
net meg med 
et ferdiglaget 
sikkerhetsnett.
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TRYGG I MIN 
MENIGHETSFAMILIE
Av Caroline Kingsley



«Og se, en kvinne som hadde lidd av blødninger i tolv år, 

kom bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans.

For hun sa ved seg selv: Om jeg bare får røre ved  

kappen hans, så blir jeg helbredet.

Men Jesus vendte seg om, og da han så henne,  

sa han; Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.  

Og kvinnen ble frisk fra samme stund» (Matteus  

9:20–22).

KRIST I  ORD

Jeg skal bli hel, av Al Young



«Guds helbredende kraft er 
storartet, dyptgående og 
vakker,» skriver eldste Yos-

hihiko Kikuchi i De sytti. «Jeg tak-
ker ham for hans barmhjertighet, 
hans kjærlighet og hans miraku-
løse himmelske helbredelse. Jeg tak-
ker ham for at Frelserens forsoning 
virkelig har funnet sted, denne som 
ved Hans nåde ”gir kraft til å vaske 
bort synder, helbrede og skjenke 
evig liv.”» Se «Helbrederens kunst», 
side 18.
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