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«Pilatus kalte da sammen yppersteprestene og rådsherrene  

og folket

Han sa til dem: Dere har ført fram for meg denne mann som 

en folkeforfører. Og se, nå har jeg forhørt ham i deres nærvær. 

Men jeg har ikke funnet denne mann skyldig i noe av det dere 

anklager ham for …

Derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri.

Men i høytiden måtte han gi dem én fri.

Da ropte de alle som én og sa: Bort med denne! Gi oss  

Barabbas fri! …

Ecce Homo (Se det menneske!), av Antonio Ciseri

Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri.

Men de ropte tilbake: Korsfest! Korsfest ham!

For tredje gang sa han til dem: Hva ondt har da denne mann 

gjort? Jeg har ikke funnet noen dødsskyld hos ham. Derfor vil jeg 

refse ham og så gi ham fri.

Men de trengte på med høye rop og krevde at han skulle 

korsfestes …

Pilatus felte da den dom at det skulle skje som de krevde.

… Men Jesus overgav han til deres vilje» (Lukas 23:13–14, 

16–18, 20–25).
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I dag er det bare ruiner igjen av 
Kapernaum, byen ved innsjøen 
og sentrum for Frelserens virke 

i Galilea. Her forkynte han i syna
gogen, underviste ved innsjøen og 
helbredet i hjemmene.

I begynnelsen av sin virksomhet 
brukte Jesus en tekst fra Jesaja: «Her
ren Herrens Ånd er over meg, fordi 
Herren har salvet meg til å forkynne 
et godt budskap for de elendige. Han 
har sendt meg til å forbinde dem som 
har et sønderbrutt hjerte, til å utrope 
frihet for de fangne og frigjørelse 
for de bundne» ( Jesaja 61:1; se også 
Lukas 4:18) – en tydelig erklæring 
om en guddommelig plan for å redde 
Guds sønner og døtre.

Men Jesu forkynnelse i Galilea var 

Han er ikke her, 
han er oppstått

BUDSK AP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSK AP

bare en innledning. Menneskesønnen 
hadde alltid visst at han skulle til et 
fryktet sted på en høyde kalt Golgata.

Etter å ha blitt arrestert i Getsemane 
have etter det siste måltid, sviktet av 
sine disipler, spyttet på, anklaget og 
ydmyket, vaklet Jesus under sitt store 
kors mot Golgata. Han gikk fra seier til 
forræderi, tortur og død på korset.

Med ord fra sangen «Den hellige 
stad»:

Snart min drøm forandret ble …
I mørket solens lys forsvant, frem 

steg en morgen grå,
da skyggen av et kors som reistes
til min gru jeg så.1

Vår himmelske Fader ga sin Sønn 
for oss. Vår eldre bror ga sitt liv for oss.

Av president  
Thomas S. Monson

I det siste øyeblikket kunne Meste
ren ha snudd. Men det gjorde han ikke. 
Han steg ned under alle ting så han 
kunne frelse alle ting: Menneskene, 
jorden og alt liv som noensinne har 
bebodd den.

Ingen ord i kristenheten betyr mer 
for meg enn de som ble uttalt av enge
len til den gråtende Maria Magdalena 
og den andre Maria, da de kom til 
graven for å stelle sin Herres legeme: 
«Hvorfor søker dere den levende blant 
de døde? Han er ikke her, han er opp
stått» (Lukas 24:5–6)).

Med denne erklæringen var de som 
hadde levd og dødd, de som nå lever 
og en dag vil dø, og de som kommer til 
å bli født og dø, nettopp blitt reddet.

På grunn av Kristi seier over graven 
skal vi alle oppstå. Dette er sjelens for
løsning. Paulus skrev:

«Det finnes himmelske legemer og 
jordiske legemer. De himmelske lege
mer har én glans, de jordiske en annen.

Én glans har solen, en annen månen, 
og en annen stjernene – stjerne skiller 
seg fra stjerne i glans.

Slik er det også med de dødes opp
standelse» (1 Korinterbrev 15:40–42).

Det er den celestiale herlighet vi 
søker. Det er i Guds nærhet vi ønsker HA
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å være. Det er i en evig 
familie vi ønsker å være 
medlemmer.

Jeg vitner om ham som 
befridde oss alle fra en 
uendelig død, at han er 
en sannhetslærer – men 
han er mer enn en lærer. 
Han er eksemplet på det 
fullkomne liv – men han er 
mer enn et eksempel. Han 
er den store lege – men 
han er mer enn en lege. 
Han er i bokstavelig for
stand verdens Frelser, Guds 
Sønn, Fredsfyrsten, Israels 
hellige, ja, den oppstandne 
Herre, som erklærte: «Jeg er 
den første og den siste, jeg 
er han som lever, jeg er han 
som ble slått i hjel, jeg er 
deres talsmann hos Fade
ren» (L&p110:4).

«I glede synges disse 
ord: ”Han lever, min  
Forløser stor!”» 2

Dette vitner jeg om. ◼

NOTER
 1. Frederick E. Weatherly, «Den 

hellige stad» (1892).
 2. «Han lever, min Forløser stor», 

Salmer, nr. 66.

UNDERVIS FRA DETTE 
BUDSKAPET

Gode lærere oppmuntrer til enhet 
blant dem de underviser. Når 

man bidrar med sin innsikt og lytter 
til hverandre med respekt, nyter man 
ikke bare godt av et positivt lære-
miljø, men blir også mer forenet (se 
Undervisning, intet større kall [2000], 
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63). Det vil skapes enhet blant dem 
du underviser når du og de ydmykt 
bærer vitnesbyrd om Jesu Kristi for-
soning og hans oppstandelse. Denne 
enhet kan hjelpe familier å følge 
president Monsons råd om å bli en 
«evig familie».
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«Frelseren kom til jorden for å vise oss 
hvordan vi skal leve i henhold til den plan 

som ble lagt i himmelen – en plan som, hvis den følges, vil 
gjøre oss lykkelige. Hans eksempel viste oss veien hjem igjen 
til vår himmelske Fader. Ingen annen som har levd, har vært 
så ”standhaftig og urokkelig” ( Mosiah 5:15). Han vek aldri 
unna. Han var innstilt på å gjennomføre Faderens vilje, og 
han forble tro mot sin guddommelige misjon …

Dere er et ledd i den store plan som ble fremlagt i den 
førjordiske verden. Deres komme til jorden i vår tid har vært 
imøtesett siden planen ble godkjent. Deres plassering i tid 
og sted er ingen tilfeldighet. Deres ”overmåte store tro og 
… gode gjerninger” (Alma 13:3) den gang la grunnvollen 
for hva dere kan utrette nå, hvis dere er trofaste og lydige 
… Dere har et stort arbeid å gjøre. For å kunne gjennomføre 
deres guddommelige misjon og leve i henhold til planen for 
lykke må dere være standhaftige og urokkelige.»
Elaine S. Dalton, Unge kvinners president på generalplan: «Til alle tider,  
i alle ting og på alle steder»,  Liahona, mai 2008, 116.

Vi kan være evige familier

President Monson forklarer at gjennom Frelserens 
forsoningskraft kan vi være sammen igjen med vår 

familie etter døden. Bring denne familien sammen 
igjen ved å følge instruksjonene nedenfor.

Instruksjoner: Familiemedlemmene til venstre er skilt fra 
hverandre og fra Frelseren ved døden. Ta kopi av denne siden, 
skriv den ut fra www.lds.org eller lag din egen illustrasjon for å 
vise hvordan Frelseren kan bringe oss sammen. Brett siden ved 
de stiplede linjene slik at stjernene nederst på siden berører 
hverandre og skjuler de mørke områdene.

U N G D O M
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Han viste oss veien  
hjem igjen
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Hjelpeforeningens 
formål

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. Hvilken inspi-
rasjon har jeg 
mottatt for å 
hjelpe mine søstre 
å vokse i tro og 
personlig rettfer-
dighet og styrke 
sine familier og 
hjem? Hvilken 
hjelp kan jeg gi?

2. Hvordan vil jeg 
bruke dette bud-
skapet for å styrke 
min tro og gå mer 
inn for å styrke 
min personlige 
rettskaffenhet?

Mer informasjon 
finnes på www  
.reliefsociety .lds .org.

Da vårt presidentskap ble kalt, fikk vi noen 
ressurser som omhandlet Hjelpeforeningens 

historie. Vi studerte dem ydmykt fordi vi ønsket å 
vite formålet med Hjelpeforeningen og hva Herren 
ville at vi skulle gjøre. Vi lærte at Hjelpeforeningens 
formål, slik det er fastsatt av Herren, er å organi
sere, undervise og inspirere Hans døtre til å forbe
rede seg til det evige livs velsignelser.

For å oppfylle dette Hjelpeforeningens formål 
har Herren gitt hver enkelt søster og organisasjonen 
som helhet i oppgave å:

1.  Øke i tro og personlig rettskaffenhet.
2.  Styrke familier og hjem.
3.  Sørge for hjelp ved å tjene Herren og hans barn.

Vi kan utføre dette arbeid på Herrens måte bare 
når vi søker, mottar og handler ifølge personlig 
åpenbaring. Uten personlig åpenbaring kan vi ikke 
lykkes. Hvis vi gir akt på personlig åpenbaring, kan 
vi ikke mislykkes. Profeten Nephi lærer oss at Den 
hellige ånd vil vise oss «alt [vi]skal gjøre» (2 Nephi 
32:5). Vi må tillate oss å være stille og rolige nok til 
å lytte til Åndens røst.

Søstre, vi har en vital rolle å spille når det gjel
der å bygge opp Guds rike og forberede Herrens 
komme. Herrens verk kan faktisk ikke bli utført 
uten hjelp fra hans døtre. Derfor forventer Herren 
at vi skal ofre mer. Han venter at vi skal oppfylle 
Hjelpeforeningens formål som aldri før.

Julie B. Beck, Hjelpeforeningens president.

Fra vår historie

Under et møte for Hjelpeforeningen 9. juni 
1842 forklarte profeten Joseph Smith søs

trene at deres forening «ikke bare skulle hjelpe 
de fattige, men frelse sjeler».1 Denne uttalelsen 
som inneholder både et åndelig og et timelig 
formål, har kjennetegnet Hjelpeforeningen 
gjennom hele dens historie. I 1906 forkynte 
president Joseph F. Smith (1838–1918): «Ikke 
bare tar [Hjelpeforeningen] seg av de trengen
des behov, de syke og nødlidende, men en del 
av dens plikt – og dens fremste plikt også – er 
å holde øye med den åndelige velferd og frelse 
blant Sions mødre og døtre, å påse at ingen 
forsømmes, men at alle beskyttes mot ulykke, 
sorg, mørkets makter og de onder som truer  
dem i verden.» 2 I 2001 gjentok eldste M. Russell  
Ballard i De tolv apostlers quorum dette: 
«Enhver søster i denne kirken som har inn
gått pakter med Herren, har et guddommelig 
påbud om å hjelpe til med å redde sjeler, å lede 
verdens kvinner, å styrke Sions hjem og bygge 
opp Guds rike.» 3

Fra Skriftene
5 Mosebok 6:5–7; Lukas 10:30–37; Jakobs 

brev 1:27; 2 Nephi 25:26; Mosiah 3:12–13

NOTER
 1. Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25.

 2. Læresetninger 
fra Kirkens  
presidenter – 
Joseph F. Smith 
(1999), 185.

 3. M. Russell  
Ballard,  
«Rettferdige 
kvinner», 
 Liahona,des. 
2002, 39.
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For å lese om en kvinne som var et eksempel på tro og 
personlig rettskaffenhet, kan du se side 28.
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Små og enkle ting
«Ut av små ting kommer det som er stort» (L&p 64:33).

Medlemmer av Kirken besøkte Mars
halløyene under 2. verdenskrig, men 

offisielt misjonærarbeid ble ikke innledet før 
februar 1977. Det året fikk eldste William 
Wardel og eldste Steven Cooper fra Hawaii 
Honolulu misjon i oppdrag å arbeide i områ
det. Med hjelp av Eldred Fewkes, et medlem 
av Kirken som hadde flyttet til Marshalløyene 
for å arbeide der, avtalte de å avholde Kir
kens møter i en annen kirkes bygning.

Dette første året døpte misjonærene 27 
konvertitter. Tre år senere ble Marshalløyene 
en del av Mikronesia Guam misjon. I 1984 

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

Marshalløyene
ble Majuro Marshalløyene distrikt organisert. 
Kirkens medlemstall fortsatte å stige og førte 
til at et distrikt nummer to ble organisert i 
1991 på atollen Kwajalein. I 2006 ble Mars
halløyene Majuro misjon organisert. I løpet 
av de neste tre årene var det en stor økning 
i aktive medlemmer takket være aktiverings
innsats, konvertittdåp og styrking av lokale 
ledere. Dette førte til at Majuro Marshalløy
ene stav ble organisert 14. juni 2009.

Se side 32 for å lese historier om 
medlemmers tro og omvendelse på 
Marshalløyene.

Lærdom fra  
konferansen

Våre barn er nå voksne 
og har egne hjem og 

familier, men vi har funnet 
en storartet metode for 
å lære av profetenes ord 
sammen. I løpet av måne-
den etter hver generalkon-
feranse studerer jeg talene 
på www .conference .lds 
.org og velger sitater som 
gir veiledning, rettledning 
og trøst. Jeg velger mange 
nok til at det er ett sitat 
for hver dag de neste seks 
måneder. (For eksempel, i 
løpet av april finner jeg et 
sitat for hver dag fra og 
med 1. mai til og med 31. 
oktober.) Deretter gir jeg 
kopier av disse sitatene til 
alle våre barn.

Som et supplement til 
deres eget studium av kon-
feransen blir disse dagens 
sitater ofte et samtaleemne 
blant familiemedlemmer. 
Det er en fantastisk erfa-
ring å gjennomgå profete-
nes veiledning i månedene 
etter generalkonferansen, 
også når vi bor mange 
kilometer fra hverandre.
Christine Tippetts, Utah, USA
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KIRKEN PÅ MARSHALLØYENE
Antall medlemmer 4.486

Misjoner 1
Staver 1

Distrikter 1
Menigheter/grener 11
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Joshua Reuben Clark jr. ble født i Grants
ville i Utah 1. september 1871. Selv 

om han hadde liten formell utdannelse 
og ikke fikk anledning til å gå på videre
gående skole, underviste hans mor ham, 
og han elsket å lære. Han tok som den 
første i sin klasse en bachelorgrad i realfag 
ved University of Utah, og siden en grad 
i rettsvitenskap ved Columbia Universitys 
juridiske fakultet i New York City.

Bror Clark giftet seg med Luacine 
Annetta Savage i Salt Lake tempel i 1898, 
og de fikk fire barn.

Det første presidentskap i 1945 (fra 
venstre): J. Reuben Clark jr., Heber J. 
Grant og David O. McKay.

President Clark (t.v.) sammen med 
Lamont Toronto, misjonspresident.

S T O R E  P E R S O N L I G H E T E R  M I N N E S

J. Reuben Clark jr.:  
En mann med uvanlige gaver

Rustet med sin juridiske utdannelse og 
en briljant hjerne slo J. Reuben Clark jr. 
inn på en fremragende karriere innen juss 
og statsadministrasjon som kulminerte 
med at han ble utnevnt til USAs ambassa
dør til Mexico i 1930. Denne karrieren tok 
imidlertid slutt da bror Clark ble oppholdt 
som annenrådgiver for president Heber J. 
Grant i Det første presidentskap 6. april 
1933. Selv om han var høyprest på den 
tiden, var han ikke generalautoritet. Han 
ble ordinert til apostel da han deretter ble 
oppholdt som førsterådgiver for president 

Grant i oktober 1934. Siden ble president 
Clark rådgiver for presidentene George 
Albert Smith og David O. McKay.

Blant hans mange bidrag til Kirken 
er det ett som skiller seg ut, nemlig det 
eksempel på ydmykhet han viste da 
David O. McKay ble Kirkens president. 
Han kalte president Clark til sin annen
rådgiver. Fordi president Clark hadde 
vært førsterådgiver i Det første presi
dentskap flere ganger tidligere, mente 
tydeligvis noen at han var blitt forbigått, 
men president Clark forklarte: «I Herrens 
tjeneste er det ikke viktig hvor du tjener, 
bare hvordan. I Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige tar man den stillingen som 
man behørig blir kalt til, en stilling man 
hverken søker eller avslår.» 1

President Clark døde 6. oktober 1961.
NOTE
 1.  J. Reuben Clark jr., i Conference Report, 

april 1951, 154.

KIRKENS  
ARBEIDSFORMIDLINGS 

INSTRUKSJONSKURS
K irkens arbeidsformidling tilbyr et 

kurs for å hjelpe personer som ser 
etter arbeid, ønsker å søke seg inn på  
en skole eller opprette et firma. Kurset 
hjelper personer å definere sine karriere
mål og utvikle tiltro til sin evne til å  
lykkes. Det er beregnet å være rettle
dende, interaktivt, motiverende og  
morsomt. Personer som anvender det  
de lærer på kurset, finner ofte arbeid  

på kortere tid enn de ellers ville gjort.
Kurset omfatter emner som å utpeke 

karrieremål, finne ressurser til å nå  
sine mål, skrive CV og lykkes i en  
ny jobb.

For å finne ut om det er et arbeidsfor
midlingskurs nær deg kan du spørre din 
biskop eller grenspresident eller gå inn 
på www .ldsjobs .org og klikke på «Find 
a Center».
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S M Å  o G  E N K L E  T I N G

«TENK PÅ DIN SKAPER  
I DIN UNGDOMS DAGER»  
(PREDIKANTEN 12:1)

Skriftene er en opptegnelse over profetenes og 
apostlenes virksomhet. Mange av disse lederne 

kjente Gud fra sin ungdom av. Her er fem beretnin-
ger fra Skriftene som beskriver hva noen av disse 
fremtidige ledere opplevde.

•  Døperen Johannes, 
som ble kalt til å 
forberede folk til 
«Herrens komme», 
ble «ordinert og gitt 
denne myndighet 
av en Guds engel da 
han var åtte dager 
gammel» (L&p 
84:27–28).

•  Kong Josia, som 
ble kronet da han 
var åtte år gam-
mel, brukte sine 
31 år som regent 
til å hjelpe jødene 
å omvende seg til 
evangeliet (se  
2 Kongebok 22).

•  Mormon var omkring 
10 år gammel da 
Ammaron valgte 
ham til å føre opp-
tegnelsene (Nephis 
plater). Da Mormon 
var omkring 16 år, 
ledet han nephit-
tenes hærstyrker. 
(Se Mormon 1:2–4; 
2:1–2.)

•  Da han drepte Goliat 
var David bare en 
unggutt, kanskje på 
samme alder som 
soldatene i Helamans 
hær (se 1 Samuel 
17:49–56; Alma 
53:22).

•  Josef var 17 da han 
ble solgt til Egypt, 
der «Herren var med 
Josef» (se 1 Mosebok 
37:2, 27–28; 39:2).
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Av Michael R. Morris
Kirkens tidsskrifter

Hvis det er lørdag, vil du finne 
Elvira Guagliarello travelt opp
tatt i kjøkkenet sitt i Puerto 

Madryn, som ligger ved kysten av 
Nuevogulfen i den sydlige provinsen 
Chubut i Argentina.

Hun måler opp mel og vann og 
finner så frem andre ingredienser. 
Hun sier lite mens hun arbeider, hen
nes gjerninger taler høyere enn hen
nes ord. Hun er jo i Herrens tjeneste.

«Jeg føler godt fordi jeg vet at jeg 
gjør noe godt,» sier søster Guagliarello 
mens hun blander ingrediensene. 
Hun tenker på Frelseren mens hun 
arbeider, og er lykkelig ved tanken 
på at resultatet av hennes tjeneste vil 
hjelpe andre medlemmer av Kirken å 
minnes ham.

Søster Guagliarello, 82 år, liker 
å virke som besøkende lærerinne, 
hjelpe til med å lede sangen i menig
heten og bake brød til nadverdens 
ordinans – et kall hun har foredlet i 

«Alt dette er en 
velsignelse for meg»

TJENESTE I  KIRKEN

GJØR DET BESTE UT 
AV MODNE ÅR
Nøkkelen til å føle seg 
nyttig og overvinne 
ensomhet er å finne 

måter å hjelpe andre på som trenger 
det. President Ezra Taft Benson (1899–
1994) foreslo at Kirkens eldre medlem-
mer kunne overveie å tjene på følgende 
måter:

gjenkjente dem 15 år senere mens de 
banket på dører, etter at hun hadde 
flyttet til Puerto Madryn, tok hun lek
sjonene, ble døpt og begynte sitt liv i 
Kirkens tjeneste.

I dag bor hun for seg selv, men 
føler seg ikke alene. Hun har Skriftene 
og sin menighetsfamilie, og hun kom
muniserer hyppig med sin himmelske 
Fader gjennom bønn. Dessuten nyter 
hun godt av å ha Ånden som sin led
sager, som Herren har lovet dem som 
tjener ham ved å tjene andre.1

«Alt dette er en velsignelse for 
meg,» sier søster Guagliarello med et 
smil. «Kirken setter oss i arbeid, og 
det gjør meg lykkelig. Jeg har alltid 
funnet glede i å tjene vår Fader i 
himmelen.» ◼

NOTE
 1. Se Henry B. Eyring: «I Herrens styrke», 

 Liahona, mai 2004, 19; se også Johannes 
14:16–18; Lære og pakter 88:3.

Elvira Guagliarello

nesten 10 år. Hun baker et brød 
til seg selv tidligere i uken, men 
på lørdager setter hun av tid til å 
bake brød «spesielt for Kirken», 
sier hun. «Jeg sier til meg selv: 
”Jeg må bake brød, og jeg må 
gå i kirken.” Jeg ønsker ikke å 
svikte.»

Så sant helsen tillater det, rei
ser hun også til templet – en årlig 
20timers busstur nordover til Buenos 
Aires Argentina tempel.

«Søster Guagliarello er alltid glad 
for å tjene på alle måter hun kan,» 
sier biskopen, Jesús Santos Gumiel. 
«Menighetens medlemmer vet at de 
kan regne med henne. Tross alderen 
baker hun trofast brødet hver lørdag 
og kommer til kirken hver søndag. 
Hun er et godt eksempel.»

Søster Guagliarello traff heltidsmi
sjonærene i 1962 i Mar del Plata, syd 
for Buenos Aires, da hun arbeidet i 
et pensjonat der de bodde. Da hun 

1. Arbeid i templet og dra dit ofte.
2. Samle og skrive familiehistorier.
3. Bli engasjert i misjonærtjeneste.
4. Bygg opp samhold i familien.
5. Ta imot og utfør kall i Kirken.
6. Yt Kristus-lignende tjeneste.
7.  Hold dere i fysisk form, sunne  

og aktive.

Fra Ezra Taft Benson: «Til de eldre i Kirken»,  
Lys over Norge, jan. 1990, 3–6.
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En av grunnene til at vi er her 
på jorden, er å lære å adlyde 
Guds bud. Med unntak av 

Jesus Kristus, som levde et fullkom
ment liv, har alle som har levd på 
denne jord, syndet (se Romerne 3:23; 
1 Johannes 1:8). Synd er bevisst å 
bryte Guds bud, og til alle synder er 
det knyttet en straff. Når vi synder, 
krever rettferdigheten at vi må straffes 
(se Alma 42:16–22).

Til syvende og sist er konse
kvensen av enhver synd adskillelse 
fra Gud (se 1 Nephi 10:21). Denne 
adskillelsen er så alvorlig at vi ikke 
kan rette den opp på egen hånd.

For å overvinne denne adskillelse 

gjorde vår himmelske Fader det mulig 
for sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, 
å påta seg byrden av våre synder og 
derved gjøre det mulig for oss å bli 
åndelig rene og gjenforenet med ham. 
Dette er barmhjertighetens plan.

Frelseren forkynte: «For se, jeg, 
Gud, har lidd dette for alle for at 
de ikke skulle lide, hvis de ville 
omvende seg. Men hvis de ikke vil 

HVA VI TRoR PÅ

«Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn 
og den eneste syndfrie person som 
har levd på denne jord, var den eneste 
som var i stand til å gjennomføre en 
forsoning for menneskeheten» (Bible 
Dictionary, «Atonement»).

omvende seg, må de lide likesom jeg» 
(L&p 19:16–17).

Som en del av sin forsoning led 
Jesus for våre synder i Getsemane 
have og på korset på Golgata. Ved å 
omvende oss fra våre synder kan vi 
benytte oss av hans forsonings kraft.

Jesus Kristus, som villig sonet for 
våre synder, sa:

«Kom til meg, alle som strever og 

JESUS KRISTUS 
SONET FOR VÅRE SYNDER
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«Se, jeg har kommet til verden for å bringe verden forløsning, 
for å frelse verden fra synd.

 Derfor, den som omvender seg og kommer til meg som et 
lite barn, ham vil jeg ta imot, for slike hører Guds rike til. Se, 

for slike har jeg satt mitt liv til og har tatt det igjen. Omvend 
dere derfor og kom til meg, alle jordens ender, og bli 

frelst» (3 Nephi 9:21–22). 

Forsoningen gir også følgende 
velsignelser:

1. Oppstandelse for alle som er født på 
jorden (se Alma 11:42–45).

2. Evig liv i Guds nærhet for alle 
barn som dør før de når ansvars-
alderen, som er åtte år (se Mosiah 
3:16; 15:24–25; Moroni 8:8–12).

3. Evne til å finne fred i vanskelige tider 
fordi Jesus påtok seg våre smerter og 
sykdommer (se Johannes 14:27; Alma 
7:11–12).

4. Kompensasjon for de rettferdige 
for dette livs urettferdighet (se For-
kynn mitt evangelium [2005], 51).

har tungt å bære, og jeg vil gi dere 
hvile!

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

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

Se Evangeliets prinsipper (2009), 59–66; 
og Tro mot pakten (2005), 73–79 for 
mer informasjon.O
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Omvend deg, vend  
deg til Herren og  
bli helbredet

Av David L. Frischknecht
Undervisningsavdelingen

Nylig ble en god og trofast kvinne 
som jeg kjenner, alvorlig skadet 
i en bilulykke. Hun hadde blant 

annet brukket noen ribben og ryggraden. 
Et ledd i rehabiliteringen var at hun måtte 
bruke ryggstøttekorsett og nakkestøtte så 
hun ikke kunne bevege disse kroppsde
lene. Det så veldig ubehagelig ut. Men det 
var nødvendig. Det var betingelsen for at 
ryggen og nakken kunne bli helbredet.

Omvendelse er som dette korsettet. 
Når vi synder, skader vi vår sjel, og det er 
nødvendig med guddommelig behand
ling for at vi skal bli helbredet. Omven
delse er det som skal til for at Frelseren, 
gjennom forsoningens kraft, kan helbrede 
oss (se 3 Nephi 9:13). Hvis et ledd i 
omvendelsen føles ubehagelig – i likhet 
med et støttekorsett på en brukket rygg – 
må vi likevel omvende oss.

President Dieter F. Uchtdorf, annenråd
giver i Det første presidentskap, har sagt: 
«Sann omvendelse bringer oss tilbake 
til å gjøre det som er rett. For virkelig å 
omvende oss må vi erkjenne våre synder 
og føle anger, eller bedrøvelse etter Guds 

sinn, og bekjenne syndene for Gud. 
Hvis vi har begått alvorlige synder, må vi 
også bekjenne dem for vår bemyndigede 
prestedømsleder. Vi må be Gud om til
givelse og gjøre alt vi kan for å rette opp 
den skade som våre handlinger måtte ha 
forårsaket. Omvendelse vil si forandring i 
sinn og hjerte – vi slutter å gjøre det som 
er galt, og vi begynner å gjøre det riktige. 
Det gir oss en ny holdning til Gud, oss 
selv og livet som helhet.» 1

Når vi lykkes med å fullføre omvend
elsesprosessen, fører den til helbredelse, 
lindring og lykke. Dorothy J. R. White 
skrev:

Betrakt tårer som faller,
men rens vårt indre.2

Herren trygler oss innstendig, kjær
lig og overtalende om å omvende oss, 
for han ønsker å helbrede oss. Han led 
legemlig og åndelig for å betale straffen 
for våre synder hvis vi omvender oss. 
Han forklarer:

«For se, jeg, Gud, har lidd dette  
for alle for at de ikke skulle lide,  

OMVENDELSENS 
VELSIGNELSER
«Synd er bevisst overtre-
delse av guddommelig 
lov. Jesu Kristi forsoning er 
Guds gave til hans barn til 
å korrigere og overvinne 
konsekvensene av synd …

Den gave Jesu Kristi 
forsoning er, tilfører oss 
til enhver tid og hvor som 
helst omvendelsens og 
tilgivelsens velsignelser.»
President Dieter F. Uchtdorf, annen-
rådgiver i Det første presidentskap, 
«Punktet for trygg retur»,  Liahona, 
mai 2007, 99, 101.

VI TALER OM KRISTUS

«Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg 
Herren, kommer dem ikke mer i hu» (L&p 58:42).
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Den fortapte sønn kom ydmykt tilbake til sin far og sa: «Far, jeg har syndet mot himme-
len og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn» (Lukas 15:21). Hans far 
ønsket ham velkommen hjem. Slik ønsker også vår himmelske Fader oss velkommen når 
vi omvender oss.

HVORFOR HELBREDER 
OMVENDELSE OSS?

Eldste Neil L. Andersen i De tolv 
apostlers quorum hjelper til med 
å besvare dette spørsmålet i sin 
generalkonferansetale «Omvend 
dere så jeg kan helbrede dere» 
( Liahona, nov. 2009, 40–43). 
Profeten Alma hjelper oss også å 
forstå omvendelse og forsonin-
gen (se Alma 42).

1. Vår omvendelse gjør at vi kan 
benytte Kristi forsoning og 
bli helbredet. Kristi lidelse i 
Getsemane og på Golgata 
sonet for alles synder. Han er 
i stand til og ivrig etter å tilgi 
våre synder.

2. Når vi synder, vender vi oss 
bort fra Gud. Dette skader  
vår ånd.

3. Når vi omvender oss, vender 
vi tilbake til Gud. Dette bidrar 
til at vårt samvittighetsnag 
avtar. Tilgivelse tar også «skyl-
den bort fra våre hjerter» 
(Alma 24:10) og gir «fred i 
samvittigheten» (Mosiah 4:3), 
og slik helbreder den oss.

Overvei å bære vitnesbyrd 
for noen om velsignelsene 
du har mottatt som følge av 
omvendelse.For ytterligere informasjon om dette emnet, se Esekiel 33:15–16; Alma 12:33–34; 36:13, 

17–20; og Boyd K. Packer, «Tilgivelsens lyse morgen», Lys over Norge, jan. 1996, 19–21.

Hva er velsignelsene av omvendelse og tilgivelse?

• Den hellige ånd vil bekrefte for oss at vi er tilgitt.

• Gud vil ta bort skyldfølelsen for våre synder.

• Vi vil i større grad nyte Den hellige ånds innflytelse.

hvis de ville omvende seg.
Men hvis de ikke vil omvende seg, 

må de lide likesom jeg.
Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, 

den største av alle, til å skjelve av 
smerte og til å blø fra hver pore og 
lide, både på legeme og ånd, og ønske 
at jeg ikke måtte drikke den bitre kalk, 
og vike tilbake –

men ære være Faderen, jeg drakk og 

fullendte mine forberedelser for menne
skenes barn.

Derfor befaler jeg deg igjen å 
omvende deg» (L&p 19:16–20).

Måtte vi omvende oss nå, vende  
oss til Herren og bli helbredet. ◼

NOTER
 1. Dieter F. Uchtdorf: «Punktet for trygg retur», 

 Liahona, mai 2007, 100.
 2. Dorothy J. R. White: «Repentance»,  Ensign,  

juli 1996, 27.
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Og takket være den skal alle som tror på 
Guds strålende evangelium og adlyder det, 
alle som er sanne og trofaste og som seirer 
over verden, alle som lider for Kristus og 
hans ord, alle som blir tuktet og pint for hans 
sak – alle disse skal bli som sin Skaper og 
sitte med ham på hans trone og regjere med 
ham i all evighet og i evig herlighet.

Når jeg taler om disse fantastiske ting, skal 
jeg bruke mine egne ord, selv om dere kan
skje tror at det er Skriftenes ord, ord som ble 
talt av andre profeter og apostler.

Riktignok ble de uttalt av andre først, men 
de er nå mine, for Guds hellige ånd har båret 
vitnesbyrd for meg om at de er sanne, og det 
er nå som om Herren hadde åpenbart dem 
for meg for første gang. Jeg har derved hørt 
hans røst og kjenner hans ord.

I Getsemane have
For to tusen år siden lå det en vakker have 

utenfor Jerusalems murer. Den het Getse
mane, og det var hit Jesus og hans nære ven
ner pleide å trekke seg tilbake for å meditere 
og be.

Der underviste Jesus sine disipler i rikets 
læresetninger, og de var alle sammen med 
ham som er vår alles Fader, i hvis tjeneste de 
var og hvis arbeid de utførte.

På dette hellige sted, som kan sammen
lignes med Eden, der Adam bodde, med 
Sinai, der Jehova ga sine lover, med Golgata, 
der Guds Sønn ga sitt liv som en løsepenge 
for mange, i denne hellige haven var det at 
den evige Faders syndfrie Sønn påtok seg 
alle menneskers synder på betingelse av 
omvendelse.

Vi vet ikke, vi kan ikke si, og intet dødelig 

Jeg føler, og Ånden synes å bekrefte 
dette, at den viktigste læresetning jeg 
kan forkynne og det kraftigste vitnes

byrd jeg kan bære, er om vår Herre Jesu 
Kristi sonoffer.

Hans forsoning er den mest transcenden
tale begivenhet som noensinne har funnet 
sted og som vil finne sted fra skapelsens 
morgen og gjennom evighetens uendelige 
tidsaldre.

Det er den gode og nådefylte gjerning 
som bare en gud kunne utføre. Gjennom den 
trådte alle vilkår og betingelser som finnes i 
Faderens evige frelsesplan, i kraft.

Gjennom den tilveiebringes mennesker 
udødelighet og evig liv. Ved den blir alle 
mennesker frelst fra død, helvete, djevel og 
uendelig pine.

E V A N G E L I E T S  K L A S S I K E R E

Bruce R. McConkie ble født 29. juli 1915 i 
Michigan, USA. Han ble oppholdt til De syttis 
første råd 6. oktober 1946 og ble ordinert  
til apostel 12. oktober 1972. Han døde  
19. april 1985 i Salt Lake City, Utah. Denne 
talen ble holdt under generalkonferansen  
6. april 1985.

Av eldste Bruce R. 
McConkie (1915–85)
i De tolv apostlers quorum

GETSEMANES 
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sinn kan fatte hvor viktig det 
Kristus gjorde i Getsemane, 
egentlig var.

Vi vet at han svettet store 
bloddråper fra hver pore da han 
tømte den bitre kalk som hans 
Fader hadde gitt ham.

Vi vet at han led både legem
lig og åndelig, mer enn det er 
mulig for et menneske å lide 
uten å dø.

Vi vet at på en eller annen 
uforståelig måte tilfredsstilte 
hans lidelse rettferdighetens 
krav, befridde angrende sjeler 
fra syndens smerte og straff, 
og gjorde barmhjertighet 

Arrestasjon, rettergang  
og pisking

Etter dette – og med et 
legeme som da var utkjørt og 
tømt for styrke – sto han overfor 
Judas og de andre inkarnerte 
djevler, noen av dem fra selve 
Sanhedrin, og han ble ført bort 
med et rep rundt halsen som en 
vanlig forbryter for å bli dømt 
av de virkelig store forbryterne, 
som satt som jøder på Arons 
sete, og som romere som hånd
hevet Cæsars makt.

De førte ham til Annas, til 
Kaifas, til Pilatus, til Herodes og 
tilbake til Pilatus. Han ble ankla
get, forbannet og slått. Deres sli
mete spytt rant nedover ansiktet 
hans mens onde slag ytterligere 
svekket hans lidende legeme.

Med vredens stokker lot de 
det regne med slag nedover 
ryggen hans. Blod rant nedover 
ansiktet hans da en tornekrone 
trengte inn i hans skjelvende 
panne.

Men på toppen av det hele 
ble han pisket, førti slag på ett 
nær, hudflettet med en flerrem
met svepe med skarpe ben og 
metallbiter vevd inn i læret.

Mange døde av hudfletting 
alene, men han reiste seg opp 
etter lidelsen og piskingen, så 
han kunne dø en skammelig 
død på Golgatas grusomme 
kors.

tilgjengelig for alle som tror på 
hans hellige navn.

Vi vet at han lå på bakken 
da smerten og pinen ved denne 
uendelige byrden fikk ham til 
å skjelve og ønske at det ikke 
måtte være nødvendig for ham å 
drikke den bitre kalk.

Vi vet at en engel kom fra 
herlighetens saler for å styrke 
ham i hans ildprøve, og vi antar 
at det var den mektige Mikael 
som kom, han som falt for at 
mennesket skulle bli til.

Så vidt vi vet, fortsatte disse 
uendelige, ubegripelige lidelser i 
tre til fire timer.

Og intet 

jordisk sinn 

kan fatte 

hvor viktig 

det Kristus 

gjorde i 

Getsemane, 

egentlig var.
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E V A N G E L I E T S  K L A S S I K E R E

Deretter bar han sitt eget kors inntil han falt sammen 
under vekten og pinen og økende lidelse av det hele.

På korset
Til slutt, på en høyde kalt Golgata – utenfor Jerusalems 

murer – la romerske soldater ham på korset mens hjelpe
løse disipler bevitnet det og følte pinen ved selv å stå på 
dødens terskel.

Med store hammere drev de nagler gjennom føttene og 
hendene og håndleddene hans. Han ble i sannhet såret for 
våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.

Så ble korset hevet, slik at alle skulle få se og spotte, 
forbanne og latterliggjøre. Dette gjorde de med giftig tunge 
i tre timer fra klokken 9 til 12.

Så ble himlene mørke. Mørket dekket landet i tre timer, 
slik det også gjorde hos nephittene. Det kom et kraftig 
uvær, som om selve naturens Gud led.

Og det gjorde han, for mens han hang på korset i ytter
ligere tre timer, fra klokken 12 til 15, vendte all den uen
delige og nådeløse lidelsen han gjennomgikk i Getsemane 
tilbake.

Og til slutt, da de forsonende smerter endelig hadde 
krevd sitt – da seieren var vunnet og Guds Sønn hadde 
utført Faderens vilje i alle ting – da sa han: «Det er full
bragt!» ( Johannes 19:30), og frivillig oppga han sin ånd.

I åndeverdenen
Da en barmhjertig døds fred og trøst befridde ham fra 

jordelivets smerter og sorger, steg han inn i Guds paradis.
Da han hadde ofret sin sjel for synd, var han forberedt 

til å besøke sitt folk, ifølge profetiene om Messias.
Disse, som besto av alle de tidligere hellige profeter og 

trofaste hellige fra forgagne tider, alle som hadde påtatt 
seg hans navn og som var åndelig født av ham, disse var 
blitt hans sønner og døtre, på samme måte som vi er det. 
Alle disse var forsamlet i åndeverdenen, for der å se hans 
ansikt og høre hans røst.

Etter 38 eller 40 timer – tre dager etter jødenes 

tidsregning – kom vår velsignede Herre til Arimateas grav, 
hvor hans delvis balsamerte legeme var blitt lagt der av 
Nikodemus og Josef av Arimatea.

Hans oppstandelse
På en måte som vi ikke kan fatte, tok han så opp igjen 

det legeme som ennå ikke hadde begynt å gå i oppløs
ning, og oppsto i den herlige udødelighet som gjorde ham 
lik hans oppstandne Fader.

Deretter mottok han all makt i himmel og på jord, og 
evig opphøyelse, og han viste seg for Maria Magdalena og 
mange andre, og steg opp til himmelen for å sitte ved den 
allmektige Gud Faders høyre hånd og regjere i evighet i 
evig herlighet.

Hans oppstandelse på den tredje dag satte kronen på 
forsoningen. Igjen på en måte som vi ikke fatter, blir alle 
mennesker berørt av Hans oppstandelse, for alle skal opp
stå fra graven.

Som Adam bragte døden til verden, bragte Kristus 
livet. Slik Adam er dødelighetens far, er Kristus udøde
lighetens far.

Og uten begge disse, dødelighet og udødelighet, kan 
ikke mennesket utarbeide sin frelse og stige opp til de 
høyder over skyene hvor guder og engler bor for alltid i 
evig herlighet.

Kunnskap om forsoningen
Kristi forsoning er den mest grunnleggende læresetning 

i evangeliet, og den er minst forstått av alle våre åpenbarte 
sannheter.

Mange av oss har overfladisk kunnskap og stoler på at 
Herren og hans godhet skal føre oss gjennom livets prø
velser og farer.

Men hvis vi skal ha tro som Enok eller Elijah, må vi tro 
det de trodde, vite det de visste og leve slik de levde.

Jeg ber dere bli med meg og finne en sunn og sikker 
kunnskap om forsoningen.

Vi må kaste til side menneskenes filosofier og de klokes 
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visdom og lytte til den Ånd som 
er gitt oss for å føre oss til all 
sannhet.

Vi må studere Skriftene, godta 
dem som Herrens sinn, vilje og 
røst og Guds kraft til frelse.

Når vi leser, grunner og ber, 
vil vi se for oss og forstå Guds 
tre haver – Edens have, Getse
mane have og den tomme gravs 
have, hvor Jesus viste seg for 
Maria Magdalena.

Skapelsen, fallet og 
forsoningen

I Eden vil vi se alt skapt i 
en paradisisk tilstand – uten 
død, uten forplantning, uten 
prøvelser.

Vi vil lære at en slik skapelse, 
nå ukjent for menneskene, var 
det eneste som kunne mulig
gjøre fallet.

Vi vil deretter se Adam og 

Dersom Adam ikke hadde falt 
og tilveiebragt døden, kunne det 
ikke ha vært noen forsoning ved 
Kristus, som tilveiebringer liv.

Hans forsoningsblod
Og nå, med hensyn til den 

fullkomne forsoning som fant 
sted da Gud ga sitt blod, bærer 
jeg vitnesbyrd om at forsonin
gen skjedde i Getsemane og på 
Golgata, og hva Jesus Kristus 
angår, vitner jeg om at han er 
den levende Guds Sønn og at 
han ble korsfestet for verdens 
synder. Han er vår Herre, vår 
Gud og vår Konge. Dette vet jeg 
av meg selv, uavhengig av noe 
annet menneske.

Jeg er et av hans vitner, og en 
dag skal jeg berøre naglegapene 
i hans hender og føtter, og jeg 
skal fukte hans føtter med mine 
tårer.

Men jeg skal ikke vite det noe 
bedre da enn jeg vet nå at han 
er Guds allmektige Sønn, at han 
er vår Frelser og Forløser, og 
at frelse kommer i og ved hans 
forsonende blod, og på ingen 
annen måte.

Gud gi at vi alle må vandre 
i lyset, slik Gud vår Fader er 
i lyset, slik at Jesu Kristi, hans 
Sønns blod, ifølge løftene kan 
rense oss fra all synd. ◼

Undertitler tilføyd; tegnsetting og rettskriv
ning standardisert.

Eva, den første mann og den 
første kvinne, tre ned fra sin til
stand av udødelighet og paradi
sisk herlighet for å bli det første 
dødelige kjød på jorden.

Dødelighet, som innebærer 
forplantning og død, vil komme 
inn i verden. Og på grunn av 
overtredelse vil en prøvetilstand 
begynne.

I Getsemane vil vi så se Guds 
Sønn utfri menneskene fra den 
timelige og åndelige død som 
kom over oss på grunn av fallet.

Og til slutt, foran en tom grav, 
vil det gå opp for oss at Kristus, 
vår Herre, har sprengt dødens 
bånd og for alltid vil stå som 
seierherre over graven.

Med andre ord er skapelsen 
forløperen til fallet, ved fallet 
kom jordisk liv og død, og ved 
Kristus kom udødelighet og 
evig liv.

Alle mennes-

ker blir berørt 

av Hans 

oppstandelse, 

for alle skal 

oppstå fra 

graven.
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Nadverdsbønnene 
bekrefter at en 
av hovedhen

siktene med nadverden 
slik den ble innstiftet av 
vår Herre Jesus Kristus, 
er at vi «alltid minnes 
ham» (L&p 20:77, 79). 
Å minnes Frelseren innbefatter naturligvis 
at vi minnes hans forsoning, som fremstilles 
ved brødet og vannet som symboler på hans 
lidelse og død. Vi må aldri glemme hva han 
gjorde for oss, for uten hans forsoning og 
oppstandelse ville livet ikke ha noen mening. 

ALLTID  

Av eldste D. Todd 
Christofferson

i De tolv apostlers quorum

Men med hans forsoning 
og oppstandelse har vårt 
liv evige, guddommelige 
muligheter.

Jeg vil komme nærmere 
inn på tre aspekter av hva 
det vil si å «alltid minnes 
ham»: for det første å søke 

kunnskap om og følge hans vilje; for det annet 
å påta oss vårt ansvar for å stå til regnskap for 
Kristus for enhver tanke, ethvert ord og enhver 
handling; og for det tredje å leve i tro og uten 
frykt i visshet om at vi alltid kan komme til 
Frelseren og få den hjelp vi trenger.

Hvis vi alltid minnes Frelseren, kan vi «med 
glede gjøre alt som står i vår makt», i visshet 
om at hans makt og kjærlighet til oss vil gi 

oss det vi mangler.
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1. Søk kunnskap om og følg Kristi vilje 
slik han søkte Faderens vilje.

Nadverdens velsignelse av brødet forplik
ter oss til å være villige til å påta oss Sønnens 
navn «og alltid minnes ham og holde hans bud 
som han har gitt [oss]» (L&p 20:77). Man kan 
også med rette lese denne pakten som «alltid 
minnes ham for å holde hans bud». Det var 
slik han alltid mintes Faderen. Som han sa: 
«Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det 
jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rett
ferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans 
vilje som har sendt meg» ( Johannes 5:30).

Du og jeg kan 
sette Kristus i sen
trum i vårt liv og 
bli ett med ham 
slik han er ett med 
Faderen. Vi kan 
begynne med å ta 
bort alt i vårt liv 
og deretter sette 
det tilbake i pri
oritert rekkefølge 
med Frelseren i 
sentrum.

Jesus oppnådde fullkommen enhet med 
Faderen ved å underkaste seg Faderens vilje, 
både legemlig og åndelig. Under henvisning 
til sin Fader sa Jesus: «Jeg gjør alltid det som 
er til behag for ham» ( Johannes 8:29). Fordi 
det var Faderens vilje, underkastet Jesus seg 
til og med døden, «Sønnens vilje blir oppslukt 
av Faderens vilje» (Mosiah 15:7). Hans fokus 
på Faderen er en av hovedgrunnene til at Jesu 
tjenestegjerning var så tydelig og kraftfull.

På samme måte kan du og jeg sette Kris
tus i sentrum i vårt liv og bli ett med ham 
slik han er ett med Faderen (se Johannes KR
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og min himmelske Faders interesser ikke er 
fullstendig ett.

Jeg vet at vi skulle føle og forstå, i den 
grad det er mulig, i den grad en fallen natur 
vil tillate oss, i den grad vi kan få tro og 
kunnskap til å forstå oss selv, at det som er 
i den Guds interesse som vi tjener, er i vår 
interesse, og at vi ikke har noen annen, hver
ken i tid eller i evighet.» 1

Selv om det ikke alltid er lett, kan vi 
konsekvent strebe fremover i tro på Her
ren. Jeg kan vitne om at vårt ønske om og 
vår evne til alltid å minnes og følge Frelse
ren vil vokse med tiden. Vi skulle tålmodig 
arbeide mot dette målet og alltid be om 
den dømmekraft og guddommelige hjelp 
vi trenger. Nephi sa: «Jeg sier dere at dere 
alltid må be og ikke bli motløse, og at dere 
ikke må gjøre noe for Herren uten at dere 
først ber til Faderen i Kristi navn om at han 
vil hellige deres gjerning for dere, så deres 
gjerning kan bli til gavn for deres sjel» 
(2 Nephi 32:9).

Jeg opplevde et enkelt eksempel på en 
slik bønn da eldste Dallin H. Oaks i De tolv 
apostlers quorum og jeg fikk i oppdrag å 
gjennomføre et videokonferanseintervju 
med et ektepar i et annet land. Kort tid før 
vi gikk i studio, gjennomgikk jeg på nytt 
den informasjon vi hadde innhentet om 
ekteparet og følte at jeg var forberedt for 
intervjuet. Noen minutter før den avtalte 
tiden så jeg eldste Oaks alene med bøyd 
hode. Etter en kort stund løftet han hodet 
og sa: «Jeg måtte bare fullføre min bønn 
som forberedelse for dette intervjuet. Vi vil 
trenge dømmekraftens gave.» Han hadde 
ikke forsømt den viktigste forberedelsen, en 
bønn for å vie vår innsats til vårt beste og til 
Herrens ære.

17:20–23). Vi kan begynne med å ta bort alt 
i vårt liv og deretter sette det tilbake i pri
oritert rekkefølge med Frelseren i sentrum. 
Vi skulle først få på plass det som gjør det 
mulig å alltid minnes ham – hyppig bønn 
og skriftstudium, ettertenksomt studium 
av apostlenes læresetninger, ukentlig for
beredelse til verdig deltagelse i nadverden 
og søndagens møter, samt å skrive ned og 
minnes det Ånden og erfaring lærer oss om 
det å være en disippel.

Andre ting kan bli gitt deg i dine tan
ker som er spesielt tilpasset deg der du nå 
befinner deg i livet. Når vi vier tilstrekkelig 
tid og ressurser til disse tingene og lar vårt 
liv dreie seg om Kristus, kan vi begynne å 
tilføye andre ansvarsoppgaver og ting av 
verdi, som utdannelse og familieansvar. 
På denne måten vil ikke det essensielle bli 
fortrengt av det som bare er godt i vårt liv, 
og ting av mindre verdi vil få lavere prioritet 
eller helt og holdent falle bort.

Jeg forstår at det å bringe vår vilje i samsvar 
med Jesu Kristi vilje, slik han har bragt sin vilje 
i samsvar med Faderens vilje, ikke er noen 
enkel sak. President Brigham Young (1801–77) 
talte innsiktsfullt om vår utfordring da han sa:

«Etter alt som er sagt og gjort, etter at Han 
har ledet sitt folk så lenge, begriper dere ikke 
at det mangler tillit til vår Gud? Kan dere merke 
det hos dere selv? Dere kan spørre: ”Bror Brig
ham, merker du det hos deg selv?” Jeg gjør det, 
jeg kan se at jeg mangler tillit, i en viss grad, til 
Ham som jeg setter min lit til. – Hvorfor det? 
Fordi jeg ikke har evne til det, som følge av det 
som fallet har bragt over meg …

… Noe oppstår tidvis inni meg som i 
betydelig grad trekker en skillelinje mellom 
mine interesser og min himmelske Faders 
interesser – noe som gjør at mine interesser 
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2. Vær beredt på å stå til regnskap overfor 
Kristus for enhver tanke, ethvert ord og 
enhver handling.

Skriftene gjør det klart at det vil komme en 
stor dommens dag da Herren vil stå og dømme 
nasjonene (se 3 Nephi 27:16), og da hvert kne 
skal bøye seg og hver tunge bekjenne at han er 
Kristus (se Romerne 14:11; Mosiah 27:31; L&p 
76:110). Denne dommens individuelle karakter 
og omfang beskrives av Alma i Mormons bok:

«For våre ord vil fordømme oss, ja, alle 
våre gjerninger vil fordømme oss. Vi skal 
ikke finnes skyldfrie, og våre tanker vil også 
fordømme oss. Og i denne fryktelige tilstand 
skal vi ikke våge å se opp til vår Gud, og 
vi ville være umåtelig glade om vi kunne 
befale klippene og fjellene å falle over oss 
for å skjule oss for hans nærhet.

Uansett hva vi 
«slipper unna 
med» i dette liv 
eller klarer å 
skjule for andre 
mennesker, må 
vi uansett stå til 
rette for det når 
dagen uunngå
elig kommer da 
vi blir løftet opp 
for å stå for Jesus 
Kristus, den rene 
og fullkomne 
rettferdighets 
Gud.

Men dette kan ikke skje. Vi må komme 
frem og stå for ham i hans herlighet og i 
hans kraft og i hans velde, majestet og her
redømme, og erkjenne til vår evige skam at 
alle hans straffedommer er rettferdige, at han 
er rettferdig i alle sine handlinger, og at han 
er barmhjertig mot menneskenes barn, og at 
han har all makt til å frelse enhver som tror på 
hans navn og bærer frukt som er omvendelsen 
verdig» (Alma 12:14–15).

Da Frelseren definerte sitt evangelium, sto 
denne dom sentralt. Han sa:

«Se, jeg har gitt dere mitt evangelium, og 
dette er det evangelium som jeg har gitt dere 
– at jeg kom til verden for å gjøre min Faders 
vilje fordi min Fader sendte meg.

Og min Fader sendte meg så jeg kunne bli 
løftet opp på korset, og etter at jeg hadde blitt DE
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løftet opp på korset, så jeg kunne trekke alle mennesker 
til meg slik at likesom jeg er blitt løftet opp av mennesker, 
slik skulle mennesker løftes opp ved Faderen for å stå for 
meg for å bli dømt etter sine gjerninger, enten de er gode 
eller de er onde –

og av denne grunn har jeg blitt løftet opp. Derfor vil jeg 
ifølge Faderens makt trekke alle mennesker til meg, så de 
kan bli dømt ifølge sine gjerninger» (3 Nephi 27:13–15).

Det å bli «løftet opp på korset» er naturligvis en symbolsk 
henvisning til Jesu Kristi forsoning hvorved han tilfredsstilte 
de krav som rettferdigheten måtte ha på hver av oss. Med 
andre ord, ved sin lidelse og død i Getsemane og på Gol
gata betalte han alt som rettferdigheten kunne kreve av oss 
for våre synder. Han står derfor i rettferdighetens sted og er 
rettferdigheten personliggjort. Slik Gud er kjærlighet, er Gud 
også rettferdighet. Vår gjeld og våre forpliktelser går nå til 
Jesus Kristus. Han har derfor rett til å dømme oss.

Denne dom, sier han, bygger på våre gjerninger. Den 
særdeles «gode nyhet» i hans evangelium er at han tilbyr 
tilgivelsens gave på betingelse av vår omvendelse. Hvis 
våre gjerninger innbefatter omvendelse, vil han derfor tilgi 
våre synder og villfarelser. Dersom vi forkaster benåd
ningens gave og nekter å omvende oss, vil vi motta den 
rettferdige straff som han nå representerer. Han sa: «For se, 
jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, 
hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke vil omvende 
seg, må de lide likesom jeg» (L&p 19:16–17).

Å alltid minnes ham innebærer derfor at vi alltid minnes 
at ingenting er skjult for ham. Det finnes ingen del av vårt 
liv, hverken handlinger, ord eller tanker, som kan holdes 
utenfor Faderens og Sønnens kunnskap. Intet juks på en 
prøve, intet tilfelle av nasking, ingen lidderlig fantasi eller 
ettergivenhet, og ingen løgn blir oversett, skjult eller glemt. 
Uansett hva vi «slipper unna med» i dette liv eller klarer å 
skjule for andre mennesker, må vi uansett stå til rette for det 
når dagen uunngåelig kommer da vi blir løftet opp for å stå 
for Jesus Kristus, den rene og fullkomne rettferdighets Gud.

Denne realitet har til forskjellige tider tilskyndet meg 
enten til omvendelse eller til å unngå synden i første 
omgang. I forbindelse med et boligsalg var det en gang 

en feil i dokumentene, og jeg befant meg i en situasjon 
hvor jeg var juridisk berettiget til mer penger fra kjøperen. 
Eiendomsmegleren min spurte om jeg ønsket å beholde 
pengene, ettersom jeg hadde rett til å gjøre det. Jeg tenkte 
på å skulle møte Herren, rettferdigheten personliggjort, og 
forsøke å forklare at jeg var juridisk berettiget til å utnytte 
kjøperen og hans feiltakelse. Jeg kunne ikke se for meg at 
jeg ville være særlig overbevisende, ikke minst fordi jeg tro
lig selv ville be om nåde på samme tid. Jeg visste at jeg ikke 
kunne leve med meg selv om jeg var så uhederlig at jeg 
beholdt pengene. Jeg svarte megleren at jeg ville holde meg 
til avtalen slik vi alle opprinnelig hadde forstått den. Det er 
verdt mye mer for meg enn en hvilken som helst pengesum 
å vite at jeg ikke har noe å angre på i denne handelen.

I min ungdom var jeg en gang skjødesløs på en måte 
som resulterte i at en av mine brødre fikk en mindre 
skade. Jeg tok ikke ansvar for min tåpelighet den gangen, 
og ingen visste om min rolle i saken. Mange år senere ba 
jeg om at Gud ville åpenbare for meg om det var noe i 
mitt liv som trengte å rettes opp i slik at jeg kunne bli mer 
akseptabel for ham, og jeg kom til å tenke på denne hen
delsen. Jeg hadde glemt den, men Ånden hvisket at dette 
var en uoppgjort overtredelse som det var nødvendig for 
meg å bekjenne. Jeg ringte broren min, beklaget og ba 
ham om tilgivelse, hvilket han umiddelbart og storsinnet 
ga meg. Min forlegenhet og anger ville ha vært mindre 
hvis jeg hadde bedt om unnskyldning da ulykken skjedde.

Det var interessant og megetsigende for meg at Herren 
ikke hadde glemt denne hendelsen for lenge siden, selv om 
jeg hadde glemt den. Synder tar ikke hånd om seg selv, og 
de svinner ikke bare hen. Synder blir ikke «feid under teppet» 
i tingenes evige orden. De må gjøres opp, og det fine er at 
på grunn av Frelserens nåde og forsoning kan de gjøres opp 
på en adskillig gunstigere og mindre smertefull måte enn 
ved at vi selv må innfri den krenkede rettferdighet direkte.

Vi skulle også fatte mot når vi tenker på en dom hvor 
intet blir oversett, for dette innebærer også at ingen lydig 
eller vennlig handling og ingen god gjerning, uansett 
hvor liten den måtte være, blir glemt, og ingen motsva
rende velsignelse vil noensinne bli holdt tilbake.
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3. Frykt ikke, og søk hjelp hos Frelseren.
I gjenopprettelsens barndom ga Jesus råd og 

trøst til Joseph Smith og Oliver Cowdery, som 
arbeidet med oversettelsen av Mormons bok og 
snart skulle motta prestedømmet. Joseph var 23 
år gammel den gangen, og Oliver var 22. For
følgelse og andre hindringer forekom hyppig, 
om ikke kontinuerlig. I disse omstendigheter, i 
april 1829, sa Herren følgende til dem:

«Frykt ikke, lille hjord, gjør godt, la jord og 
helvete forene seg mot dere, for hvis dere er 
bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd.

Se, jeg fordømmer dere ikke. Gå bort  
og synd ikke mer, arbeid sindig med det 
jeg har befalt dere.

Se hen til meg i enhver tanke, tvil ikke, 
frykt ikke.

Vi vet at utford
ringer, skuffel
ser og sorg vil 
komme for å 
undervise oss 
alle på forskjel
lige måter, men 
vi vet også at alt 
til slutt vil tjene 
oss til det gode 
på grunn av vår 
guddommelige 
talsmann.

Se sårene som gjennomtrengte min side, og 
også naglemerkene i mine hender og føtter, 
vær trofaste, hold mine bud, og dere skal arve 
himmelens rike. Amen» (L&p 6:34–37).

Å se hen til Frelseren i enhver tanke er 
naturligvis en annen måte å si «alltid minnes 
ham» på. Hvis vi gjør det, trenger vi hverken 
å tvile eller frykte. Frelseren minnet Joseph 
og Oliver, slik han minner oss, på at han 
gjennom sin forsoning har mottatt all makt i 
himmelen og på jorden (se Matteus 28:18), 
og han har både evne og vilje til å beskytte 
oss og ivareta våre behov. Om vi bare er tro
faste, kan vi ha ubetinget tillit til ham.

Før denne trøstende åpenbaringen til 
Joseph og Oliver gjennomgikk profeten en 
intens og smertefull opplevelse som lærte ham HA
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å se hen til Frelseren og ikke frykte menneskers oppfatnin
ger, press eller trusler.

I juni 1828 lot Joseph Martin Harris ta med seg de 
første 116 sidene av manuskriptet til Mormons bok fra 
Harmony, Pennsylvania for å vise dem til familiemedlem
mer i Palmyra, New York. Da Martin ikke kom tilbake 
som avtalt, reiste en engstelig Joseph med skyssvogn til 
sine foreldres hjem i bykommunen Manchester i New 
York. Profeten sendte straks bud etter Martin. Da Martin 
kom, innrømmet han at han ikke hadde manuskriptet og 
heller ikke visste hvor det var.

Joseph utbrøt: «Å! Min Gud, min Gud… Alt er tapt, er 
tapt. Hva skal jeg gjøre? Jeg har syndet. Det er jeg som 
har vekket Guds vrede ved å be ham om det som jeg ikke 
hadde rett til å be ham om … Hvilken irettesettelse skulle 
jeg ikke få av Den aller høyestes engel?»

Dagen etter reiste profeten tilbake til Harmony. Da han 
kom dit, sa han: «Jeg begynte å ydmyke meg i kraftig bønn 
til Herren … om at jeg om mulig måtte få nåde ved hans 
hender og få tilgivelse for alt jeg hadde gjort som var i strid 
med hans vilje.» 2

Etter å ha refset Joseph for å frykte mennesker mer enn 
Gud, sa Herren:

«Du er Joseph, og du var utvalgt til å utføre Herrens 
verk, men på grunn av overtredelse, hvis du ikke er påpas
selig, vil du falle.

Men kom i hu, Gud er barmhjertig, omvend deg derfor 
fra det du har gjort som er i strid med det bud jeg ga deg, 
og du er fremdeles utvalgt og er igjen kalt til arbeidet» 
(L&p 3:9–10).

«I en periode tok Herren urim og tummim og platene 
fra Joseph. Men disse tingene ble snart gitt tilbake til ham. 
”Engelen frydet seg da han ga meg tilbake urim og tum
mim,” mintes profeten, ”og sa at Gud var tilfreds med min 
trofasthet og ydmykhet, og elsket meg for min anger og 
flid i bønn, noe jeg hadde gjort så godt at jeg … kunne ta 
fatt på oversettelsesarbeidet igjen.”Da Joseph gikk videre 
med det store arbeidet som lå foran ham, var han nå styr
ket av de gode følelsene av å ha mottatt Herrens tilgivelse 
og en fornyet beslutning om å gjøre hans vilje.» 3

Profetens beslutning om å stole på Gud og ikke 
frykte hva mennesker kunne gjøre, ble urokkelig etter 
denne opplevelsen. Hans liv deretter var et utmerket 
eksempel på hva det vil si å minnes Kristus ved å sette 
sin lit til hans makt og barmhjertighet. Joseph uttrykte 
denne forståelsen under sitt svært vanskelige og prø
vende fengselsopphold i Liberty, Missouri med føl
gende ord:

«Dere vet, brødre, at i storm har et meget stort skip 
svært stor nytte av et ganske lite ror når det skal holdes 
opp mot vinden og bølgene.

Derfor, høyt elskede brødre, 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 123:16–17).

Å «alltid minnes ham» innebærer kort sagt at vi ikke 
lever vårt liv i frykt. Vi vet at utfordringer, skuffelser 
og sorg vil komme for å undervise oss alle på forskjel
lige måter, men vi vet også at alt til slutt vil tjene oss til 
det gode på grunn av vår guddommelige talsmann (se 
L&p 90:24; 98:3). Det er den slags tro som så enkelt ble 
uttrykt av president Gordon B. Hinckley (1910–2008) da 
han sa: «Ting vil ordne seg.» 4 Hvis vi alltid minnes Frel
seren, kan vi «med glede gjøre alt som står i vår makt», 
i visshet om at hans makt og kjærlighet til oss vil gi oss 
det vi mangler.

Måtte vi alltid minnes ham – «så hans Ånd alltid kan 
være hos [oss]» (L&p 20:77). Jeg bærer vitnesbyrd om 
kraften i Jesu Kristi forsoning. Jeg bærer vitnesbyrd om 
den levende, oppstandne Herre. Jeg bærer vitnesbyrd om 
Faderens og Sønnens uendelige og personlige kjærlighet 
til hver av oss, og jeg ber om at vi alltid må huske denne 
kjærligheten, i alle dens uttrykksformer. ◼
Fra en tale holdt ved Brigham Young University–Idaho 27. januar 2009.  
Hvis du vil høre talen på engelsk, kan du gå inn på web .byui .edu/  
devotionalsandspeeches/ default .aspx.

NOTER
 1. Brigham Young: «Discourse», Deseret News, 10. sep. 1856, 212.
 2. Se Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 72.
 3. Læresetninger – Joseph Smith, 72.
 4. I Jeffrey R. Holland: «President Gordon B. Hinckley – tapper og kjekk 

han står», Lys over Norge, juni 1995 (spesialutgave), 14.
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Av Janiece Lyn Johnson

I juni 1834 skrev en ung mor som 
risikerte å bli gjort arveløs av sin 
far, et modig og rørende brev hvor 

hun fortalte om sin overbevisning om 
gjenopprettelsen. Selv om hun må ha 
visst at sjansen for å få ham til å for
andre mening var liten, sto Rebecca 
Swain Williams urokkelig til tross 
for de truende konsekvensene. Hun 
erklærte til sin far Isaac at Mormons 
bok og Kirken var sanne, akkurat slik 
profeten Joseph Smith sa, og at hun 
hadde hørt de tre vitner «erklære på et 
offentlig møte at de så en hellig engel 
komme ned fra himmelen med pla
tene og legge dem ned foran dem».1

Rebeccas vitnesbyrd er ikke bare 
rørende på grunn av den styrke det 
viser, men også på grunn av hennes 
urokkelige vitnesbyrd og ukuelige 
vilje. På tross av sin fars avvisning og 
det faktum at hennes mann, Frede
rick G. Williams, ble fiendtlig stemt 
overfor Kirken en periode, vaklet 

Rebecca Swain Williams: 

aldri Rebecca i sin tro. Utrettelig og 
ubøyelig står Rebecca som et eksem
pel for oss i dag på hvordan vi kan 
holde oss faste og standhaftige i møte 
med livets største utfordringer, selv 
når de som står oss aller nærmest, 
forkaster vår tro og forakter oss.

Omvendelse til Kirken
Rebecca Swain ble født i Pennsyl

vania i USA i 1798, som den yngste av 
10 barn.2 Da hun var rundt ni år gam
mel, flyttet familien til Niagara, nær 
grensen mellom USA og Canada. De 
var så nærme Fort Niagra at de kunne 
høre skytingen da fortet ble angrepet 
under krigen i 1812. Selv som ung 
jente viste Rebecca sin fryktløshet. En 
gang hun gikk alene gjennom sko
gen, ble hun stående ansikt til ansikt 
med en bjørn. Hun hadde en parasoll 
i hånden, og den åpnet og lukket hun 
flere ganger tett opp i bjørnens ansikt, 
og da løp den sin vei.3

Til tross for hennes families motstand mot Kirken, holdt 
denne tidlige konvertitten seg trofast og hengiven til verket.

Da Rebecca var 17, krysset hun 
Ontariosjøen for å besøke sin søs
ter i Detroit. På reisen møtte hun 
skipets høye, mørke fører, Frede
rick Granger Williams. I løpet av 
hyppige møter gikk hengivenhet 
snart over i kjærlighet, og de gif
tet seg i slutten av 1815. Bror og 
søster Williams flyttet flere ganger 
rundt i området Western Reserve 
i Ohio, før de til slutt slo seg 
ned i Kirtland rundt 1828. 
Hennes mann begynte å 
praktisere medisin og ble 
ganske kjent for sine evner, 
og Rebecca lærte å hjelpe til 
med ulike behandlinger. De 
fikk fire barn.

Høsten 1830 kom de første 
sistedagershellige misjonærene 
til Kirtland. Rebecca lyttet interes
sert til dem og deltok på alle misjo
nærmøtene. Hun tok til og med 
barna med seg. Frederick deltok så 
ofte som hans legepraksis tillot det. 
De to studerte, diskuterte og lærte 
sammen, men Frederick var mer 
usikker i sitt engasjement. Rebecca 
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STANDHAFTIG  
OG UROKKELIG

ble imidlertid overbevist om at evan
geliet var sant.

En familiebiograf beskrev senere 
Rebecca som en slags Eva i Edens 
hage. Hun var «den første som så 
nødvendigheten» av å komme inn 
i fullt fellesskap i evangeliets pakt.4 
Hun ble døpt i oktober 1830.

Frederick nølte fremdeles. Noen 
ganger ønsket han å la Kirken ligge, 
men til slutt klarte han det ikke fordi 
han følte seg tiltrukket av den nye 
boken med hellig skrift – Mormons 
bok. Ånden påvirket ham, og etter 
hvert skjønte han at evangeliet var 
sant og fulgte Rebeccas eksempel og 
ble døpt.

Hengiven tjeneste
Da Kirken raskt inntok en sentral 

rolle i Frederick og Rebeccas liv, fikk 
det stor innvirkning på familien. Frede
rick ble ordinert til eldste rett etter sin 
dåp og bekreftelse. Dagen etter takket 
han entusiastisk ja til å reise på misjon 
sammen med Oliver Cowdery noen 
få uker senere. De trodde misjonen 
skulle vare i tre uker, men i virkelig
heten ble det en 10 måneder lang tur 
til Missouri. Hans lange fravær fra sitt 
hjem ble den første av mange slike 
perioder for Rebecca. På grunn av Fre
dericks misjonærarbeid og hans kall til 
Det første presidentskap, var han ofte 
borte. Rebecca tilbragte, i likhet med 
mange sistedagershellige kvinner i 
denne første tiden, mange måneder 
med å ta vare på deres hjem og opp
dra deres barn uten sin manns hjelp.

Til tross for arbeidet holdt Rebecca 
seg trofast og tjente villig. Profeten 
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Joseph Smith og hans familie bodde 
hos familien Williams en periode etter 
at de flyttet til Kirtland. Rebecca var 
lojal mot profeten og hans familie og 
hjalp dem gjennom vanskelige tider. 
En gang kom en mobb og omringet 
hjemmet på jakt etter Joseph. Rebecca 
forkledde Joseph i sin kyse og kåpe. 
Joseph klarte å forlate huset og pas
sere trygt gjennom folkemengden.

I mars 1832 viste Rebecca seg igjen 
som en uvurderlig hjelper for profe
ten da en mobb kom styrtende inn 
på John Johnsons gård i Hiram, Ohio 
og overfalt Joseph Smith og Sidney 
Rigdon på brutalt vis. Etter å ha slått 
Sidney sanseløs og prøvd å helle gift 
i halsen på Joseph, rullet mobben 
profeten i tjære og fjær. Da Emma 
Smith så sin mann, trodde hun tjæren 
var blod, og besvimte.5 Rebecca og 
Frederick tilbragte hele natten med 
å fjerne tjæren fra Josephs blødende 
og forslåtte kropp og ta seg av Smith
barna. Dette hjalp, for Joseph fant 
styrke til å forkynne evangeliet neste 
formiddag.

Hun forkynte evangeliet med 
overbevisning

En av Rebeccas største forhåp
ninger var at hennes familie, ikke 
minst hennes far, ville ta imot det 
gjengitte evangelium og motta tro
ens store velsignelser. I likhet med 
Lehi hadde hun smakt Guds kjærlig
het, og ønsket å dele den med sine 
nærmeste (se 1 Nephi 8:12). Med 
dette i mente skrev Rebecca ivrig til 
sin familie om sin omvendelse, sitt 
vitnesbyrd og den store glede hun 

følte som medlem av Kirken.
Rebeccas omvendelse gjorde 

imidlertid hennes far rasende. I sitt 
bryske svar forlangte han at hun 
skulle forlate Kirken. Men Rebecca 
lot seg ikke rokke. Hun svarte, slik en 
familiehistoriker forteller, at «hun var 
sikrere enn noensinne i sin overbe
visning om mormonlærens sannhet», 
og tilføyde sitt sterke vitnesbyrd.6 
Til hennes sorg ga ikke dette brevet 
de resultatene hun hadde håpet på. 
Faren truet med å gjøre henne arveløs 
og sverget at han ville bryte all kom
munikasjon med henne om hun ikke 
forlot Kirken.

Men Rebecca bøyde fremdeles 
ikke av, og fortsatte sin innsats for å 
forkynne evangeliet. I 1834 skrev hun 
et nytt brev – det eneste som fortsatt 
finnes – til sin far, hvor hun viser sin 
dype tro og hvor vondt det gjorde da 
han nektet å ha noe med de siste 
dagershellige å gjøre.

Faren hadde lest negative avis
artikler om Kirken, ikke minst om 
Mormons bok og de tre vitners vit
nesbyrd, og prøvde overtale Rebecca 
med disse.

«Det gjør vondt å høre at du er så 
oppskaket på grunn av Mormons 
bok,» skrev hun. Rebecca bar vitnes
byrd om Mormons bok ved å sitere 
skriftsteder fra den og Joseph Smiths 
nye åpenbaringer. Hun forklarte også 
at boken profeterte om at det skulle 
utvelges tre vitner om den. Som bevis 
siterte hun oldtidsprofeten Ether, som 
sa at «ved tre vitners munn» skulle 
bokens sannhet «stå fast» (Ether 5:4).7

Rebecca fortalte så at hun 

personlig hadde sett de tre vitner 
– David Whitmer, Martin Harris og 
Oliver Cowdery – og hørt dem vitne 
om at de hadde sett en engel og 
gullplatene. Etter å ha forsvart deres 
vitnesbyrd og karakter, ba hun faren 
inntrengende om å undersøke ver
ket. For, skrev hun til sin far, dersom 
«du og mor kjente omstendighetene 
slik vi gjør rundt dette verk, er jeg 
overbevist om at dere ville ha trodd 
på det».8

Idet hun gjentok Moronis løfte 
på slutten av Mormons bok, tryglet 
Rebecca om at hennes familie ville 
be Gud om å «opplyse deres sinn 
angående sannheten». Så planla hun 
å sende misjonærer «som kunne 
undervise i evangeliet slik det er i 
Jesus», for å hjelpe dem videre.9 På 
tross av alt dette ville ikke faren ha 
noe med det å gjøre.

Selv hennes brev til sin bror John 
– som Rebecca sto spesielt nær – ble 
returnert uåpnet. På baksiden av et 
av de returnerte brevene skrev John: 
«Far forbyr meg å lese brevet ditt eller 
skrive til deg. Farvel, og Gud velsigne 
deg for alltid. Din bror, John.» 10

Rebecca lyktes imidlertid med sin 
misjonærinnsats overfor sin søs
ter, Sarah Swain Clark. Sarah 
sluttet seg til Kirken i Michigan 
i 1832. Sarahs døtre sluttet seg 
også til Kirken og var trofaste 
hele sitt liv.

Trofast til enden
Uansett hvilken  

hjertesorg og 
smerte Rebecca 
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følte på grunn av farens valg, elsket 
hun ham. Hun skrev: «Mitt hjerte 
sørger over min familie … Jeg ber 
om at Herren må trøste deg med sin 
hellige Ånd i dine siste dager, og 
måtte de bli dine beste … Jeg håper 
du vil være fattet når det gjelder 
dette verk. Jeg forsikrer deg at vi står 
fast i saken i visshet om at Herren 
står ved roret.» 11

Rebecca hadde ikke bare sin fars 
vantro å stri med, men også de pro
blemer hennes mann hadde med sitt 
engasjement i troen. I 1837 og 1838 
var hennes mann Frederick, som da 
var medlem av Det første president
skap, gjentatte ganger på kant med 
andre kirkeledere. Han forlot til og 
med Kirken en periode og ble ute
lukket. Ikke lenge etterpå ydmyket 
imidlertid Frederick seg, sluttet seg 
til Kirken igjen og døde i 
fullt fellesskap. Vi har 
ingen opptegnelse om 
Rebeccas følelser på 
den tiden, men hun 
ville ikke beklage sin 
lojalitet overfor de hel
lige og forble trofast.

Da ryktene om Fredericks dissens 
nådde Rebeccas far i New York, 
håpet Isaac at Rebecca også ville 
fornekte troen. Rebecca sendte ham 
imidlertid et brev som viste hennes 
fortsatte troskap. Etter å ha lest hen
nes svar, ristet Isaac på hodet og sa: 
«Ikke et snev av anger.» 12

Rebecca fortsatte sitt standhaf
tige forsvar av Joseph Smith og den 
gjenopprettede kirke. Og til tross for 
alt hun måtte ofre fordi hun valgte 
Kirken fremfor sin far, fortsatte 
Rebecca å respektere ham. Hun 
satte pris på det faren hadde lært 
henne, og hun uttrykte sin kjærlig
het og takknemlighet for ham. Hun 
avsluttet et brev hun skrev i 1834, 
med en erklæring om at hun «alltid 
ville huske den undervisning … jeg 
har fått av min kjære far».13

I 1839 døde Rebeccas 
far. Bare tre år senere 

mistet hun sin mann. 
Til tross for disse 
smertefulle vanske
lighetene sto Rebec
cas tro og mot fast. 

Da de hellige dro 

vestover til Utah, reiste hun sammen 
med sin sønn Ezras familie og kjørte 
sitt eget oksespann. Hun overtok 
senere en gård i Mill Creek. Da Salt 
Lake tabernakel sto ferdig og de 
hellige ble bedt om å bidra med det 
de kunne, ga hun en samling sølv
skjeer som skulle brukes til å lage 
brett til nadverdsbordet. Og til slutt, 
i 1860, selv om hun var svært skrø
pelig da president Brigham Young 
kalte hennes familie til å slå seg ned 
i den avsidesliggende Cache Valley 
i Utah, flyttet hun villig enda en 
gang – og igjen kjørte hun sitt eget 
oksespann.

Rebecca døde i Smithfield, Utah 
25. september 1861. Hun holdt fast 
ved sin tro, sin kunnskap om sannhe
ten og det hun hadde opplevd. Hun 
holdt seg «standhaftig og urokkelig» til 
enden (Mosiah 5:15). ◼
NOTER
 1. Rebecca Swain Williams to Isaac Fischer 

Swain, 4. juni 1834, Kirkens historiske  
bibliotek, Salt Lake City.

 2. Biografiske opplysninger er hentet fra 
Nancy Clement Williams: Meet Dr. Frederick 
Granger Williams … and His Wife Rebecca 
Swain Williams: Read Their True Story 
in the First Introduction–after 100 Years 
(1951); og Frederick G. Williams: «Frederick 
Granger Williams of the First Presidency 
of the Church», BYU Studies, årg. 12, nr. 3, 
(1972): 243 – 61.

 3. Williams: Meet Dr. Frederick Granger  
Williams, 5.

 4. Williams: Meet Dr. Frederick Granger  
Williams, 55.

 5. History of the Church, 1:263.
 6. Williams: Meet Dr. Frederick Granger  

Williams, 63.
 7. Se også Rebecca Williams brev datert  

4. juni 1834.
 8. Rebecca Williams brev datert 4. juni 1834.
 9. Rebecca Williams brev datert 4. juni 1834.
 10. I Williams: Meet Dr. Frederick Granger 

Williams, 63.
 11. Rebecca Williams brev datert 4. juni 1834.
 12. Brev fra George Swain, 17. mars 1839, 

maskinskrevet, Kirkens historiske bibliotek, 
Salt Lake City.

 13. Rebecca Williams brev datert 4. juni 1834.



 

Av Joshua J. Perkey
Kirkens tidsskrifter

Før i tiden navigerte sjøfarere havene ved hjelp av 
solens, månens og stjernenes posisjon. Om natten 
fulgte de nøye med på Polarstjernen, ettersom dens 

faste posisjon ga sjømennene et himmelsk anker og hjalp 
dem å holde stø kurs mot sitt bestemmelsessted.

På Marshalløyene i Stillehavet oppdaget sjømenn en 
annen teknikk. Der følger bølgene, eller dønningene, 
et fast mønster mellom atollene og øyene. En erfaren 
sjømann kan seile hundrevis av kilometer ved å følge et 
intrikat nett av dønninger – hver av dem lik en enveiskjørt 
gate – fra en øy eller atoll til den neste. De som vet hvor 
dønningene er og hvor de går, kan lede andre reisende 
trygt til sine bestemmelsessteder.

På samme måte er Jesus Kristus det fullkomne eksem
pel hvis sanne lys veileder oss. Hans lover og ordinanser 

De seiler trofast 

kan, i likhet med havets dønninger, lede oss trygt til vårt 
himmelske hjem. Vi har imidlertid alle andre, hvis tje
neste og støtte virker sammen med Mesternavigatorens 
rolle. I de følgende historiene forteller tre marshallesiske 
medlemmer hvordan andre har hjulpet dem å navigere 
gjennom livets steinete grunner og stormer for å komme 
til Kristus.

En rettferdig kvinnes innflytelse
Hirobo Obeketang lener seg tilbake i sofaen sin og 

smiler. Han og hans kone Linda har nettopp hatt familiens 
hjemmeaften med fire av deres barn og søstermisjonæ
rene. De har også spandert fiskemiddag på misjonærene, 
komplett med øyne og hale – en tradisjon i Majuro, Mars
halløyenes hovedstad. Mens Hirobo forteller om sitt liv, 
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Når vi seiler gjennom livets steinete grun-
ner, har vi alle nytte av å få veiledning fra 
trofaste medlemmer som hjelper oss å finne 
veien tilbake til vårt himmelske hjem.

uttrykker han hvor takk
nemlig han er for Kirken, 
evangeliet, sin familie og 
ikke minst sin kone.

Det er juni 2009. Bare et døgn tidligere ble Majuro Mars
halløyene stav opprettet, og Hirobo ble kalt som stavens 
første utøvende sekretær. Hirobo, slik den nye stavspresi
denten Arlington Tibon beskriver ham, «er veldig, veldig 
sterk,» en av de trofaste lederne på øya.

Hirobo er imidlertid den første til å påpeke at inntil 
nylig var ikke det tilfelle. Han sier at hans kone er den 
sterkeste av dem – og den som har gjort utslaget i hans liv. 
Han forklarer: «Jeg ble døpt da jeg var åtte år gammel, men 
som 16åring ble jeg mindre aktiv.»

Noen år senere begynte han og Linda å bo sammen, 
selv om de ikke var gift. Linda var ikke medlem av Kirken. 
I 2000, kort tid etter at Linda fant ut at Hirobo var blitt døpt 
som barn, ble hun interessert i Kirken og begynte å møte 
søstermisjonærene.

«Hun studerte i to år før hun bestemte seg for å bli 
døpt,» forteller Hirobo. «Vi måtte gifte oss først, men jeg  
var ikke interessert i å gifte meg. Jeg var forvirret, for ver
dens fristelser hadde et godt grep om meg. Jeg forsto ikke 
hvor viktig familien er, og jeg hverken brydde meg eller 
lyttet til noen.»

Selv om Linda ikke var døpt, oppdro hun barna i Kir
ken. Hvert år spurte hun Hirobo om han ville gifte seg 
med henne slik at hun kunne bli døpt. Hver gang sa han 
nei. Etter hvert ble to av deres døtre døpt, men Hirobo var 
ikke tilstede.

Så, i 2006, døde deres ni år gamle sønn Takao av et 

anfall og høy feber. Rundt 300 medlemmer fra Majuro 
distrikt kom i begravelsen for å støtte familien.

«Deres støtte var svært viktig for meg,» sier Hirobo. «Det 
begynte å gå opp for meg at Gud trolig fortalte meg noe.»

Han begynte å tenke på at han var årsak til at hans 
kone ikke kunne bli døpt, selv om han var medlem av 
Kirken. «Hun ble stadig sterkere. Hun var virkelig en inspi
rasjon for meg,» forteller han.

«Så jeg satte meg ned og tenkte på at jeg var kommet 

halvveis i livet. Jeg tenkte: ”Vil jeg fortsette å gjøre det 
jeg gjør? Har jeg en mulighet til å arbeide for Gud i den 
andre halvdelen av mitt liv?” Jeg begynte å be og vurdere å 
komme tilbake til Kirken og begynne å arbeide for Gud.»

Hirobo begynte å studere med misjonærene og 
bli kjent med læren på nytt. President Nelson Bleak i 
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Marshalløyene Majuro misjon ble venner med ham, i likhet 
med andre medlemmer, heriblant daværende distriktspre
sident Arlington Tibon. Til slutt bestemte Hirobo seg for å 
komme tilbake, og før han visste ordet av det deltok han 
ikke bare på nadverdsmøtet, men også i Søndagsskolen og 
på prestedømsmøtet. Til slutt hadde Hirobo bestemt seg.

«Da jeg kom tilbake, sa jeg: ”Nå er det alvor. Det er dette 
jeg vil.”Og det forandret livet mitt fullstendig.»

Hirobo og Linda giftet seg 30. august 2008. Han mottok 
snart Det aronske prestedømme og døpte sin kone. To 
måneder senere mottok Hirobo Det melkisedekske preste
dømme og ble kalt som distriktets utøvende sekretær.

Hirobo ser på sin kone og smiler. «Hun kunne ikke tro 
at det var jeg som døpte henne,» sier han. «Tenk dere – det 
tok åtte år, fra 2000 til 2008. Hun er fantastisk.»

En rettskaffen fars eksempel
Noen ganger arbeider veilederen vår, i likhet med en 

sjømann, tett med oss og lærer oss det vi trenger å vite slik 
at vi trygt kan navigere gjennom livet. I mange tilfeller kla
rer sjømannen dette ved å sette et eksempel vi kan følge. 
Dette var tilfellet med Patricia Horiuchis far, Frank.

Etter å ha møtt misjonærene, begynte Frank å invitere 
dem på middag regelmessig. Snart begynte han å ta lek
sjonene. Men ingen andre i familien hans ville ha noe med 
Kirken å gjøre. «Når vi så misjonærene komme,» sier Patricia, 
«løp vi vår vei – jeg og mine yngre brødre og søstre.»

Så ble Frank døpt i juli 2007 av misjonspresidenten, 
Nelson Bleak. Det ble et skjellsettende øyeblikk for Patricia 
og søsknene hennes.

«Jeg så min far begynne å forandre seg,» sier 
hun. «Jeg visste at om evangeliet kunne røre ved 
min fars hjerte, kunne det røre ved mitt og for
andre mitt liv. Så jeg bestemte meg for å studere 
med søstermisjonærene, og de utfordret meg til 
å studere Mormons bok og Bibelen. Min bror og 
jeg hadde kranglet tidligere, og jeg hadde aldri til
gitt ham. Så leste jeg i Skriftene at dersom vi tilgir 
andre, vil Gud tilgi oss.» (Se 3 Nephi 13:14–15.)

Patricia innså at hun måtte tilgi sin bror for å 
kunne begynne å forandre sitt liv, bli ren og få fred. Og 
det gjorde hun.

«Etter å ha kvittet meg med min dårlige innstilling 
og blitt et nytt menneske som holdt budene, var jeg 
svært entusiastisk. Jeg visste at jeg måtte bli døpt for å 
få tilhøre den sanne kirke,» sier hun. «Kirken fikk meg 
inn på rett spor. Den fikk meg bort fra 
negative innflytelser. Den lærte 
meg å respektere mine foreldre, 
fortsette på skolen og holde 
meg på rett spor.»



En rettferdig manns innflytelse
I likhet med Hirobo Obeketang ble Lydia 

Kaminaga født inn i Kirken, men ble mindre 
aktiv i tenårene. Historien om hennes vei 
tilbake er imidlertid like bemerkelsesverdig 
som den er særegen.

Lydia og hennes mann, Kaminaga Kami
naga, vokste begge opp i Kirken. «Jeg tvilte 
aldri på Kirkens lære,» sier Kaminaga. «Jeg har 
alltid trodd på den.»

ALLMENNE UTFORDRINGER

Selv om geografi, kultur og avstand skiller dem fra andre siste-
dagers-hellige, forklarer medlemmer på Marshalløyene at de 

møter mange av de samme utfordringene som alle med-
lemmer gjør.

Gary Zackious (t.h.), unge voksnes leder i staven, sier 
at «folk sier: ”Vi trenger ingen profet i dag, og vi trenger 
ikke flere skrifter.” Noen medlemmer leser ikke Skriftene 
ordentlig, eller de forstår dem ikke, så når noen sier noe 
som utfordrer deres tro, trekker de seg bort fra det de vet er sant.»

For Gary er løsningen enkel: «Misjonærene utfordret meg til 
å be angående Mormons bok, gjenopprettelsen og Joseph Smith 
for å få vite om det var sant. En kveld ba jeg på mine knær. Jeg 
følte Ånden. Det var en følelse jeg aldri hadde hatt før. Jeg vet at 
de tingene misjonærene lærte meg, er sanne. Mitt vitnesbyrd som 
ung konvertitt ble styrket av å lese Mormons bok.» Fra hans dåp 
til hans misjon og til i dag, sier Gary, «har mitt vitnesbyrd vokst 
i takt med at jeg har lest Mormons bok og studert Skriftene og 
profetenes ord.»

Ernest Mea (t.h.), som jobber sammen med Gary som 
Kirkens oversetter på Marshalløyene, sier at mange 
unge blir fanget i umoral. Han holder seg på den rette 
og smale sti ved å delta i sunne aktiviteter sammen med 
likesinnede venner. «Før min misjon spilte vi basketball i 
kirken hver dag unntatt søndag og mandag,» sier han.

For Michael Ione (t.h.) fra Jenrok menighet, kostet det 
ham dyrt da han sluttet seg til Kirken i 2006 – han fikk 
ikke lov til å bo hjemme lenger. Han viste imidlertid sin 
tro og overbevisning ved å bli døpt likevel.

Bare et år senere ble han kalt på misjon – til Marshal-
løyene. I den senere tid har Michaels familie begynt å vise interesse 
for Kirken og studere med misjonærene.

Over t.v.: Hirobo Obeketang (også vist 
sammen med sin familie på de foregå-
ende sidene) arbeider som hotellsjef. 
Under: Patricia Horiuchi var en av lederne 
under Marshalløyenes første konfe-
ranse for unge enslige voksne i juni 2009 
(nederst t.h.).
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Men livet forløp annerledes for Lydia. Da hun gikk i 
syvende klasse, sier hun, «var jeg den eneste sistedagers
hellige på min skole, og jeg følte meg utenfor. Jeg gjorde 
det vennene mine gjorde. Prioriteringene mine ble snudd 
på hodet.»

Lydias foreldre sendte henne til Provo, Utah for å bo 
hos familiemedlemmer, i håp om at deres innflytelse 
kunne påvirke Lydia til å etterleve evangeliet. Selv om hun 
lærte ting som har hjulpet henne senere i livet, var hun 
ikke særlig interessert i kirkeaktiviteter den gangen.

Lydia flyttet tilbake til Marshalløyene i januar 2002, bare 
en måned etter at Kaminaga kom hjem etter endt misjon 
i Japan. De møttes kort tid senere. Selv om Lydia ikke 
etterlevde Kirkens normer, fortsatte Kaminaga å komme 
hjem til henne idet han lot som han skulle besøke nevøen 
hennes, Gary Zackious.

Til slutt bestemte Kaminaga seg for å snakke med forel
drene hennes om å be Lydia ut på stevnemøter –  
sømmelige og sunne aktiviteter. Selv om de 

til å begynne med prøvde å overtale ham til å la være, sier 
Kaminaga at han «til slutt sa til dem: ”Hun kan fremdeles 
forandre seg.” Da jeg sa det, forandret hele stemningen i 
rommet seg. Faren hennes gråt og sa: ”Jeg har alltid ønsket 
å få henne tilbake til Kirken. Du kan prøve.”»

Til å begynne med tok ikke Lydia Kaminaga på alvor. 
Han var tross alt en velstelt hjemvendt misjonær, og hun 
hadde ikke vært aktiv.

«Men han så noe jeg ikke så,» forklarer Lydia. Etter
som hun ikke hadde fast følge, gikk hun med på å gå 

«Jeg har et sterkt vitnesbyrd 
om omvendelse,» sier Lydia 
Kaminaga, som her er vist sam-
men med sin mann Kaminaga 
og deres datter Wellisa.
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FØRSTE STAV PÅ MARSHALLØYENE

I mange år har Kirkens medlemmer på Marshalløyene ønsket seg en 
stav. 14. juni 2009 ble deres ønske oppfylt. Eldste David S. Baxter i 

De sytti, som organiserte 
staven, forklarer: «Det er 
bemerkelsesverdig hvor-
dan medlemstallet har økt 
de siste par årene. Staven 
ble opprettet fordi Kirkens 
utvikling der gjorde det 
uunngåelig. Men det har 
tatt lang tid. Medlemmene 
har måttet overvinne en 
rekke utfordringer.»

Marshalløyenes stavspresident, Arlington Tibon (over), sa til med-
lemmene da han var distriktspresident at dersom de ønsket en stav, 
ville de måtte anstrenge seg for det. Han ba distriktets ledere om å 
undervise medlemmene fra Malakias 3 og 3 Nephi 24 om velsignelsene 
av å betale tiende. Lederne oppfordret også ungdommer og voksne til 
å studere Mormons 
bok. De hadde til 
og med et vellykket 
arrangement hvor 
ungdommene leste 
i Mormons bok i 12 
timer i strekk.

President Tibon 
satte seg også som 
mål å få medlem-
mene til å forstå 
«hvor viktig det er å bli beseglet i templet», og forklarte at det å motta 
«begavelsen hjelper dem å overvinne mange ting, gjør dem annerle-
des, forandrer dem».

Under President Tibons ledelse besøkte medlemmer fra Marshal-
løyene to templer – det ene på Tonga og det andre på Hawaii. Hvert 
besøk kostet betydelige ofre. Men som president Tibons hustru Angela 
sier, har disse turene «i stor grad påvirket hvor hengivne medlemmene 
er overfor vår himmelske Fader og Kirken».

«Ja,» svarer president Tibon, «vi så åndeligheten her i Majuro tilta 
betraktelig».

ut med ham. «Han fikk meg tilbake. Som 
hans kjæreste måtte jeg ta meg sammen. 
Han minnet meg på de paktene jeg hadde 
inngått i dåpen. Han minnet meg på alt det 
som jeg egentlig hadde savnet veldig, som 
å lese i Skriftene og familiens hjemmeaften. 
Kaminaga og jeg utførte tjenesteprosjekter 
sammen. Vi leste Mormons bok. Vi gikk på 
temakvelder. Han viste meg hvordan jeg 
kunne leve på en annen måte. Det å gå i kir
ken var ikke bare nadverdsmøtet, men også 
Søndagsskolen og Hjelpeforeningen.»

Etter hvert som de tilbragte mer tid sam
men på stevnemøter som var sunne og opp
byggende, begynte Lydias liv å forandre seg, 
og hennes vitnesbyrd vokste. Hun hadde 
imidlertid visse ting hun måtte ordne opp i.

«Det var vanskelig å komme tilbake,» inn
rømmer hun. «Omvendelse er ikke lett, men 
jeg har et virkelig sterkt vitnesbyrd om omven
delse. Våre stevnemøter handlet på mange 
måter om å bli bedre kjent, om å få meg til
bake til kirken og om å se annerledes på ting.»

«Det handler om mellommenneskelige 
forhold,» tilføyer Kaminaga.

Lydia og Kaminaga giftet seg 28. novem
ber 2002. Et år senere ble de beseglet i Laie 
Hawaii tempel og studerte ved Brigham 
Young University–Hawaii. Nå bor de på 
Marshalløyene sammen med sine tre barn. 
Lydia er søndagsskolelærer for ungdommene 
i menigheten, og Kaminaga er Unge menns 
president.

Slik Hirobo, Patricia og Lydia vitner om, er 
mye mulig hvis vi er tålmodige og standhaf
tige og søker Herrens velsignelser. De som 
følger Frelseren og lytter til Den hellige ånds 
tilskyndelser, kan, i likhet med de gamle sjø
mennene som ledet reisende hjem, gjøre stort 
utslag i en annens liv. ◼



Jeg ville ikke ha noe med Kir
ken å gjøre da min kone spurte 

om misjonærene kunne undervise 
sønnene våre. Men jeg sa ikke nei, for 
hun var allerede medlem.

Da misjonærene begynte å komme 
hjem til oss to ganger i uken, pleide 
jeg å gå til min venn i nabohuset. 
Han var et sterkt medlem av et annet 
kristent kirkesamfunn. Hver gang 
jeg snakket med ham, ønsket han 
å snakke om Bibelen. Jeg sa at jeg 
ikke brydde meg om slikt 
og ikke ønsket å studere 
religion. Men han fortsatte 
å prøve å overtale meg, 
og til slutt sa jeg ja. En 
lang periode studerte jeg 
derfor Bibelen sammen 

SAGT AV SISTE-DAGERS -HELLIGE

med vennen min, mens misjonærene 
underviste guttene mine.

En dag skulle misjonærene komme 
hjem til oss. Men istedenfor å gå, 
bestemte jeg meg for å være i rom
met ved siden av. Da misjonærene 
begynte å undervise sønnene mine, 
ønsket jeg å høre mer. Jeg flyttet meg 
stadig nærmere døren for å høre 
bedre. De underviste sønnene mine 
om apostler og profeter.

Senere innså jeg at jeg ønsket å 
lære mer. Jeg snakket 
med misjonærene og 
avtalte å få diskusjonene 
av dem – i fortrolighet. 
Min kone var alltid til
stede, men ingen andre 
visste om det.

Så når misjonærene kom for å 
undervise guttene mine to ganger i 
uken, gikk jeg hjem til min venn. På 
en annen dag underviste de så meg.

En dag min venn sa noe negativt 
om Kirken, forsvarte jeg den. I likhet 
med mange andre på Marshalløyene 
visste han ikke stort om Kirken og 
misforsto en del av det sistedagers 
hellige tror på. Når han kom med 
flere negative kommentarer, forsvarte 
jeg igjen Kirken.

Slik holdt det på i syv måneder. 
Så en dag gikk det opp for meg at 
Den hellige ånd hadde bekreftet for 
meg at alt misjonærene lærte meg, 
var sant. Jeg innså at jeg trengte å bli 
døpt, selv om jeg fremdeles visste 
veldig lite om evangeliet.

Etter min dåp i 2007 var jeg veldig 
lykkelig. Vi begynte å spare penger til 
å reise til templet på Hawaii, hvor min 
kone, våre tre barn og jeg ble beseg
let i desember 2008.

Det å være medlem av Kirken 
har virkelig forandret mitt liv. Jeg 
bestemte meg for å si opp min eks
trajobb med å underholde på en 
restaurant fordi jeg kom sent hjem og 
tempelkledningene mine var gjen
nomsyret av tobakksrøyk. Til tross for 
at vi mistet denne ekstrainntekten, har 
Herren tatt vare på oss.

Jeg vet at Kirken er sann og at 
Joseph Smith er en Guds profet på 
grunn av den ånd jeg har følt og de 
velsignelser jeg har mottatt. ◼
Tanintoa Sexton, Marshalløyene
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Jeg har et korsstingsbrodert bilde 
av to pintoponnier som jeg 

arbeidet med i omtrent et år. Det var 
nesten ferdig da jeg oppdaget at jeg 
hadde brodert feil farge på en av 
ponniene. Ettersom det var en mulig 
farge på en hest, oppdaget jeg ikke 
feilen før jeg så at ponniens farge 
ikke passet med de omkringlig
gende fargene.

Jeg ble helt ute av meg. Jeg hadde 
brukt så lang tid på dette bildet, og 
tanken på å fjerne alle stingene med 
feil farge var nesten overveldende. 
Med tårer i øynene åpnet jeg søppel
bøtten og slengte bildet oppi.

Jeg satte meg ved bordet med 
sysakene mine for å sørge over tapet 
av mitt vakre ponnibilde og gå videre 
til andre prosjekter. Men jeg klarte det 
ikke – jeg kunne ikke bare gi slipp 
på det prosjektet jeg hadde jobbet så 
hardt med. Jeg åpnet søppelbøtten og 
tok opp igjen tøystykket. Jeg fant en 
knute på baksiden av den skurrende 
fargen og klippet den forsiktig. Jeg 
snudde bildet og begynte å fjerne 
trådene.

Noen steder gikk det fort å fjerne 
dem. Andre steder var det ikke like 
enkelt. Jeg var ikke sikker på hvordan 
jeg skulle rette opp i det jeg hadde 
gjort. Noen steder måtte jeg klippe 
tråden ett sting om gangen. Sønnen 
min sa han var imponert over at 
jeg ville gjøre så store anstrengel
ser for å få det riktig. Det var tross 
alt bare et korsstingsbroderi.

KORSSTINGSPONNIENE MINE
Mens jeg fjernet stingene begynte 

jeg å tenke på omvendelse og hvor 
vanskelig det har vært å rette opp i 
noen av de feilene jeg har gjort. Sann 
omvendelse krever et intenst ønske, 
anstrengelse og lidelse, men det er 
verdt innsatsen.

Mens jeg broderte om hesten, 
minnet det meg om at omvendelse lar 
Jesu forsoning fjerne syndens urenhet 
fra mitt liv og hjelpe meg å begynne 
på nytt. Mine «omvendelsesponnier» 
henger i mitt hjem, en mild, men 
levende påminnelse om å gjøre det 
rette, aldri gi opp når jeg kommer til 

Jeg hadde 
brukt så 

lang tid på 
dette bildet, 
og tanken 
på å fjerne 
alle stingene 
med feil farge 
var nesten 
overveldende.
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kort og huske at gjennom omvend
else kan forsoningen gjøre resten. ◼
Sandra Jennings, New Mexico, USA
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Under en reise til Middelhavet 
deltok jeg flittig på Kirkens 

møter hvor enn jeg kunne. I Sevilla 
i Spania fikk jeg hjelp av en hotell
resepsjonist, den lokale telefon
katalogen og et bykart til å finne 
Kirkens lokale møtehus. Jeg skrev 
ned adressen og Kirkens navn på 
spansk. Lørdag kveld ba jeg om å 
få vite når møtene begynte, og jeg 
følte en sterk tilskyndelse om at jeg 
måtte være der før kl. 10.00.

Like før jeg skulle dra til kirken kl. 
09.30 søndag morgen, ba jeg igjen 
om at jeg måtte finne møtehuset. Ved 
hjelp av kartet begynte jeg å navigere 
meg gjennom en labyrint av trange 
gater. Det var en herlig morgen. Jeg 
gikk forbi kafeer og et fuglemarked 
fullt av skrikende fugler.

Jeg kom frem til den aktuelle adres
sen, men fant ingenting som minnet 
det minste om en kirke. Jeg gikk opp 
og ned gaten i et fåfengt forsøk på å 
finne den. Jeg var forvirret og engste
lig, og klokken var nesten 10.

Til slutt ba jeg til min himmelske 
Fader: «Du har befalt meg å gå i kir
ken, og jeg her jeg, men det er ingen 
kirke her.»

Akkurat da kom det en velkledd 
mann i dress rundt hjørnet. Han så ut 
som et medlem av Kirken, og jeg følte 
meg tilskyndet til å stoppe ham. På 
heller knotete vis fortalte jeg ham at 

MEN DET ER 
INGEN KIRKE 
HER

jeg lette etter en kirke. Han sa noe jeg 
ikke forsto, og jeg så forvirret ut. Så 
han åpnet stresskofferten sin, og der 
så jeg to lærinnbundne bøker som så 
ut som Skriftene. Jeg ga ham papir
lappen min hvor jeg hadde skrevet 
«La Iglesia de Jesucristo» ( Jesu Kristi 
Kirke). Han smilte og pekte i retning 
av der jeg hadde kommet fra, og 
sammen gikk vi til kirken. Bygningen 
lå på en annen adresse bare noen 
minutter unna, og var lett å overse om 
man ikke visste at den var der. Den lå 
tilbaketrukket på en liten plass, bak 
store porter.

Da vi kom til møtehuset, fant jeg 
snart ut at mannen som hadde hjulpet 
meg, var ingen annen enn menighe
tens biskop og at møtene begynte kl. 
10.30. Jeg hadde kommet dit i god tid.

Under menighetens faste og vit
nesbyrdsmøte følte jeg meg tilskyndet 
til å bære mitt vitnesbyrd. Ved hjelp 
av en misjonær som oversatte det jeg 

sa fra engelsk til spansk, bar jeg mitt 
vitnesbyrd og beskrev hvordan Her
ren hadde gjort det mulig for meg å 
komme til kirken. Biskopen bar så sitt 
vitnesbyrd og forklarte at han hadde 
måttet parkere lenger unna den mor
genen, så han kom senere enn vanlig. 
Da han så meg, syntes han jeg så ut 
som et medlem av Kirken, så han 
stoppet for å hjelpe meg. Han talte 
så om medlemmer som har gått seg 
vill åndelig sett, og sa at vi må hjelpe 
dem å finne Kirken.

I årenes løp har mine minner om 
Sevillas severdigheter falmet, men 
mitt minne om da jeg fant kirken 
der har ikke det. Dette minnet er 
et vitnesbyrd for meg om den store 
kjærlighet vår himmelske Fader har 
for oss og at hans hånd er synlig i 
mitt liv om jeg bare ser etter de ting 
som «samvirker til gode for [meg]» 
(Romerbrevet 8:28). ◼
Julie Ismail, Western Australia, Australia

En velkledd 
mann i 

dress kom rundt 
hjørnet. Han  
så ut som et 
medlem av 
Kirken, og jeg 
følte meg 
tilskyndet til å 
stoppe ham.
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Som sykepleier ved intensivavde
lingen for nyfødte tar jeg meg av 

syke, noen ganger veldig små babyer. 
En natt hadde jeg ansvar for en liten 
gutt som var født 17 uker for tidlig og 
bare veide cirka en halv kilo. Hen
dene hans var bitte små, de spede 
beina hans omtrent på størrelse med 
fingeren min og føttene hans omtrent 
på størrelse med tommelen min. På 
grunn av alvorlige pusteproblemer 
trodde ikke legene at han ville over
leve natten.

En stillhet senker seg over hele 
avdelingen når en nyfødt kjemper for 
livet. Belastningen øker for alle, spesi
elt barnets sykepleier, og denne natten 
var det meg. Foreldrene hadde vært 
hos ham mesteparten av dagen, men 
de var utslitt. Moren hadde gått tilbake 
til rommet sitt for sårt tiltrengt hvile.

Barnets rom inneholdt en kuvøse, 
monitorer, en respirator og intrave
nøspumper som holdt ham i live. 
Ettersom han var så syk og trengte 
intensivbehandling, hadde jeg ikke 
ansvar for andre pasienter den natten. 
Jeg skulle være ved hans side hele 
natten, travelt opptatt med medisiner, 
overvåkning, behandling og prøver.

Etter hvert som natten gikk prøvde 
jeg å forestille meg hva jeg ville ha 
følt om jeg var moren hans. Hjertesor
gen ville ha vært uutholdelig.

Jeg vasket ansiktet hans forsiktig, 
rørte ved de små hendene og føttene, 
skiftet ytterst varsomt på ham og la 
ham i et mykt nytt teppe. Jeg funderte 

HANS LIDELSE LETTER VÅR
på hva annet jeg kunne gjøre for min 
lille pasient. Hva ville moren hans ha 
gjort? Hva ville min himmelske Fader 
at jeg skulle gjøre?

Denne dyrebare, uskyldige lille 
ånden ville snart vende tilbake til sin 
Fader i himmelen. Jeg undret på om 
han var redd. Jeg tenkte på mine egne 
barn. Da de var små og redde, hadde 
jeg sunget for dem. «Jeg er Guds kjære 
barn» var favoritten. Mens jeg strevde 
med tårene sang jeg for barnet.

Som sykepleier så jeg slangene 
og blodet, telte pustebevegelsene i 
barnets bryst, lyttet til hjerteslagene 
og fulgte med på tallene på monito
rene. Som sistedagershellig så jeg 
en celestial ånd og undret meg 
over frelsesplanen.

Etter hvert som natten 
gikk ble helsen hans 
dårligere. Han utviklet 
til slutt en tilstand som 
gjorde at han blødde i 
lungene.

På morgenkvisten gled min lille 
pasient stille gjennom sløret. Han forlot 
sin mors armer og ble «tatt hjem til den 
Gud som ga [ham] liv» (Alma 40:11).

Jeg kom nærmere Frelseren og min 
himmelske Fader den natten. Jeg fikk 
større forståelse for Herrens kjærlighet 
til menneskene – og hans kjærlighet 
til meg. Jeg ble påminnet om, til og 
med overrasket over, hvor dyp min 
kjærlighet til ham var. Og jeg følte et 
ønske om å bli vennligere, mildere, 
mer tilgivende, mer medfølende – 
mer lik ham – én dag og ett hjerteslag 
om gangen. ◼
Barbara Winter, Arizona, USA

Mens jeg 
strevde med 

tårene sang jeg 
«Jeg er Guds kjære 
barn» for barnet.
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Av Marta Valencia Vásquez

Da jeg var tenåring, ga vår 
president i Unge kvinner hver 
ung kvinne en gave – et bilde 

av templet. Hun snakket med oss om 
pakter og å leve et rent liv. Så oppfor
dret hun oss til å sette oss som mål å 
gå i templet en dag.

Jeg tok denne søsterens råd til meg 
og bestemte meg for å gjøre forbe
redelse til en prioritet. Det var ikke 

EN PAKT ER 
FOR EVIG

noe tempel i Costa Rica på den tiden, 
men etter å ha blitt døpt nylig, visste 
jeg hva en pakt var, og jeg gledet meg 
til jeg kunne få anledning til å inngå 
flere pakter med Herren.

Ingen andre i min familie var med
lem av Kirken på den tiden, så det ble 
ikke undervist i evangeliet i hjemmet 
vårt. Jeg bestemte meg imidlertid for 
at jeg kunne lære om evangeliets 

normer på egen hånd og følge dem. 
Min forberedelse innbefattet delta
gelse i Seminar, selv om det foregikk 
svært tidlig om morgenen. Den inn
befattet å ikke gå på stevnemøter før 
jeg ble 16 år gammel. Og den innebar 
å etterleve kyskhetsloven – absolutt 
ikke noe som var populært eller 
vanlig blant de fleste av mine jevnal
drende, men det var noe jeg visste jeg 
kunne klare fordi jeg hadde inngått 
en pakt med Herren om å gjøre det.

Ved å studere Skriftene, både i 
Seminar og på egen hånd, ble min 
beslutning om å leve i kyskhet og 
renhet, styrket. Jeg ble spesielt inspi
rert av de 2000 unge krigerne. Som 
det står i Alma 53:20–21, var disse 
unge mennene «overmåte tapre og 
modige og også fulle av styrke og 

Når det gjelder beslutninger jeg har tatt som en del 
av en pakt med en kjærlig himmelsk Fader, spiller 
det ingen rolle hva verden mener.

TIL STYRKE FOR 
UNGE VOKSNE

«Jeg har bare ett 
spørsmål: Vil dere 
følge de sanne og 
levende profeter 

eller ikke? Det er egentlig ikke 
vanskeligere enn som så. Kirkens 
moralnorm er tydelig forklart i 
heftet ”Til styrke for ungdom”, 
som dere ikke har vokst fra, selv 

om mange av dere ikke lenger er i 
Unge menn eller Unge kvinner. Hvis 
dere velger å lese noe som inne-
holder materiale som er i strid med 
Kirkens moralnormer, setter dere 
dere selv og deres egen visdom 
høyere enn rådene fra Guds profe-
ter – en handlingskurs som er svært 
uklok. Så snart noen begynner å tro 
at de vet bedre enn Gud eller hans 
orakler, eller at de råd som gis ikke 
gjelder dem, tar de steget ut på 

et sleipt skråplan som allerede har 
krevd altfor mange ofre. Det skal 
tro til – virkelig tro, utvetydig og 
uforbeholden – å godta og forsøke 
å leve ifølge profetiske råd selv 
når man ikke forstår dem fullt ut. 
En slik enkel tro har kraft til å lede 
dere trygt gjennom enhver utfor-
dring dere måtte møte i livet.»

Eldste M. Russell Ballard De tolv apostlers quo-
rum: «When Shall These Things Be?» i Brigham 
Young University 1995–96 Speeches (1996), 189.
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virkelyst. Men se, dette var ikke alt, 
for de var menn som alltid var pålite
lige i hva som helst de ble betrodd … 
De var sannferdige og sindige menn, 
for de hadde blitt opplært til å holde 
Guds bud og vandre rettskaffent for 
ham.» Jeg ønsket også å være trofast i 
de ting jeg var blitt betrodd, herunder 
mine dåpspakter.

Jeg fikk enda større forståelse av 
pakter da jeg ble kalt til El Salvador 
San Salvador øst misjon. Da jeg mot
tok min begavelse i templet, kom jeg 
til å tenke på Lære og pakter 82:10: 
«Jeg, Herren, er forpliktet når dere 
gjør hva jeg sier, men når dere ikke 
gjør hva jeg sier, har dere intet løfte.» 
Gjennom hele min misjon var tanken 
på pakter – at vi gjør vår del og Her
ren gjør sin – med på å motivere meg 
til å gjøre mitt beste. Når jeg gjorde 

det, ble mine ledsagere og jeg velsig
net i vårt arbeid.

Det er mange år siden min misjon, 
men jeg henter fortsatt styrke ved 
å holde mine pakter. Jeg har siden 
blitt velsignet med anledningen til å 
tjene i San José Costa Rica tempel i 
syv år. Som tempelarbeider fikk jeg 
regelmessig muligheter til å minnes 
de pakter jeg hadde inngått. Jeg har 
funnet lignende påminnelser gjennom 
min tjeneste i Unge kvinners organi
sasjon, hvor jeg har prøvd å undervise 

De pakter jeg inngikk i 
dåpen og de pakter jeg 
inngikk i templet, er like 
gyldige i dag som den  
dagen jeg inngikk dem.

om viktigheten av pakter akkurat 
slik mine lærere underviste meg.
Det er ikke alltid lett å holde våre 

pakter. Mange ser for eksempel på 
kyskhetsloven (eller i noen tilfel
ler religionsutøvelse generelt) som 
avleggs. Heldigvis føler jeg ikke større 
press fra dem som ikke deler min tro, 
eller ved at tiden går. Jeg ser tilbake 
på det jeg følte som ung kvinne, da 
vår leder oppfordret oss til å for
berede oss og leve slik at vi kunne 
motta tempelpakter. Den beslutning 
jeg tok den gangen, har vært styrende 
for meg til denne dag.

Jeg kan stå fast i mine beslutnin
ger fordi de ikke bare ble tatt av meg 
selv, for meg selv. Beslutningene ble 
snarere tatt som en del av en pakt 
med en kjærlig himmelsk Fader. Det 
spiller ingen rolle hva verden sier. 
Jeg har lovet Herren at jeg vil holde 
hans bud. Det er et spørsmål om 
ære. De pakter jeg inngikk i dåpen 
og de pakter jeg inngikk i templet, 
er like gyldige i dag som den dagen 
jeg inngikk dem. En pakt med Gud 
er for evig.

Det er ikke alltid lett å leve slik 
Gud har bedt oss om å leve, men jeg 
vitner om at det er mulig. Vi kan få 
selvtillit og styrke av å overholde våre 
pakter, og vi kan være sikre på at vår 
himmelske Fader aldri vil overlate oss 
til oss selv. Med ham ved vår side kan 
vi gjøre alle ting (se Moroni 7:33). ◼ILL
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Navn ønskes ikke oppgitt

Mens jeg studerte ble jeg vel
signet med en utfordrende 
turnustjeneste i en by langt 

hjemmefra. En gammel venn av meg 
bodde i nærheten, og selv om vi ikke 
delte den samme tro, hadde ikke våre 
meningsforskjeller hindret oss i å 
være venner.

Da jeg traff Madeline (navnet er 
endret), jobbet vi begge sammen med 
en annen ung kvinne som var et flott 
eksempel på en sistedagershellig. 
Jeg husker at Ånden viste meg små 
forskjeller mellom de unge kvinnene 
og gjorde meg oppmerksom på at 
selv små valg kan stake ut en kurs for 
resten av livet. Jeg har husket disse 
åndelige inntrykkene i mange år.

Etter nå å ha fått kontakt igjen etter 
noen års forløp, planla Madeline og 
jeg å komme sammen. Da kvelden 
kom, ble jeg overraskende nervøs. Jeg 
tok et tog til byen der hun bodde, og 
da jeg nærmet meg, sa en røst i mitt 
sinn og mitt hjerte: «Du skulle bare gå 
på stevnemøte med personer som har 
høye normer.»

«Dette er ikke noe stevnemøte,» 
tenkte jeg. «Jeg skal bare treffe 
en gammel venn.» Ånden gjentok 

JEG LYTTET  
TIL SLUTT

advarselen og presset på til det ende
lig gikk opp for meg at det var et 
stevnemøte, og jeg begynte å tenke 
på hva slags normer og livsstil ven
nen min hadde nå. «Hun vet at jeg er 
medlem av Kirken,» rasjonaliserte jeg. 
«Hun vet hvilke normer jeg har, og 
det blir ikke noe problem.»

Jeg begynte imidlertid å lure på om 
de «små forskjellene» jeg hadde lagt 
merke til tidligere, hadde ført til at det 
var større avstand mellom oss enn 
jeg hadde trodd. Dermed fulgte jeg 
Åndens tilskyndelse og ringte vennen 
min for å avlyse. Jeg var så redd for 
å såre henne. Hvordan kunne jeg 
forklare de åndelige inntrykkene for 
en venn som ikke forstår Den hellige 
ånds misjon?

Jeg forklarte at jeg ikke følte godt 
for en av aktivitetene vi hadde plan
lagt, og håpet at dette ville gi meg 
en akseptabel grunn for å slippe 
unna hele kvelden. Hun ble 
skuffet og tilbød seg å for
andre planene våre. Jeg 
ble lettet og gikk med på 
forrandringen fordi jeg 
tenkte: «Kanskje det 
var denne aktiviteten 

Ånden advarte meg mot.» Men eng
stelsen ville ikke slippe taket i meg.

Vi moret oss den kvelden, men 
fra tid til annen fortalte Ånden meg 
at den tidligere advarselen var viktig. 
Til å begynne med virket det ikke 
som det var noe å bekymre seg for, 
men ut over kvelden ble det tyde
ligere at selv om vi hadde lignende 
bakgrunn, hadde vi helt forskjellige 
mål i livet. Våre normer var ikke de 
samme – selv ikke når det gjaldt små ILL
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BARE LITT UTE 
AV KURS?
«Altfor ofte … 
legger vi ut på det vi 
håper vil bli en spen-
nende reise, bare for 

å innse for sent at en feil på noen få 
grader har plassert oss på kurs mot 
åndelig katastrofe.»
President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det 
første presidentskap: «Bare noen få grader», 
 Liahona, mai 2008, 58–59.

«Hun er en gammel venn, og 
det er ikke noe stevnemøte,» 
sa jeg til meg selv. Men hvor-
for fortsatte Ånden å advare 
meg mot å være der?

ting. Da hun bestilte vin, forklarte jeg 
at jeg helst ikke ville betale for alko
hol. Hun respekterte mine ønsker og 
betalte for den selv.

Min åndelige engstelse ble stadig 
større etter hvert som kvelden gikk. 
Idet middagen nærmet seg slutten, 
satt jeg på stolkanten klar til å gå, for 
jeg visste at kveldens siste tog snart 
gikk, og jeg bodde for langt unna til 
å ta taxi. Vennen min så min bekym
ring og sa at jeg kunne sove hos 
henne. Nå ville ikke Ånden la meg 
være i fred, idet den bekreftet det jeg 
allerede visste – å bli var ikke noe 
alternativ.

Da jeg fulgte henne hjem, kjempet 
jeg for å virke rolig. «Er du sikker 

på at du ikke vil bli?» spurte 
hun. Jeg var sikker. Hun var 

ikke påtrengende eller 
ubehagelig, men Ånden 

talte stille og klarere 

enn lyden av torden. Jeg måtte ikke 
komme for sent til toget!

Jeg ventet til jeg visste at hun var 
kommet inn, og så løp jeg det forteste 
jeg kunne for å komme tidsnok til 
stasjonen. Dette minnet meg om Josef 
i Egypt da han løp fra fristelsen (se 1 
Mosebok 39:7–12).

Når jeg tenker tilbake på det som 
skjedde den kvelden, føler jeg både 
frykt og takknemlighet. Frykt for hva 
som kunne ha skjedd, og takknemlig
het for Den hellige ånds veiledning. 
Ånden talte, og selv om jeg skulle ha 
gjort det tidligere, er jeg glad for at jeg 
til slutt lyttet.

Det er helt klart at mitt perspektiv 
på situasjonen den kvelden var langt 
fra like klart som Herrens. Jesaja skrev:

«For mine tanker er ikke deres tan
ker, og deres veier er ikke mine veier, 
sier Herren.

For som himmelen er høyere enn 
jorden, slik er mine veier høyere enn 
deres veier, og mine tanker høyere 
enn deres tanker» ( Jesaja 55:8–9).

Noen valg vi tar i livet, både tas og 
glemmes raskt. Men med andre valg 
følger det lærdommer som vi gjør 
lurt i å aldri glemme. Jeg er så takk
nemlig for at jeg vet at når vi følger 
Den hellige ånds tilskyndelser – og 
gjør det umiddelbart – blir det lettere 
for oss å holde oss på den vei Jesus 
Kristus vil at vi skal følge. ◼
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«Hvorfor har familien min problemer selv om vi går 
i kirken, har familiens hjemmeaften og prøver å 
etterleve evangeliet? Hva mer kan vi gjøre?»

E tterlevelse av evangeliet gir velsignelser, men det betyr 
ikke at dere ikke vil møte utfordringer. Prøvelser kan 
styrke deres tro ved å mane dere til å søke vår him
melske Faders hjelp. Når dere løser problemer med 
hans hjelp, lærer dere å ga gode avgjørelser.

Har dere snakket om denne situasjonen som familie? Ved å snakke 
sammen kan dere komme frem til gode løsninger. Har dere fastet og 
bedt om løsninger som familie? Har dere gransket Skriftene og taler 
fra generalkonferansene? Kanskje dere som familie trenger å gjøre 
noen forandringer for å bedre situasjonen, eller kanskje dere bare 
trenger å holde ut, vente tålmodig og stole på at Herren vil styrke 
dere under denne prøvelsen (se Mosiah 24:15).

Hvis andre har påført familien smerte, prøv å tilgi dem og ikke 
klandre dem. Selv om tilgivelse kanskje ikke løser problemet umid
delbart, vil det gi dere fred og gjøre problemet lettere å håndtere.

Satan angriper familier fordi deres styrke er så viktig for Kirken og 
samfunnet. Så bare hold ut. Fortsett å gå i kirken, ha familiens hjem
meaften og etterleve evangeliet. Lydighet gjør dere i stand til å føle 
Den hellige ånd, og hans veiledning er avgjørende for å finne svarene 
dere søker. Det å leve i en sterk familie, selv en som må overvinne 
problemer, er et av de viktigste målene dere kan ha.

Bruk de veiviserne vi er gitt
En familie blir kanskje ikke styrket før den har blitt 
prøvet. Heldigvis behøver vi ikke møte våre problemer 
alene. Vår himmelske Fader vil at vi skal lykkes både 
som enkeltpersoner og som familier. For å hjelpe oss 
har han gitt oss viktige veivisere, som Skriftene, en 

levende profet, andre ledere i Kirken og Den hellige ånd. De kan 
hjelpe oss å forstå og anvende evangeliets prinsipper, og dette vil gi 
både oss selv og våre familier glede. Glem heller aldri å fortelle 

dine foreldre at du setter pris på dem og er 
glad i dem. Jeg vet at Herren vil gjøre det 
mulig for familien din å stå sammen og bli 
styrket og oppbygget. Jeg vet at familien er 
forordnet av Gud.
Jared L., 18 år, Mindanao, Filippinene

Lær av dine utfordringer
Uansett hvor hardt man prøver, 
vil det alltid være utfordringer. 
Disse prøvelsene hjelper oss å 
vokse. Alt kommer an på hvor
dan man reagerer på disse 

utfordringene. Det viktigste er å lære av dem. 
Ta et steg tilbake og se hva som faktisk fore
går rundt dere. Be angående de prøvelsene 
dere gjennomgår, og ha tro på at Herren vil 
hjelpe dere gjennom dem. De kan bli til styrke 
for dere, og dere kan bli til styrke for andre.
Makenzie C., 18 år, Chihuahua, Mexico

Les erklæringen om familien
Problemer oppstår om vi ber eller ikke. De 
kommer ikke for å straffe oss, men for å styrke 
oss. Problemene vi møter i livet, gir familier 
mulighet til å samarbeide. Når min familie 
kjemper seg gjennom stress og pengeproble
mer og bare prøver å finne tid sammen, kom
mer vi nærmere hverandre og vår himmelske 
Fader. Én ting vi gjør når vi har det vanskelig, 
er å lese «Familien – En erklæring til verden». 
Den minner oss om det hellige båndet mellom 
oss og hvor viktig det er å holde våre pakter.
Anna G., 15 år, Georgia, USA

Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære.

Spørsmål og svar
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Godta vår himmelske  
Faders vilje
Jeg tror én måte vår himmelske 
Fader prøver oss på, er gjennom pro
blemer. Vi må ikke glemme at han 
er vår Fader og elsker oss inderlig, 
og derfor vil det beste for oss. Jeg 
vet at den eneste måten å overvinne 
problemer på, er ved å holde ut og 
godta Faderens vilje.
José C., 18 år, Ancash, Peru

Ha tro på Herren
Det som hjelper meg 
når jeg spør meg hvor
for familien min har 
problemer, selv om vi 
gjør alt vi kan, er histo

rien om Job og alt det han gjenom
gikk. I Job 19:25–26 står det: «Men jeg, 
jeg vet at min gjenløser lever, og som 
den siste skal han stå fram på støvet. 
Og etter at denne min hud er blitt 
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue 
Gud.» Job sto overfor de verst tenke
lige utfordringer, men likevel visste 
han at hans gjenløser lever! Hvis vi 
klarer å tenke og leve slik Job gjorde, 
vet jeg at vi også vil kunne se forbi 
våre problemer og se at vi har en 
Forløser som hjelper oss gjennom 
disse prøvelsene.
Megan B., 17 år, Utah, USA

Møt problemer med håp
Problemer gjør oss sterke hvis vi 
møter dem på rett måte. Dere må 
møte deres problemer med håp og 
mot. Dere gjør kanskje deres beste 
for å gå i kirken og prøve å etterleve 

FØLG 
PROFETENES 
RÅD

«Med Herrens hjelp 
og hans lære kan alle 
skadevirkninger av de 

utfordringer en familie måtte oppleve, 
bli forstått og overvunnet. Uansett hvilke 
behov familiemedlemmene måtte ha, 
kan vi styrke vår familie når vi følger 
rådet som er gitt oss av profetene.

Løsningen når det gjelder å styrke vår 
familie, er å la Den hellige ånd slippe inn 
i vårt hjem.»
Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers 
quorum: «Det er vår hellige plikt å styrke 
familien»,  Liahona, juli 1999, 37.

NESTE SPØRSMÅL Send oss ditt svar innen 15. mai 2011 til:
 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Eller send e-post:  
liahona@ ldschurch .org

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller 
klarhet.

Følgende opplysninger og tillatelse må  
vedlegges e-post eller brev: (1) fullt navn,  
(2) fødselsdato, (3) menighet eller gren,  
(4) stav eller distrikt, (5) din skriftlige tillatelse 
og, hvis du er under 18 år, dine foreldres skrift-
lige tillatelse (e-post er i orden) til å trykke ditt 
svar og fotografi.

evangeliet, og da må dere innse at 
deres problemer er der for å utvikle 
dere og gjøre dere bedre til slutt. 
Prøv også å avdekke noe dere ikke 
gjør riktig, og prøv så å rette på det. 
Prøv ofte å hjelpe andre, og hvis dere 
gjør det, vil deres egne problemer 
virke mindre. Fremfor alt skulle dere 
alltid rådføre dere med Herren. Be 
angående deres problemer, og be om 
deres himmelske Faders veiledning.
Raymond A., 18 år, Accra, Ghana

Hold ut til enden
Familien står sentralt i Skaperens 
plan, så Satan vil naturligvis gjøre 
alt han kan for å hindre oss i å leve 
sammen som en lykkelig familie med 
evangeliet i fokus. Vi vet at vi ikke 
kan forvente at livet skal være enkelt, 
eller at bare vi går i kirken og har 
familiens hjemmeaften, vil livet være 

fritt for fristelser. Når det røyner på, 
gjelder det å lese i Skriftene, be og 
snakke sammen som familie.
Eldste Dudley, 21 år, Indonesia Jakarta 
misjon

«Hvordan kan man 
holde sinnet i sjakk  
når man er virkelig 
opprørt?»



DET HAR VI ALLE LOVET.
(SE LUKAS 22:19–20; L&P 20:77, 79.)
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 Lære og pakter 76:22–24

LINJE PÅ LINJE

I disse versene finner vi et vitnesbyrd fra vår egen tid om Jesus Kristus: Han lever!

Kommentar fra redaktøren: Denne siden er ikke ment som en altomfattende forklaring av det utvalgte 
skriftstedet, bare et utgangspunkt for ditt eget studium.

Mange vitnesbyrd
Mange vitnesbyrd hadde blitt 

gitt om den oppstandne Kristus før 
denne åpenbaringen. Her er noen 
eksempler:

•  Maria Magdalena (se Johannes 
20:11–18)

•  Apostlene på Jesu tid (se Matteus 
28:9–20; Markus 16:14–20; Lukas 
24:36–53; Johannes 20:19–29; 21)

•  De to disiplene på veien til 
Emmaus (se Lukas 24:13–35)

•  Stefanus (se Apostlenes gjerninger 
7:55–56)

•  Paulus (se Apostlenes gjerninger 
9:1–6)

•  Nephittene (se 3 Nephi 11–28)
•  Moroni (se Ether 12:39)
•  Joseph Smith (se Joseph  

Smith–Historie 1:16–20)

Han lever!
«Jeg har lest – og jeg tror 
på – vitnesbyrdene til dem 
som opplevde sorgen over 
Kristi korsfestelse og gleden 
over hans oppstandelse. Jeg 

har lest – og jeg tror på – vitnesbyrdene til 
dem i den nye verden som ble besøkt av den 
samme oppstandne Herre.

Jeg tror på vitnesbyrdet til en som i denne 
evangelieutdeling samtalte med Faderen og 
Sønnen i en lund som nå kalles hellig, og 
som ga sitt liv og beseglet sitt vitnesbyrd 
med sitt blod.»
Thomas S. Monson: «Han er oppstått!»  Liahona, 
mai 2010, 89.

Verdener blir og ble skapt
«Under Faderens ledelse var Kristus universets Herre og skapte 
utallige verdener. Vår er bare én av dem (se Efeserne 3:9;  
Hebreerne 1:2).

Hvor mange bebodde planeter finnes det i universet? Vi vet ikke, men 
vi er ikke alene i universet! Gud er ikke Gud for bare én planet!»

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers quorum, i «Spesielle vitner om Kristus», 
 Liahona, april 2001, 5.

Født sønner og døtre 
av Gud
«Dere er ingen ordinære 
skapninger, mine kjære 
unge venner over hele 
verden. Dere er vidunderlige 

og evige …
Det er min bønn og velsignelse at når 

dere ser deres speilbilde, må dere kunne se 
forbi ufullkommenheter og usikkerhet, og 
gjenkjenne den dere egentlig er – strålende 
sønner og døtre av Den allmektige Gud.»
President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i 
Det første presidentskap: «Speilbildet i vannet» 
(Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne, 
1. nov. 2009); tilgjengelig på CESfiresides .lds .org.
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Av Ashley Dyer

Ettersom jeg bor i Shanghai i Kina, fikk 
jeg anledning til å reise sammen med en 
skolegruppe til Sichuanprovinsen i Syd

vestKina for å hjelpe til med å bygge hus til 
ofrene for jordskjelvet som rammet området 
for noen år siden. Vi arbeidet hardt, vi la mur
stein, spadde sement, dyttet trillebårer fulle 
av murstein og sendte murstein videre langs 
«samlebånd» av mennesker. Etter to dager verket 
ryggen min, og hanskene mine var fulle av hull. 
Men turen ble likevel en uforglemmelig opp
levelse for meg, og den styrket mitt vitnesbyrd 
om min egen og alle andres verdi, en av Unge 
kvinners verdinormer.

Ved at jeg jobbet hardt hver dag, la jeg merke 
til at min tro på min egen verdi vokste. Det føltes 
godt å gjøre noe for å bedre levekårene for men
nesker som er mindre heldig stilt enn meg.

Vi fikk også anledning til å besøke en skole i 
området. Da vi kom dit, kom en gruppe søte små 
barn løpende mot oss. Da jeg så alle disse flotte 
barna, tenkte jeg på deres egenverd også. De er 
alle Guds skjønne barn, og jeg følte sterkt at han 
elsker og kjenner hver enkelt av dem.

Da turen nærmet seg slutten, fikk vi anledning 
til å reise til et feriested hvor vi skulle spise lunsj. 
Da vi kom dit, så vi imidlertid at det hadde blitt 
ødelagt i jordskjelvet. Det var de verste ødeleg
gelsene jeg noensinne har sett. Jeg fikk lyst til 
å gråte. Takene og veggene var sammenraste, 

BELØNNING  
for gjenoppbygging

trærne i nærheten hadde veltet, og det var knust 
stein overalt. En diger kampestein hadde rullet 
ned fjellsiden og smelt inn i en av bygningene, 
og fått taket og veggen til å rase sammen. På en 
av dørtrammene lå det en enslig sko.

Da jeg tenkte på dette og det faktum at men
nesker hadde omkommet i denne 
katastrofen, var det vanskelig for 
meg å forstå hvordan vår himmelske 
Fader kunne la dette skje. Var han 
ikke glad i dem? Så tenkte jeg på det 
vi hadde snakket om i Unge kvin
ner, og det gikk opp for meg at jo, 
han var glad i dem. Han kjente og 
elsket hver og en av dem. De som 
døde den dagen, var alle Guds barn. 
Til å begynne med gjorde det meg 
enda tristere å tenke på det. Men så 
slo det meg at disse menneskene var i 
åndeverdenen, og kunne komme tilbake til sin 
himmelske Fader igjen. Denne tanken trøstet 
meg og ga meg fred.

Jeg vet at jeg er et Guds barn med stort egen
verd. Vi er alle barn av vår himmelske Fader, som 
kjenner oss personlig. Han elsker oss med en 
kjærlighet som er dypere og sterkere enn vi kan 
forestille oss. Denne innsikten ble plantet dypt 
i mitt hjerte mens jeg arbeidet sammen med og 
hjalp de menneskene som hadde lidd så voldsomt 
i Sichuanjordskjelvet. ◼

Da jeg så ruinene etter jordskjelvet, ble jeg lei meg. Men så kom jeg til å 
tenke på at Gud elsker både dem som døde og dem som overlevde.

Ashley Dyer (t.h.) hjalp 

til med gjenoppbyg-

gingen av boliger til 

lokale innbyggere etter 

jordskjelvet i Sichuan i 

Kina i 2008.
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Av Adam C. Olson
Kirkens tidsskrifter

KRAFT FRA SKRIFTEN

Rooma hadde egentlig ikke lyst til å 
studere Skriftene. Vaitiare hadde egent
lig ikke lyst til å gå i Seminar. Og de 

var ikke nødt. Men da de valgte å gjøre det, 
forandret deres liv seg.

Hvorfor ikke?
Hvorfor skulle en tenåring velge å bruke 

to timer hver torsdag kveld på å studere Skrif
tene sammen med sin mor? For et år siden 
ville trolig Rooma Terooatea fra Tahiti ha lurt 
på det samme.

Nå vil han kanskje spørre seg hvorfor en 

tenåring velger å ikke gjøre det.
På tre år i Seminar hadde aldri Rooma 

fulgt med når hans lærere hadde gitt dem 
leseoppdrag fra Skriftene som de skulle 
gjøre for neste leksjon. «Jeg hadde ikke lyst 
til å lese dem,» sier han. «Skriftene interes
serte meg ikke.»

Men han lurte på hvorfor Kirkens ledere i 
menigheten og staven alltid brukte Skriftene 
i sine taler og leksjoner. Han fulgte med på 
sine ledere. Han merket seg hvor lett det var 
for stavspresidenten å sitere Skriftene.

Så da Faaa Tahiti stav delte 

Da to tahitiske 
tenåringer ga Skriftene 
en sjanse, forandret 
deres liv seg.
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STUDER 
FLITTIG
«Intensivkurs 
er langt fra like 
effektive som 
daglig lesning 

og anvendelse av Skriftene i vårt liv. 
Bli kjent med de lærdommer som 
finnes i Skriftene … Studer dem som 
om de alle talte til dere, for det er 
sannheten …

… Om dere vil studere Skriftene 
flittig, vil deres evne til å unngå 
fristelse og motta veiledning fra Den 
hellige ånd i alt dere gjør, vokse.»
President Thomas S. Monson: «Gjør ditt 
aller beste»,  Liahona, mai 2009, 68.

Seminarelevene i to grupper for å 
konkurrere i Kjenn Skriftene i løpet 
av det siste året hans i Seminar, 
bestemte Rooma seg for å gi Skrif
tene en sjanse.

Det var da hans ukentlige studie
økter sammen med moren begynte. 
Hver torsdag kveld studerte de sam
men til klassekonkurransen dagen 
etter, lærte hvor de kunne finne 
mange viktige vers og lærte til og 
med mange av dem utenat.

Det var da ting begynte å forandre 

seg for Rooma. Skriftstudiet styrket 
hans forhold til moren. Han begynte 
å se paralleller mellom det som står i 
Skriftene, og ting som skjer i verden 
i dag. Han ba om det han leste, og 
forsto at det var fra Gud.

Det hjalp ham dessuten å lede  
laget til seier i Kjenn Skriftene 
mesterskapet.

I de velsignelsene Rooma har 
mottatt, ser han en lærdom han har 
fått gjennom sitt studium. «I Mosiah 
2:24 sa kong Benjamin at når vi 
velger å gjøre det Herren ønsker, 
mottar vi umiddelbare velsignelser,» 
sier Rooma. En av de største velsig
nelsene han har fått, er at «etter å ha 
studert Skriftene i år, vet jeg at Mor
mons bok er sann».

FO
TO

G
RA

FIE
R:

 A
DA

M
 C

. O
LS

O
N

, U
N

N
TA

TT
 D

ER
 A

N
N

ET
 E

R 
O

PP
G

ITT
; Ø

VE
RS

T: 
FO

TO
 ©

 IS
TO

CK
; F

O
TO

 A
V 

BL
O

M
ST

 ©
 IS

TO
CK

Da Rooma Terooatea (nedenfor) og 
klassekameratene hans i Seminar reiste 
til nabobyen Moorea (t.v.) for å prøve 
sin kunnskap om Skriftene, spilte ikke 
resultatet noen rolle – Rooma var alle-
rede en vinner.
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Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre
I begynnelsen av skoleåret var ikke 

Vaitiare Pito engang medlem av Kir
ken. Hvordan kunne et nytt medlem 
som aldri hadde deltatt i Seminar før, 
hjelpe laget sitt å vinne Kjenn Skrifte
nemesterskapet i Faaa stav?

«Jeg var ikke bekymret for at jeg 
ikke hadde mye erfaring,» sier hun. 
«Jeg lærte mange av versene under 
misjonærleksjonene.»

Mesteparten av Vaitiares familie 
sluttet seg til Kirken etter at faren 
hennes døde uventet og menighe
tens misjonsleder tok med seg misjo
nærene til Vaitiares hjem. De snakket 
om samhold i familien og å være 
sammen for evig. «Dette gjorde virke
lig noe med familien vår,» sier hun.

Men det forandret ikke nødvendig
vis 17åringens selvstendighet. «Etter 
at jeg ble døpt, sa alle at jeg burde gå 
på Seminar,» sier hun. «Jeg liker ikke 
å bli fortalt hva jeg skal gjøre, så det 
tok meg en stund før jeg gikk.»

Til slutt bestemte hun seg for å gå, 
og oppdaget at hun likte det. Hun 
kom på det samme Kjenn Skriftene
laget som Rooma.

Da Vaitiare Pito fra Tahiti bestemte seg 
for å studere Skriftene, begynte hun å 
se velsignelsene.

Til å begynne med tok hun seg 
ikke bryet med å gjøre leseoppdra
gene. Men da hun bestemte seg for å 
gjøre det, oppdaget hun snart at hun 
mottok en rekke velsignelser.

«Skriftene har vært til stor hjelp,» 
sier hun. «Jeg har lært mye av Skrif
tene,» ikke minst hvor viktig bønn er 
og at min himmelske Fader besvarer 
mine bønner.

Hun oppdaget også at når hun 
bestemmer seg for å gjøre noe, som 
å gå på Seminar eller lese Skriftene, 
er det lettere å gjennomføre det enn 
om hun gjør det fordi hun må eller 
«burde» gjøre det.

Nå som skoleåret er over, er Vai
tiare takknemlig for at hun valgte å 
gå på Seminar og studere Skriftene: 
«Jeg vet vi blir velsignet når vi leser 
Skriftene.» ◼
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 Av Scott Talbot

Jeg var på misjon i Texas 
Houston syd misjon som span
skspråklig eldste. En dag var 

min ledsager og jeg ute og ban
ket på dører for å prøve å finne 
noen å undervise. Vi kom til et hus 
med et svært hull i den nedslitte 
treverandaen.

En eldre kvinne åpnet døren og 
inviterte oss inn. Jeg vet ikke om hun 
egentlig visste hvem vi var og hva vi 
gjorde, men hun var veldig høflig. 
Vi begynte å undervise henne i den 
første leksjonen, og det virket som om 
det gikk ganske bra. Snart ble det min 
tur til å undervise om Joseph Smith og 
det første syn. Jeg fulgte med på kvin
nens ansiktsuttrykk, som lot til å vise 
stadig større forvirring. Det var tydelig 
at hun ikke klarte å følge med på det 
jeg prøvde å forklare for henne.

Etter å ha stilt henne noen spørs
mål om det vi hadde gjennomgått så 
langt og hvor mye av det hun forsto, 
begynte jeg å bli frustrert over at hun 
ikke klarte å forstå det første syn. Det 
hadde vært en lang dag, og det siste 
en misjonær ønsker, er at noen ikke 
forstår det han så inderlig ønsker at 
andre skal vite er sant.

I den brøkdelen av et sekund hvor 
følelsene mine begynte å gå over i 
sinne, kom jeg til å tenke på noen 
ord fra min patriarkalske velsignelse. 
De handlet om min fremtidige fami
lie og rådet meg til å lære mine 
fremtidige barn om evangeliets 
prinsipper. Idet dette avsnittet for 
gjennom tankene mine, visste jeg 
at Ånden ba meg undervise denne 

Ledetråden i min velsignelse
ydmyke kvinnen på samme måte 
som jeg ville undervise et barn.

Jeg begynte å undervise henne på 
en enklere og mer kjærlig måte. Jeg 
forestilte meg at mine egne barn satt 

FRA MISJONSMARKEN

rundt stuebordet og kikket opp på 
meg, deres far, mens jeg lærte dem 
om profeten Joseph Smith. Jeg ble 
forbløffet over hvordan ansiktsut
trykket hennes forandret seg. Øyen
brynene hennes hevet seg snart, og 
øyene begynte å stråle. Hennes for
virrede blikk gikk over i interesse og 
undring. Mens jeg fortalte historien 
om da vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus viste seg for Joseph Smith, vel
let tårene frem og rant nedover kin
nene hennes. Ånden fylte rommet, og 
min frustrasjon gikk over i stor glede.

Dette er noe jeg aldri vil glemme. 
Nå gleder jeg meg til å lære mine 
barn de samme prinsippene en dag, 
og føle den samme gleden igjen. ◼

FORBERED DEG FOR 
TJENESTE

«Unge menn, jeg oppfordrer dere 
til å forberede dere til misjonær-

tjeneste. Hold dere rene og verdige til 
å representere Herren. Hold dere sunne 
og sterke. Studer Skriftene. Der hvor 
dette er tilgjengelig, delta i Seminar eller 
Institutt. Gjør dere kjent med misjonær-
håndboken Forkynn mitt evangelium.»
President Thomas S. Monson, «Så møtes vi 
igjen»,  Liahona, nov. 2010, 6.
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MELLOMMANNEN 
JESUS KRISTUS

Av president  
Boyd K. Packer

President for De tolv 
apostlers quorum

Jesus Kristus, 
vår Mellom-
mann, betaler 
den pris vi ikke 
klarer å betale 
selv, slik at 
vi kan vende 
tilbake for å bo 
hos vår him-
melske Fader.

La meg fortelle dere en historie – en 
lignelse.

Det var en gang en mann som ønsket 
noe meget sterkt. Det syntes viktigere enn noe 
annet for ham. For å få det han ønsket seg, 
satte han seg i stor gjeld.

Han var blitt advart mot å pådra seg så 
mye gjeld, og spesielt mot sin kreditor, han 
som lånte ut pengene. Men det syntes så vik
tig for ham å få det han ønsket seg med en 
gang. Han var sikker på at han kunne betale 
for det senere.

Derfor underskrev han en kontrakt. Han 
skulle betale gjelden etter en tid. Han bekym
ret seg ikke så mye om det, for forfallsda
gen virket så langt borte. Han hadde det 
han ønsket seg nå, og det syntes å være det 
viktigste.

Kreditoren spøkte alltid i tankene hans, og 
han betalte [små] avdrag nå og da og tenkte 
på en eller annen måte at regnskapets dag 
[dagen da han måtte tilbakebetale alle pen
gene] aldri ville komme.

Rettferdighet eller barmhjertighet?
Men, dagen kom som den alltid gjør, og 

kontrakten skulle innfris. Gjelden var ikke helt 
betalt. Kreditoren møtte frem og gjorde krav 
på hele restgjelden.

Først da forsto han at kreditoren ikke bare 
hadde makt til å ta alt han eide, men også til å 
kaste ham i fengsel.

«Jeg kan ikke betale deg, for jeg makter det 
ikke,» tilsto han.

«Da,» sa kreditoren, «vil vi ta dine eiendeler 
og du må i fengsel. Du samtykket i det. Det 
var ditt valg. Du underskrev kontrakten, og nå 
må den håndheves.»

«Kan du ikke gi meg litt mer tid eller ettergi 
gjelden?» tigget skyldneren. «Kan du ikke 
ordne det slik at jeg får beholde det jeg har og 
ikke må i fengsel? Du tror vel på barmhjertig
het? Vil du ikke vise barmhjertighet?»

Kreditoren svarte: «Barmhjertigheten er 
alltid så ensidig. Den ville bare tjene deg. Hvis 
jeg viser deg barmhjertighet, vil jeg fortsatt 
ikke ha fått betaling. Jeg krever rettferdighet. 
Tror du på rettferdighet?»

«Jeg trodde på rettferdighet da jeg under
tegnet kontrakten,» sa skyldneren. «Den 
var da på min side, for jeg trodde den ville 
beskytte meg. Jeg trengte ingen barmhjertig
het da og trodde heller ikke jeg ville komme 
til å trenge det.»

«Det er rettferdigheten som krever at du 
betaler ifølge kontrakten eller tar straffen,» 
svarte kreditoren. «Det er loven. Du har 
sagt deg enig i den, og det er slik det må 
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For å lære mer om dette emnet kan du lese Alma 42, profeten Almas forklaring av rettferdighet, barmhjertighet og forsoningen.
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være. Barmhjertigheten kan ikke berøve 
rettferdigheten.»

Der sto de: En som talte rettferdighet, mens 
den andre tryglet om barmhjertighet. Ingen 
av dem kunne få sin vilje uten på den andres 
bekostning.

«Hvis du ikke ettergir gjelden, vil det ikke 
være noen barmhjertighet,» tryglet skyldneren.

«Gjør jeg det, vil det ikke være noen rettfer
dighet,» var svaret.

Det så ut som man ikke kunne følge begge 
lovene. De er to evige begreper som synes 
å stå i motsetning til hverandre. Finnes det 
ingen mulighet for å følge både rettferdighe
ten og barmhjertigheten fullt ut?

Det finnes en utvei! Rettferdighetens lov 
kan oppfylles, og barmhjertighet kan utøves 
fullt og helt – men det krever en person til. 
Slik var det også denne gangen.

Hans mellommann
Skyldneren hadde en venn. Han kom til 

hjelp. Han kjente skyldneren godt. Han mente 
det var tåpelig av ham å rote seg bort i en slik 
knipe. Ikke desto mindre ønsket han å hjelpe 
mannen fordi han var glad i ham. Han trådte 
mellom dem, vendte seg mot kreditoren og 
kom med sitt tilbud: «Jeg vil betale gjelden 
hvis du løser skyldneren fra kontrakten så 
han kan beholde sine eiendeler og ikke 
havne i fengsel.»

Mens kreditoren tenkte over tilbudet, til
føyde mellommannen: «Du krever rettferdig
het. Siden han ikke kan betale deg, vil jeg 
gjøre det. Du får rettferdig behandling og kan 
ikke be om mer. Det ville ikke vært rettferdig.»

Det var kreditoren enig i.
Mellommannen vendte seg deretter til 

skyldneren. «Vil du betrakte meg som din 
kreditor hvis jeg betaler din gjeld?»

«Å, ja,» ropte skyldneren. «Du redder meg 
fra fengsel og viser meg barmhjertighet.»

«Da,» sa velgjøreren, «skal du betale gjelden 
til meg, og jeg vil fastsette betingelsene. Det 
vil ikke bli lett, men det vil være mulig. Jeg 

vil sørge for en måte. Du behøver ikke å gå i 
fengsel.»

Slik gikk det til at kreditoren fikk sin fulle 
betaling. Han var blitt rettferdig behandlet. 
Ingen kontrakt var brutt. Skyldneren var på sin 
side blitt vist barmhjertighet. Begge lovene var 
blitt oppfylt. Fordi det var en mellommann, 
hadde rettferdigheten krevd sin fulle del, og 
barmhjertigheten ble fullt ut tilfredsstilt.

Vår Mellommann
Vi lever alle på en form for åndelig kreditt, 

en gjeld. Én dag vil kontoen bli avsluttet, og 
vi må gjøre opp. Uansett hvor lett i tar på det 
nå, når den dagen kommer og panterealisa
sjonen nærmer seg, vil vi se oss om i hvileløs 
fortvilelse etter en, hvem som helst, som kan 
hjelpe oss.

Og ifølge evig lov kan ikke barmhjertighet 
utvises med mindre det finnes én som er både 
villig og i stand til å påta seg vår gjeld, betale 
prisen og avtale betingelsene for vår forløsning.

Med mindre det er en mellommann, med 
mindre vi har en venn, må rettferdighetens 
fulle tyngde falle på oss. Den fulle betaling for 
enhver overtredelse, uansett hvor liten eller 
stor, vil bli avkrevd oss til gjelden er betalt.

Men vit dette: Sannhet, strålende sannhet, 
forkynner at det finnes en slik Mellommann. 
«For det er én Gud, og én mellommann mel
lom Gud og mennesker, mennesket Kristus 
Jesus» (1 Timoteus 2:5). Gjennom ham kan 
barmhjertigheten utøves fullt og helt uten å 
krenke rettferdighetens evige lov.

Barmhjertigheten gis oss imidlertid ikke 
automatisk. Den må komme gjennom en pakt 
med ham. Den vil komme på hans betingelser, 
hans generøse betingelser, som innbefatter, 
som noe helt nødvendig, dåp ved nedsenk
ning til syndenes forlatelse.

Alle mennesker kan bli beskyttet ved rett
ferdighetens lov, og samtidig kan hver enkelt 
av oss motta barmhjertighetens forløsende og 
helbredende velsignelse. ◼
Fra «Mellommannen», Lys over Norge, okt. 1977, 45–48.

Ved evig lov kan 
ikke barmhjertig
het utvises med 
mindre det finnes 
én som er både vil
lig og i stand til å 
påta seg vår gjeld, 
betale prisen og 
avtale betingelsene 
for vår forløsning.
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Av Marcel Niyungi
Basert på en sann historie

N iya lekte utenfor huset 
da tanten hennes ropte 
henne inn. «Niya, kan du 

gå til grønnsakshandleren og kjøpe 
noen gulrøtter til middagen?» spurte 
tanten.

«Ja!» svarte Niya fornøyd. Hun 
likte å handle, og hun likte å hjelpe 
tanten sin.

Niya tok pengene tanten ga 
henne og gikk til butikken et stykke 
nede i veien.

«Jeg trenger noen gulrøtter til 
middag,» sa Niya til kjøpmannen.

Kjøpmannen la gulrøttene i Niyas 
pose, og fortalte henne hvor mye de 

kostet. Niya ga ham pengene.
«Her er vekslepengene dine,» 

sa kjøpmannen idet han ga henne 
noen penger tilbake.

Niya takket ham og tok fatt på 
hjemveien. Mens hun gikk, kik
ket hun på pengene kjøpmannen 
hadde gitt henne. «Han ga meg for 
mye vekslepenger,» tenkte hun. «Nå 
kan jeg ta disse pengene selv!»

Men så stoppet Niya opp. 
«Min himmelske Fader vil ikke 
være fornøyd med meg hvis jeg 
beholder disse pengene,» tenkte 
hun. «Jeg må være ærlig i ord og 
handling.»

Niyas valg
Niya snudde og gikk tilbake 

til butikken. «Du ga meg for mye 
vekslepenger,» sa hun til kjøpman
nen idet hun ga ham de ekstra 
pengene.

Kjøpmannen tok imot pengene. 
«Du er en snill jente,» sa han. Så la 
han noen epler i en pose og ga dem 
til Niya. «Takk for at du er ærlig. Ta 
med deg disse eplene og nyt dem 
sammen med familien din.»

Niya følte seg varm og glad inni 
seg mens hun gikk hjem. Hun visste 
at hennes himmelske Fader var 
fornøyd med at hun hadde valgt å 
være ærlig. ◼

«Jeg vil være ærlig 
overfor min him-

melske Fader, andre 
og meg selv.»
Mine 
evangelienormer
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PÅSKEUKEN
Du kan forberede deg til 

påsken ved å lære om hva 
som hendte i uken før Jesu 

Kristi korsfestelse og oppstand
else. Fra og med åtte dager før 
påske leser du hendelsene og 
skriftstedene som står oppført for 
hver dag.

LØRDAG
Den viktige påskehøytiden 
var bare seks dager unna. 
Mange kom til Jerusalem 
for å ofre i templet på den 
dagen. Jesus gikk til Betania, 
en landsby i nærheten av 
Jerusalem. Han bodde der 
i fem døgn sammen med 
sine venner Lasarus, Maria 
og Marta. Maria salvet hans 
føtter med olje.
Se Johannes 12:1–3.

SØNDAG
Jesus gikk fra Betania til 
Jerusalem. Han red inn i 
byen på et esel, slik et vers i 
Det gamle testamente sa at 
han ville. Folket anerkjente 
ham som sin Konge, ropte 
«hosianna» og la palmegre-
ner foran eselet for at ikke 
Frelseren skulle få støv på 
seg. Jesus besøkte templet, 
og dro så tilbake til Betania.
Se Sakarja 9:9;  
Matteus 21:1–11;  
Markus 11:1–11.

MANDAG
Jesus så at folk kjøpte og 
solgte ting i templet. Fordi 
han ville at templet skulle 
være et «bønnens hus», 
jagde han dem bort. Deretter 
helbredet han mennesker 
som var lamme eller blinde. 
De misunnelige prestene ble 
sinte på ham.
Se Matteus 21:12–17; 
Markus 11:15–19.

TIRSDAG
Jesus underviste folket i tem-
plet og på en høyde i nærhe-
ten som kalles Oljeberget.
Prestene planla å drepe 
Jesus. En av disiplene, Judas 
Iskariot, avtalte å overgi 
Jesus til prestene for 30 
sølvpenger.
Se Matteus 25:31–46; 26:14–16.
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Skriftene sier ingenting 
om hva Jesus gjorde denne 
dagen. Han tilbrakte kanskje 
dagen sammen med sine 
disipler. Du kan lese lignelsen 
om de ti jomfruer, en historie 
Jesus lærte sine disipler for å 
hjelpe dem å forberede seg 
til det annet komme.
Se Matteus 25:1–13.

TORSDAG
Jesu disipler forberedte 
påskemåltidet. Under målti-
det fortalte Jesus disiplene at 
en av dem ville forråde ham. 
Så, for å hjelpe dem å minnes 
ham, ga han dem nadverden 
for første gang. Jesus gikk til 
Getsemane hage for å lide 
for våre synder og for å be 
til Gud. Folk kom med sverd 
og arresterte ham. Disiplene 
rømte fordi de ble redde.
Se Matteus 26:17–29, 36–56.

FREDAG
Jesus ble ført til ypperste-
presten, Kaifas. Jesu disippel 
Peter benektet at han kjente 
ham. Jesus ble forhørt av 
guvernøren, Pilatus, og av 
Herodes. Han ble dømt til å 
dø på korset. Jesus ble kors-
festet. En rik mann som het 
Josef, la Jesus i sin egen grav. 
Jesu mor Maria og Maria 
Magdalena kom til graven.
Se Matteus 26:57–72; 27:1–2, 
27–37; Lukas 23:44–46, 50–56.

LØRDAG
Jesu legeme lå i graven. En 
stor stein ble plassert foran 
døren. De onde prestene ba 
Pilatus sette vakter foran gra-
ven for å sørge for at ingen 
gikk inn.
Se Matteus 27:57–66.

PÅSKESØNDAG
Jesus sto opp fra de døde! 
Han hadde forlatt graven. En 
engel steg ned fra himmelen 
og rullet bort steinen.
Jesus ba sine disipler undervise 
og døpe andre, og lovet at 
han alltid ville være hos dem.
Se Matteus 28.
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Se etter mer kunst fra 
utstillingen i fremti
dige numre på Vår 

side. Se flere bidrag på 
www .liahona .lds .org.

Bidrag fra den internasjonale 
barnekunstutstillingen om temaet 
«Evangeliet velsigner meg».

Barns kunstverk  
fra hele verden

Beth B., 5 år, Canada

Daniel S
., 5 år, Fr

ankrike
 Karen L., 6 år, Bolivia

Zeniff F., 9
 år, Mexico

Andreza A., 10 år, Brasil

Dasha K., 11 år, Ukraina

Chung-chi, 6 år, Taiwan
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Carolina A., 7 år, Peru

Nathalie S., 9 år, Guatemala

Sara R., 9 år, Argentina

Addison O., 1
0 år, V

ietn
am

Leonardo T., 8 år, Chile

Fatima B., 5 år, Peru
Alina S., 8 år, Ukraina

Lee W., 9 år, Polen



Vanessa G., 11 år, Mexico

Erdenejargaliin O., 8 år, Mongolia

Lee J., 11 år, Tahiti

Amanda G., 12 år, Ec
uador

Guen R., 12 år, Filippinene

Martina F., 11 år, Argentina

José V., 5 år, Peru

Adriana B., 10 år, Ecuador
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Dere kan leve et anstendig, produk-
tivt, rettskaffent liv ved å følge deres 
Fader i himmelens beskyttelsesplan. 
Hans plan for lykke.

Hvordan kan jeg holde 
meg unna det dårlige  
i verden?
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Eldste Richard G. Scott 

i De tolv apostlers quo-

rum deler med oss noen 

av sine tanker om dette 

emnet.

Vår himmelske Fader utarbeidet 
Skriftene og ga oss kontinuerlig 
guddommelig veiledning for å 
støtte oss. Denne hjelpen vil sørge 
for at dere kan leve i fred og lykke 
midt blant økende ugudelighet.Selv om livet kan virke van-

skelig nå, må dere holde 

fast i sannhetens jernstang. 

Dere gjør større fremgang 

enn dere innser.

Søk og vær lydhøre for 
personlig veiledning 
gjennom Den hellige 
ånd.

Hvis dere fortsetter å foku-
sere på Herren, vil han hjelpe 
dere å leve et rikt og fullver-
dig liv, uansett hva som skjer i 
verden rundt dere.

Fra «Hvordan leve godt blant økende ugudelighet»,  Liahona, mai 2004, 100–102.

Et spesielt vitne
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«Vi tror at hele menneskeheten kan 
bli frelst gjennom Kristi forsoning 
ved å adlyde evangeliets lover og 
ordinanser» (3. trosartikkel).

Hva ville du vært villig til å 
gi for noen du er veldig 
glad i? Vår Frelser Jesus 

Kristus elsker oss så høyt at han ga 
sitt eget liv for oss.

Vår himmelske Fader visste at 
hvis vi syndet og gjorde feil, 
ville vi ikke kunne bo hos 
ham igjen. Derfor tilbød 
hans Sønn Jesus Kristus 
seg å være vår Frelser. 
Vår himmelske Fader 
valgte ham til å frelse 
oss fordi han var den 
eneste som kunne leve 
et liv uten synd.

Jesus led og døde 
for å frelse oss fra 
døden og våre synder. 
Denne kjærlige handlin
gen kalles forsoningen. På 
grunn av forsoningen kan vi 
omvende oss fra våre synder, få 
tilgivelse og bli rene slik Jesus er.

Jesus ble korsfestet og døde, men 
etter tre dager sto han opp igjen 
fra de døde. Han levde igjen! Fordi 
han sto opp fra de døde, vil vi også 
gjøre det. Dette betyr at vår kropp 
og vår ånd vil bli forenet for evig.

Jesus Kristus  
er min Frelser og Forløser

Jesus Kristus er i sannhet vår 
Frelser og Forløser. Han er det full
komne eksempel for oss alle. Han 
lærte oss å være snille mot hveran
dre. Han lærte oss å hjelpe hveran
dre. Han lærte oss hvordan vi kan 
forbedre oss. Vi vil ikke være i stand 
til å leve et fullkomment liv slik han 
gjorde, men vi kan vende tilbake for 
å bo hos Jesus og vår himmelske 

Fader ved å adlyde budene og 
gjøre vårt beste. Vi må følge 

Jesus Kristus hver dag. ◼

BRING PRIMÆR HJEM

AKTIVITET
Tegn en strek gjennom prikkene for å 
fullføre bildet av Maria ved den tomme 
graven. Fargelegg deretter bildet. Når 
du ser på bildet, kan du minnes at Jesus 
Kristus er vår Frelser og Forløser.

Av Ana Maria Coburn og Cristina Franco

Du kan bruke denne leksjonen og  
aktiviteten til å lære mer om denne  

månedens Primær-tema.

T.V
.: 
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Av Chad E. Phares
Kirkens tidsskrifter

Lykkelig hjemme

Buntha og Neath er bror og søster, og bor i 
Siem Reap i Kambodsja.

Da han ble åtte år gammel, bestemte 
Buntha seg for å bli døpt. Når Neath blir åtte,  
vil hun også bli døpt. «Jeg ønsker å motta Den 
hellige ånd,» sier hun.

Det er viktig for Buntha og Neath å hjelpe 
andre. Buntha ønsker å bli misjonær når han blir 
stor. Neath gleder seg veldig til å bli «bestemor-
misjonær», eller seniormisjonær. ■

Buntha og 
Neath tilbringer 
mye tid sammen. 
Begge prøver å 
være snille mot 
hverandre og sine 
familiemedlemmer.
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Folk kommer fra hele 
verden for å se byens 
gamle bygninger, men 
Buntha og Neath 
syns de har det best 
når de er hjemme og 
tilbringer tid sammen 
med familien.

Buntha og Neath har en spesiell uteplass 
hvor de sitter når de leser Skriftene, gjør 
lekser og leser  Liahona. Buntha og Neath 
liker å lese Skriftene. De prøver å lese i 
Skriftene hver dag. Neath liker å lese om 
Lehis drøm. Buntha liker å lese om Nephi.

Neath liker å leke med 
klinkekuler. Buntha liker 
å spille fotball med en 
hvilken som helst ball 
han kan finne.
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Hun liker å kle  
seg ut
Av Kaare Revill
Basert på en sann historie

«Dere er barn av Herren deres Gud» 
(5 Mosebok 14:1).

1. Elise hadde lyst til å 
kle seg ut. Hun tok på  
seg pappas sko og en  
rød nese.

2. Elise pilte tilbake til rom
met sitt. Hun tok på seg en 
gul anleggshjelm og fant en 
plasthammer.

3. Elise hamret  
i gulvet før hun 
løp tilbake til  
rommet sitt.

FoR SMÅ BARN

Jeg er en morsom 
klovn.

Jeg er en sterk 
bygningsarbeider.
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BARN 4. Elise tok på seg en glitrende 
fiolett og sølvfarget kjole og snurret 
ut av rommet.

6. Da hun skulle legge seg, tok Elise på seg den grønne 
favorittpysjamasen sin. Hun gikk ut av rommet sitt og satte 
seg på mammas fang.

7. 

5. Elise likte å 
være prinsesse. 
Hun hadde på seg 
kjolen resten av 
dagen.

Jeg er Elise. Jeg 
er et Guds barn.
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Jeg er en vakker 
prinsesse.
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VI ER ALLE  
GUDS BARN

Uansett hvor vi bor eller 
hvordan vi ser ut, er vi 

alle Guds barn. Se på barna i 
sirklene øverst og se om du kan 
finne dem på kartet. Sett ring 
rundt hvert barn du finner.

HJELP TIL FORELDRE

Snakk om noen av dine barns fysiske 
kjennetegn eller personlighetstrekk. 

Hva gjør ham eller henne unik? Forklar 
at vår himmelske Fader skapte oss alle 
forskjellige, men at vi alle er hans barn. 
Hjelp barna å legge merke til unike kjen-
netegn hos hvert av barna på kartet.

FoR SMÅ BARN
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øke sin evne til å motta åpenbaring.
«Bare ved Ånden kan dere vite hvordan dere 

skal anvende det dere leser i håndboken,» sa han. 
“… Det kan virke upraktisk å forvente eller så mye 
som håpe på den strøm av åpenbaring dere tren
ger i deres daglige tjeneste. Den vil ikke komme 
uten tro og hardt arbeid, men det er mulig.»

President Eyring lovet at hvis ledere arbeider 
og ber om «forståelse og følger livets ord» som blir 
gitt dem, vil Herren hjelpe dem å yte tjeneste og 
lederskap ut over deres egne evner.

Håndbøkenes doktrinære grunnlag 
«Håndboken er doktrinær,» sa eldste Oaks, «og 

den er mindre enn den forrige håndboken fordi 
den i mange tilfeller ikke fremsetter 
regler eller gir instrukser. Den gir iste
den prinsipper som inspirerte ledere 
kan anvende … i henhold til sine 
lokale omstendigheter.»

Eldste Bednar og Eldste  
Christofferson advarte mot å  
hoppe over de første kapitlene i 
Håndbok 2 for å komme til retnings
linjene i senere kapitler. De første 
kapitlene danner et doktrinært grunn
lag for å forstå og anvende prinsip
pene og retningslinjene som følger.

Eldste Bednar sa at ettersom hånd
bøkene er «prinsippbaserte, med færre 
detaljerte instruksjoner, stilles betydelig 
større krav til vår egen åndelighet».

Prinsipper for tilpasning 
«Når det gjelder læresetninger, pakter 

og retningslinjer som er fastsatt av Det 
første presidentskap og De tolv, avvi
ker vi ikke fra håndboken,» sa eldste 
Nelson. «En del andre aktiviteter kan 
tilpasses lokale omstendigheter.»

Under en verdensomspennende opplæring 
for ledere i februar 2011 underviste med
lemmer av Det første presidentskap og De 

tolvs quorum deltagerne om hvordan de kunne 
bruke de nye håndbøkene mer effektivt. Møtet 
var en oppfølger til den verdensomspennende 
lederopplæringen i november 2010, hvor håndbø
kene ble presentert.

Talerne la vekt på hvordan håndbø
kene kan brukes på en mer inspirert 
måte, viktigheten av å forstå de nye hånd
bøkenes doktrinære grunnlag, hvordan 
man kan anvende prinsippene for tilpas
ning av Kirkens programmer, hvordan 
endringene i håndbøkene kan brukes til 
å utføre arbeidet med å frelse sjeler og 
kvinners rolle i råd.

Denne gangen deltok president 
Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første 
presidentskap; eldstene Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, Richard G. Scott, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson 
og Neil L. Andersen i De tolv apostlers 
quorum; eldstene Craig C. Christensen, 
Bruce D. Porter og W. Craig Zwick i De 
sytti, samt hjelpeorganisasjonenes presi
denter på generalplan.

Mer inspirert bruk av håndbøkene
President Eyring kalte møtet en «ny 

mulighet til å lære å bruke håndboken 
mer effektivt», og oppfordret ledere til å 

Nytt fra Kirken

Opplæring i bruk av  
håndboken vektlegger  
arbeidet med å frelse sjeler
Av Adam C. Olson
Kirkens tidsskrifter

«Håndboken vil bli en skatt 
for dere hvis dere bruker 
den til å hjelpe andre å 
velge veien til evig liv. Det  
er dens hensikt.» 
President Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det første 
presidentskap
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Ifølge eldste Porter ble kapittel 17, «Ensartet
het og tilpasning», tatt med for å hjelpe lokale 
ledere å følge Ånden og avgjøre når det er på 
sin plass å tilpasse visse programmer. Kapitlet 
forklarer hva som ikke kan forandres, og gir fem 
omstendigheter som kan berettige tilpasninger: 
familieomstendigheter, vanskelige transport og 
kommunikasjonsforhold, små quorumer eller klas
ser, for få ledere og sikkerhetshensyn.

«Behørige tilpasninger svekker ikke Kirken, 
men styrker den,» sa eldste Porter i en tale som 
ble opplest av eldste W. Craig Zwick i De sytti. 
Når lokale ledere gjør inspirerte tilpasninger, 
skulle de ikke føle at de tar til takke med mindre 
enn idealet. «Enhver enhet i Kirken har tilgang til 
læresetningene, ordinansene, prestedømskraften 
og de Åndens gaver som er nødvendige for Guds 
barns frelse og opphøyelse,» skrev eldste Porter.

Arbeidet med å frelse sjeler
Endringer som er gjort gjennom hele Håndbok 2, 

har til hensikt å fremme arbeidet med å frelse sjeler. 
President Eyring sa: «Håndboken vil bli en skatt for 
dere hvis dere bruker den til å hjelpe andre å velge 
veien til evig liv. Det er dens hensikt.»

Kapittel 5 samler en rekke emner som tidligere 
ble behandlet separat, under overskriften «Arbei
det med å frelse sjeler i menigheten og staven», 
herunder medlemsmisjonærarbeidet, arbeidet 
med å holde på nye medlemmer, aktivisering, 
tempelarbeid og slektshistorie og undervisning  
i evangeliet.

«Paulus sa at i denne evangelieutdelingen i 
tidenes fylde ville alt bli samlet til ett i Kristus,» 
sa eldste Bednar (se Efeserne 1:10). «Det er ett 
verk.» 

For eksempel er det som noen tidligere regnet 
som Kirkens forskjellige misjoner, «det samme 
verk i forskjellige virkefelter», sa han. Misjonær
arbeid består i å forkynne evangeliet og invitere 

andre til å motta hellige ordinanser og inngå 
pakter. Fullkommengjørelse av de hellige – her
under arbeidet med å holde på nye medlemmer, 
aktivisering og undervisning – er det samme som 
å oppfordre andre til å overholde sine ordinanser 
og pakter. Å forløse de døde gjennom slektshi
storie og tempelarbeid er det samme som å gi de 
døde anledning til å motta ordinanser og inngå 
pakter.

Eldste Holland sa at endringene i håndbøkene 
generelt er gjort for å skape en forståelse av at 
ledere i quorum og hjelpeorganisasjoner ikke 
deltar i menighetsrådet bare for å tenke på med
lemmene i sine respektive quorumer eller hjelpe
organisasjoner, men at de har et felles ansvar for 
alle medlemmers åndelige velferd.

Eldste Cook klargjorde hvordan noen av 
endringene i Håndbok 2 bidrar til arbeidet med  
å frelse sjeler.

Han understreket viktigheten av at biskoper og 
menighetsråd ivaretar velferdsbehovene, nå som 
vi ikke lenger har noe velferdsmøte. Han forklarte 
det utvidede ansvar ledere i Det melkisedekske 
prestedømme har for rådgivning av quorumsmed
lemmene. Han forklarte også endringer som gjør 
det mulig for fedre som ikke er fullstendig tempel
verdige, å delta i familiemedlemmers ordinanser 
og velsignelser i visse omstendigheter.

I arbeidet med 
å frelse sjeler 
skulle preste-
dømsledere 
tenke på hvilke 
ordinanser 
en person 
trenger og 
hvordan de kan 
hjelpe til med 
forberedelsene.
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«Det er ikke vår oppgave å 
drive programmer eller lede en 
organisasjon,» sa eldste Bednar. 
«Dette er nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig. Dette er arbeidet 
med å frelse sjeler. Og når vi 
begynner å tenke på ordinanser 
og pakter, skulle prestedøms
ledere stille spørsmålet: Hva 
er den neste ordinansen dette 
medlemmet eller denne fami
lien trenger, og hvordan kan vi 
hjelpe til med forberedelsene?»

Kvinner i råd
Eldste Scott uttrykte bekym

ring over at ledere enkelte 
steder går glipp av anledninger 
til å inkludere kvinner i råds
forsamlinger. «Når kvinner kan 
oppmuntres til å delta fritt på 

MER PÅ INTERNETT

Du finner lyd, video og 
tekst fra begge verdensom-
spennende opplæringsmøter 
på lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Håndbok 2 finnes på 
Internett på lds.org/handbook/
handbook-2-administering 
-the-church. Det nye bibliote-
ket for lederopplæring vil være 
tilgjengelig under Serving in 
the Church på lds.org innen 
midten av 2011.

HJELPEORGANISASJONENE BRUKER 
NYTT OPPLÆRINGSBIBLIOTEK

Under den verdensomspennende lederopp-
læringen i februar 2011, deltok presi-

dentene for Kirkens hjelpeorganisasjoner på 
generalplan i flere paneldiskusjoner som brukte 
eksempler hentet fra en ny opplæringsressurs 
på Internett.

Lederopplærings-biblioteket er en sam-
ling eksempler fra virkeligheten på ledere 
over hele verden som bruker prinsippene 
i Håndbok 2. Filmklippene, som er filmet i 
Brasil, England, Guatemala og Korea, er for 
tiden til oversettelse, og vil være tilgjengelig 
for bruk på Internett senere i 2011.

Ved hjelp av disse filmklippene drøftet presi-
dentene for hjelpeorganisasjonene på general-
plan under ledelse av eldstene Robert D.  
Hales og Neil L. Andersen i De tolv apostlers 
quorum og eldste Craig C. Christensen i De 
sytti tre viktige prinsipper i Håndbok 2.

1. Åndelig forberedelse
«Det er fantastisk hvordan Herren søker 

og venter på måter å velsigne oss på,» for-
klarte Rosemary Wixom, Primærs president, 
etter å ha sett et eksempel på hvordan en 
leder i Hjelpeforeningen i Syd-Korea oppriktig 
ba om og mottok inspirasjon mens hun planla 
et møte.

Eldste Andersen, som diskuterte med  
Julie B. Beck, Hjelpeforeningens president, og 
søster Wixom, sa: «Det er et åndelig arbeid. Vi 
kan ikke klare det uten Herrens hjelp.» Panel-
medlemmene drøftet hvordan åndelig for-
beredelse gjør ledere i stand til å fokusere på 
enkeltpersoner og tilpasse aktiviteter, leksjoner 
og oppgaver til deres behov. «Åpenbaring blir 
fordelt mellom oss,» vitnet eldste Andersen.

2. Delta i råd
En sann historie om hvordan menig-

hetsrådsmedlemmer i Guatemala samar-
beidet om å invitere en familie tilbake til 
full aktivitet i Kirken, ga eldste Christensen 
en anledning til å lede en diskusjon om 
samarbeid i råd med presidentene i alle fem 
hjelporganisasjonene: søster Beck, søster 
Wixom, Russell T. Osguthorpe, Søndags-
skolens president; Elaine S. Dalton, Unge 
kvinners president og David L. Beck, Unge 
menns president.

Panelet drøftet hvordan rådsmedlemme-
nes samlede innsats kan hjelpe medlemmene 
å gjøre fremgang, hvordan aktive rådsmed-
lemmer reduserer biskopens arbeidsbelast-
ning og hvordan ledere og medlemmer skulle 
lytte, bidra og søke Herrens vilje angående 
menighetens medlemmer.

3. Tjene andre
Fokuset for det tredje filmklippet var en 

ung mann i England som strevde med å 
holde seg fullstendig aktiv i Kirken. Panelet, 
som hadde eldste Hales som ordstyrer og 
besto av bror Osguthorpe, bror Beck og 
søster Dalton, understreket viktigheten av at 
ledere samarbeider med foreldre, rådsmed-
lemmer og ungdom. 

«Hvis dere vil gjøre nøyaktig slik dere 
har sett i dag,» konkluderte eldste Hales, 
«snakke om [eksemplene i filmene] og 
drøfte dem og fremlegge dem for Herren, 
… vil dere motta inspirasjon og veiledning 
til å vite hvordan dere kan styrke og utføre 
det dere trenger å gjøre i de kall dere har 
mottatt.» ◼
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menighetsrådsmøtene, er deres ideer alltid nyttige 
og inspirerende,» sa han.

Ledere kan oppmuntre til deltagelse ved å 
henvende seg direkte til søstrene og uttrykke 
takknemlighet for deres innspill og anbefalinger, 
forklarte eldste Scott.

«En velsignelse som blir de prestedømslederes 
hjem til del» som følger disse retningslinjene, er 
at «disse mennene kan sette større pris på den 
hellige rolle deres hustruer har i deres eget hjem», 
tilføyde han.

Han forklarte viktigheten av å søke enstem
mighet blant rådsmedlemmene. Når han får en 
følelse av dette, kan en leder være oppmerksom 
på det og be om avstemning. I tilfeller hvor med
lemmene ikke er enstemmige, skulle lederne søke 
råd fra hvert medlem av menighetsrådet, uttrykke 
takknemlighet for deres innspill, ta en beslutning 
og så be rådsmedlemmene støtte denne beslut
ningen. Eldste Scott understreket viktigheten av 
å ivareta taushetsplikten når det gjelder det som 
behandles i grensrådet.

Forventede resultater
Eldste Nelson avsluttet opplæringen med å 

uttrykke tre forhåpninger – at forenklingen vil 
gjøre det mulig å gjøre mer effektiv bruk av med
lemmenes tid og ressurser, at hver enkelt pres
tedømsbærer må bli bedre i stand til å velsigne 
enkeltpersoner og familier i Kirken og at hvert 
medlem må føle større hengivenhet og et større 
ønske om å følge disippelens vei. ◼

I NYHETENE

Eldste Perry  
oppretter Guams 
første stav

Eldste L. Tom Perry i De tolv 
apostlers quorum besøkte Guam 
i desember 2010 for å opprette 
Barrigada Guam stav, den første 
staven i territoriet Guam. Mens 
han var der, besøkte også eld
ste Perry, som tjenestegjorde i 
USAs marineinfanteri under 2. 
verdenskrig, krigsmuseet og 
naboøya Saipan. Det bor 1971 
medlemmer av Kirken på Guam. 
Territoriet Guam tilhører Kirkens 
administrative område Asia nord.

Siste-dagers- 
hellige leger 
behandler kolera i 
Papua Ny-Guinea

En håndfull sistedagershel
lige leger fra Australia behand
let i slutten av 2010 ofre for et 
kolerautbrudd i avsidesliggende 
landsbyer i det nordvestlige 
Papua NyGuinea.

Legene behandlet hundrevis 
av pasienter, og klarte å redde 
en mann som var minutter unna 
døden da han kom til sykehuset, 
og andre som ikke ville ha 
klart seg i mer en 24 timer uten 
behandling.

Folk strømmet til legene til 
fots og med kano. David  
Williams fra Brisbane og  
Anthony Mahler fra Cairns sa 

at i løpet av et døgn etter at de 
ankom landsbyen Sogere, hadde 
de behandlet over 200 tilfeller av 
kolera. Dr. Mahler sa følgende 
om opplevelsen: «Det er den 
mest faglig givende erfaringen 
jeg har hatt i mitt liv,» til tross for 
vanskelighetene og den anstren
gende arbeidsbyrden.

I tillegg til å sende leger har 
Kirken sørget for nødhjelps
forsyninger som legemidler og 
vannrensingssystemer. Partier 
med mat og såpe ble også sendt 
til kriseområdene fra Kirken i 
Port Moresby, og partier med 
hygienepakker blir sendt fra 
Port Moresby og Brisbane. Et 
misjonærektepar med eksper
tise innen vannrensing reiste til 
Papua NyGuinea for å koordi
nere hjelpeinnsatsen.

DVD presenterer 
GUFs tema for 2011

I januar begynte Kirken å 
sende ut Til styrke for ungdom
DVDen for 2011, We Believe, 
til Kirkens enheter over hele 
verden for å underbygge GUFs 
tema 2011.

DVDen er full av multime
dieinnslag som har til hensikt å 
hjelpe ungdom å gi temaet, 13. 
trosartikkel, en sentral plass i sitt 
liv. Det er segmenter med presi
dent Thomas S. Monson, Unge 
menns og Unge kvinners presi
denter på generalplan, musikk, 

Kirkens ledere sa at både menn og kvinner skulle 
få lik anledning til å uttrykke sine meninger på 
lederskapsmøter.
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ungdommers vitnesbyrd og mer.
Mye av innholdet består av 

ungdom som bærer vitnesbyrd 
og forteller om motiverende 
opplevelser.

Musikken, budskapene og 
vitnesbyrdene kan brukes til 
å supplere ungdomsklasser, 
møter og aktiviteter gjennom 
hele året.

Alt materiell kan lastes ned 
via Internett på youth.lds.org.

DVDen er også oversatt 
til følgende språk: Kinesisk, 
engelsk, fransk, tysk, italiensk, 
japansk, koreansk, portugisisk, 
russisk og spansk. ◼

KORT FRA FLERE STEDER I VERDEN

Kirken tar imot bidrag til 
den niende internasjonale 
kunstkonkurranse

Kirkehistorisk museum vil 
legge ut registreringsskjemaer til 
Kirkens niende internasjonale 
kunstkonkurranse på Internett 
4. april 2011. Bidrag til konkur
ransen må sendes via Internett 
eller være poststemplet senest 
7. oktober 2011. Temaet for den 
kommende konkurransen er 
«Gjør hans vidunderlige gjernin
ger kjent» (L&p 65:4). Du finner 
mer informasjon på engelsk, 
eller du kan se utvalgte kunst
verker fra tidligere konkurran
ser på lds.org/churchhistory/
museum/competition.

Historier fra Det nye  
testamente animert

For å underbygge pensum 
for 2011, Det nye testamente, er 
historier fra boken Historier fra 
det nye testamente nå animert 

ved hjelp av en ny metode som 
kalles parallax. De 65 filmene 
er tilgjengelige på engelsk, og 
det samme er MP3filer til hver 
film på de 11 språkene LDS.org 
er oversatt til. Parallaxfilmene 
vil bli tilgjengelig på alle språk 
i løpet av 2011. Finn filmene på 
scripturestories.lds.org, og velg 
New Testament Stories.

Unge menn i Bangalore 
engasjerer seg i Plikt  
overfor Gud

Over 30 unge menn fra 
Bangalore India distrikt møttes 
i fjellet nær Kanakapura for å 
lære om det nye Plikt overfor 
Gudprogrammet og få åndelig 
lærdom av krevende fysiske 
aktiviteter. De unge mennene 
brukte et taljesystem til å krysse 
et tjern. De jogget drev fjell
klatring og lærte å rappellere. 
Aktiviteten ble avsluttet med et 
vitnesbyrdsmøte. ◼

OPPDATERING

Januar 2011nummeret 
av  Liahona forteller at 
utenlandske misjonærer 

virker på Elfenbenskysten  
(se Samuel Gould: «I englers 
nærvær», 50). Etter at dette 
nummeret gikk i trykken, 
har tilstandene der endret 
seg, og utenlandske misjo
nærer har blitt sendt til 
andre land. Kirken følger 
nøye med på den politiske 
situasjonen overalt hvor vi 
har misjonærer, og flytter 
misjonærer når det blir nød
vendig. Misjonærene vender 
ikke tilbake før det igjen 
regnes som trygt.

Se og hør klas-
siske historier 
fra Det nye 
testamente bli 
levende med  
vakre farger  
og forteller-
stemme på 
scripturestories 
.lds.org.
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KOMMENTARER

Han letter våre byrder
Jeg elsker dette bladet og alt 

det inneholder. Jeg elsker artiklene 
av generalautoritetene, spesielt 
konferansetalene. De underviser 
oss og oppmuntrer oss til å stå på 
videre til tross for våre prøvelser.

Jeg har vært medlem av Kirken 
i 26 år, og jeg har lest hvert eneste 
nummer av  Liahona. Jeg leser 
ofte tidligere numre, og jeg er 
spesielt glad i talen «Herrens milde 
barmhjertighet» av eldste David 
A. Bednar (mai 2005, 99). Den 
hjelper meg å huske hvor ofte vår 
himmelske Fader griper inn med 
sin milde barmhjertighet og letter 
våre tunge byrder.
Iolanda Valenti, Italia

Læresetningene kommer 
fra Herren

Jeg er takknemlig for å kunne 
motta de levende profeters ord 
hver måned. Jeg vet at deres  
læresetninger kommer fra Herren 
og vil være til velsignelse for meg 
hvis jeg omsetter dem i praksis.  
Når jeg leser om ting medlemmer 
over hele verden har opplevd,  
vokser min tro og mitt vitnesbyrd 
fordi jeg lærer hva andre gjør for  
å overvinne sine utfordringer.
Byron David Calderon Mosquera, Ecuador

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

IDEER TIL FAMILIENS HJEMMEAFTEN

«Alltid minnes ham», side 20: 
Overvei om dere som familie skal 
drøfte eldste Christoffersons råd: «Vi 
kan begynne med å ta bort alt i vårt liv 
og deretter sette det tilbake i prioritert 
rekkefølge med Frelseren i sentrum.» 
Vurder å snakke om noen av velsignel
sene eldste Christofferson nevner, som 
kommer når vi «alltid minnes Frelseren».

«Kraft fra Skriften,» side 52:  
Når dere har lest denne artikkelen sam
men, ber du familiemedlemmene om å 
beskrive sine følelser angående å lese i 
Skriftene og delta i Seminar. Oppfordre 
dem til å skrive sitt vitnesbyrd om Skrif
tenes kraft i dagbøkene sine. Oppfor
dre dine barn til å studere og lære seg 
Kjenn Skrifteneskriftsteder.

«Mellommannen Jesus Kristus», 
side 56: Be familien legge merke til 
hvor viktig det er med en mellommann, 
mens dere leser artikkelen sammen. 
Spør dem hva som ville ha hendt om 
ikke en mellommann hadde hjulpet 
mannen som var i gjeld. Dere kan også 
lese skriftsteder og snakke om hvordan 
Frelseren er vår mellommann. Over
vei å lese 2. Nephi 2:27–28 og Alma 
42:24–25.

«Hun liker å kle seg ut», side 70: 
Overvei å be familiemedlemmene kle 

seg i et kostyme eller late 
som de er en annen. Gi 
alle anledning til å for
telle hvem de er. Etter å 
ha lest historien, forkla
rer du at uansett hvilke roller vi spiller, er 
vi alltid Guds barn.

Hyggestunder og evige bånd
Da mine barn var små, likte de å leke leker 

etter familiens hjemmeaften. En av favorittene, 
«Elefanten Snabel», var oppkalt etter en sang 
vår datter Jocelyn lærte på skolen. Etter at vi 
alle hadde sunget sangen, var jeg Snabel og lot 
barna ri på ryggen min. Først min 2 år gamle 
sønn Jorge, så min 4 år gamle datter Jocelyn 
og til slutt min kone Elizabeth. Med alle tre på 
ryggen ga jeg dem en rundtur i stuen. Vi hadde 
mye moro.

Mange år senere ventet begge mine 
voksne barn på sine misjonskall. På en 
familiens hjemmeaften husket de «Elefanten 
Snabel». Vi sang sangen sammen, og etter et 
avbrudd på mange år ble jeg igjen elefanten. 
Først satte min sønn, så min datter og til slutt 
deres mor seg på ryggen min. Jeg ble liggende 
flat på gulvet, og alle lo.

Minnet om denne stunden gjør oss  
takknemlige for at profetene har lært oss  
om familiens hjemmeaften. Vi lærte at uan-
sett hvor enkle våre familiens hjemmeaftener 
kan være, er det viktigste at vi har hygge-
stunder som familie, stunder som styrker våre 
evige bånd. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

Dette nummeret inneholder artikler og akti-
viteter som kan brukes på familiens hjemme-
aften. Dette er noen få eksempler.



80 L i a h o n a

Av Larry Hiller
Kirkens tidsskrifter

August i Det hellige land. Rundt 
omkring oss skimret ruinene av 
Kapernaum i ettermiddagsvarmen. 

Det var et fascinerende sted å være, men 
både guiden vår og en sangsikade i nærhe
ten hadde surret og mumlet ganske lenge, 
så tankene mine begynte å vandre.

Brått ble jeg oppmerksom igjen da gui
den pekte på treet som ga oss skygge, og sa 
nonchalant: «De kaller dette for ”tornekrone
treet”» Jeg kikket opp på de bladrike grenene. 
Hvor var tornene? Jeg strakte meg opp og dro 
forsiktig en liten gren nærmere.

Der, blant de fine bladene, så jeg tornene. 
Tynne og grønne, fryktelig skarpe og så lange 
som tommelen min, men umulige å få øye på 
fra mer enn noen centimeters avstand. Men om 
noen kom i kontakt med en av disse bladrike 
kvistene, ville de utvilsomt ha fått vondt.

Jeg tenkte på de mange maleriene jeg 
hadde sett av Frelseren som sto foran paro
dien av en domstol, kledd i purpur og med 
en krone av forvridde, tørre, tornete vinranker 
på hodet. Det slo meg at en slave eller soldat 
som fikk oppgaven med å lage denne kronen, 
kanskje ville ønske å arbeide med bøyelige 
grønne grener som dem i treet over meg – 
ikke med sprø, tørre kvister. Mer talende er 
det at kronen ikke bare skulle påføre smerte, 
men også spotte og håne.

I oldtiden ble ofte en grønn, bladrik 
krone eller krans – vanligvis av velluktende 

EN TORNEKRONE,  
EN SEIERSKRONE

TIL VI SES IGJEN

laurbærblader – gitt til vinnere av kon
kurranser og slag. Laurbærkranser prydet 
bildene av konger og keisere. Kanskje 
den grusomme kronen som ble presset 
ned over Frelserens panne, var bladrik 
og grønn som en hånlig henvisning til 
denne gamle heder. Dette er bare en 
hypotese, ikke doktrine. Men for meg 
blir ett aspekt ved forsoningen klarere 
når jeg ser det for meg på denne måten: 
Frelseren er klar over våre smerter, og 
han er i stand til å helbrede oss.

Kappen han ble kledd i, var et hånlig 
symbol på kongelighet. Den dekket merkene 
og flengene etter piskingen han nettopp 
hadde blitt utsatt for. På samme måte ville en 
bladrik tornekrone se ut som en seierskrans, 
men faktisk skjule den smerte den påførte.

Så mange av oss bærer på usynlig smerte. 
Salmen lærer oss at «i det stille hjerte ligger 
gjemt sorg som øyet ikke kan se» («Lord, I 
Would Follow Thee», Hymns, nr. 220). Men 
Frelseren ser virkelig. Han er vel kjent med 
lønnlige kvaler. Under hele sin tjenestegjer
ning levde han i forventning om forsoningen 
og oppstandelsen. Men de han underviste og 
velsignet og helbredet, visste det ikke. Selv 
hans egne disipler var uvitende om det.

Frelseren ser forbi «kappene» og «kronene» 
som skjuler våre smerter for andre. Etter å ha 
gjennomgått «smerter og lidelser og fristelser 
av alle slag», er han full av barmhjertighet og 
vet hvordan han kan hjelpe oss når vi legger 
våre byrder ved hans føtter (se Alma 7:11–12). 
Han er den balsam som kan lege selv dype og 
skjulte sår. Og den kronen han holder frem for 
oss, er i sannhet seierherrens. ◼

For meg har tor-
nekronen blitt 
et symbol på 
at Frelseren er 
oppmerksom på 
alle våre skjulte 
smerter – og på 
hans evne til å 
lege dem.
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Under sin virksomhet på jorden sa Kristus til sine  

disipler at «Menneskesønnen skal … bli slått i hjel, og  

på den tredje dag skal han oppstå» (Lukas 9:22).

Etter at Han var blitt korsfestet, «kom Maria  

Magdalena og den andre Maria for å se til graven.

Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel 

KRISTI ORD

Oppstandelsens morgen, av Steven Edwards

steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side 

og satte seg på den …

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! 

Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.

Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa» 

(Matteus 28:1–2, 5–6).



«Å minnes Frelseren innbefatter naturligvis at vi minnes hans forsoning, 
som fremstilles ved brødet og vannet som symboler på hans lidelse 
og død,» skriver eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers 

quorum. «Vi må aldri glemme hva han gjorde for oss, for uten hans forsoning 
og oppstandelse ville livet ikke ha noen mening. Men med hans forsoning og 
oppstandelse har vårt liv evige, guddommelige muligheter.» Se «Alltid minnes 
ham», side 20.
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