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Jeg husker ikke detaljene i det hun sa, 
men ordene hennes rørte ved noe i 
hjertet mitt, og snart ble min bror og 
jeg døpt.

Bestemor fortsatte å støtte oss. Jeg 
husker at hver gang min bror eller jeg 
fikk i oppdrag å holde tale i Kirken, 
ringte vi henne for å få noen forslag. 
Innen få dager kom en håndskrevet 
tale i posten. Etter en stund forandret 
forslagene hennes seg til en disposisjon 
som krevde mer innsats fra vår side.

Bestemor anvendte akkurat den 
rette mengden mot og respekt til å 
hjelpe far å innse viktigheten av å 
kjøre oss til Kirken til våre møter. 
På enhver hensiktsmessig måte hjalp 
hun oss å føle behov for evangeliet 
i vårt liv.

Men først og fremst visste vi at 
bestemor elsket oss og at hun elsket 
evangeliet. Hun var et fantastisk 
eksempel! Jeg er så takknemlig for 
det vitnesbyrdet hun delte med meg 
da jeg var veldig ung. Hennes innfly-
telse forandret for evig mitt livs kurs 
til det bedre.

Senere, da jeg snart skulle bli utek-
saminert fra universitetet, ble jeg for-
elsket i en vakker ung kvinne som het 

Av eldste Richard G. Scott
i De tolv apostlers quorum

Når jeg har grunnet på min plikt 
til å spre evangeliet, har jeg 
reflektert over noen av mine 

nærmeste, hvis gripende innflytelse 
hjalp meg å finne den gudgitte veien 
som hjalp min åndelige utvikling. På 
avgjørende tidspunkter i mitt liv har 
min himmelske Fader velsignet meg 
med noen som brydde seg nok om 
meg til å veilede mine valg i ønsket 
retning. De etterlevde disse ordene 
fra Frelseren: “For jeg har gitt dere et 
forbilde, for at også dere skal gjøre 
slik som jeg har gjort mot dere.” 1

Da jeg var et lite barn, var ikke far 
medlem av Kirken, og mor hadde blitt 
mindre aktiv. Vi bodde i Washington, 
DC, og min mors foreldre bodde 
4000 km unna i delstaten Washing-
ton. Noen måneder etter min åttende 
fødselsdag reiste bestemor Whittle 
gjennom hele landet for å besøke oss. 
Bestemor var bekymret over at hver-
ken jeg eller min eldre bror hadde 
blitt døpt. Jeg vet ikke hva hun sa til 
mor og far om dette, men jeg vet at 
en morgen tok hun min bror og meg 
med til parken og uttrykte sine følel-
ser om viktigheten av å bli døpt og 
delta regelmessig på Kirkens møter. 

“Jeg har gitt dere  
et forbilde”
Det største eksempel som noen gang har vandret på jorden,  
er vår Frelser Jesus Kristus … Han oppfordrer oss til  
å følge sitt fullkomne eksempel.

og søstre: Dag etter dag på veien mot 
deres evige fremtid, må dere vokse i tro. 
Erklær deres tro! La deres tro synes! 13

Jeg ber om at dere må være 
trygt knyttet til Gud og at hans evige 
sannheter for evig må være risset inn 
i deres hjerte. Jeg ber også om at dere 
hele livet må la deres tro synes! I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Når et barn blir født, blir navlestrengen 

ligert på to steder og klippet mellom disse to 
ligaturene. En ligatur er en ombinding – en 
sikker ombinding. Ordet religion har latinske 
røtter: re, som betyr “igjen” eller “tilbake til”, 
og sannsynligvis ligare, som betyr “å binde” 
eller “å ligere”. Dermed forstår vi at religion 
“knytter troende til Gud”.

 2. 2 Mosebok 20:3. I tillegg sa Herren: “Vend 
om og vend dere bort fra alle deres… 
avguder og vend… bort fra alle deres 
styggedommer” (Esekiel 14:6).

 3. Lære og pakter 6:36.
 4. Se Spencer W. Kimball, The Teachings of 

Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball 
(1982), 391.

 5. Se Mosiah 2:41; Lære og pakter 58:30–33; 
82:10. Dette prinsippet gjelder for alle, for 
“Gud gjør ikke forskjell på folk” (Apostlenes 
gjerninger 10:34; se også Moroni 8:12).

 6. Lære og pakter 132:22.
 7. Se 3 Mosebok 15:13.
 8. 2 Timoteus 3:7.
 9. 1 Nephi 19:23.
 10. Jesaja 5:20.
 11. Skriftene lærer oss: “Kom til Herren, Den 

Hellige. Husk at hans stier er rettferdige. 
Se, veien for menneskene er smal, men 
den ligger i rett kurs foran dem, og portens 
vokter er Israels Hellige, og han holder ingen 
tjener der. Og det finnes ingen annen vei enn 
gjennom porten, for han kan ikke bedras, for 
Gud Herren er hans navn” (2 Nephi 9:41).

 12. Thomas S. Monson, “Mot teller,” Lys 
over Norge, jan. 1987, 32. Ved en annen 
anledning ga president Monson denne 
inspirerende formaning: “For å ha et godt liv 
må vi utvikle evne til å møte vanskeligheter 
med mot, skuffelse med godt humør og 
triumf med ydmykhet… Vi er sønner og 
døtre av en levende Gud, i hvis bilde vi 
har blitt skapt… Vi kan ikke oppriktig ha 
denne overbevisningen uten å oppleve en 
dyp ny følelse av styrke og kraft, styrke til å 
etterleve Guds bud, kraft til å motstå Satans 
fristelser” (“Yellow Canaries with Gray on 
Their Wings,” Ensign, juli 1973, 43).

 13. “Nekt dere all ugudelighet” (Moroni 
10:32). Frykt ikke mennesker mer enn 
Gud (se Lære og pakter 3:7; 59:5).
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Jeanene Watkins. Jeg trodde hun også 
begynte å få dype følelser for meg. En 
kveld mens vi snakket om fremtiden, 
vevde hun omhyggelig inn i samtalen 
en uttalelse som forandret livet mitt 
for alltid. Hun sa: “Når jeg gifter meg, 
vil det være med en trofast, hjemvendt 
misjonær i templet.”

Jeg hadde ikke tenkt stort på en 
misjon før dette. Den kvelden for-
andret min motivasjon for å vurdere 
misjonærtjeneste seg dramatisk. Jeg 
gikk hjem, og jeg klarte ikke å tenke 
på noe annet. Jeg lå våken hele nat-
ten. Jeg var fullstendig distrahert fra 
mine studier dagen etter. Etter mange 
bønner fattet jeg beslutningen om å 
møte biskopen og begynne på min 
misjonærsøknad.

Jeanene ba meg aldri om å reise på 
misjon for henne. Hun elsket meg nok 
til å uttrykke sin overbevisning, og ga 
meg så anledning til å finne ut hvilken 
vei jeg ville ta. Vi reiste begge på 
misjon og ble senere beseglet i temp-
let. Jeanenes mot og engasjement for 
sin tro har gjort hele forskjellen i vårt 
liv sammen. Jeg er sikker på at vi ikke 
ville ha funnet lykken vi nyter, uten 
hennes sterke tro på prinsippet om å 
tjene Herren først. Hun er et fantastisk 
godt eksempel!

Både bestemor Whittle og Jeanene 
elsket meg nok til å uttrykke sin 
overbevisning om at evangeliets 
ordinanser og tjeneste for Herren ville 
være til velsignelse for meg. Ingen av 
dem tvang meg eller fikk meg til å føle 
dårlig ved den jeg var. De bare elsket 
meg og elsket vår himmelske Fader. 
Begge visste at han kunne gjøre mer 
med livet mitt enn jeg kunne på egen 
hånd. Begge hjalp meg tappert på 
kjærlige måter å finne veien til størst 
mulig lykke.

Hvordan kan hver enkelt av oss 
bli en like betydelig innflytelse? Vi må 
være sikre på at vi er oppriktig glad i 

dem vi ønsker å hjelpe i rettferdighet, 
slik at de kan begynne å utvikle tillit 
til Guds kjærlighet. For så mange i 
verden er den første utfordringen ved 
å ta imot evangeliet å utvikle tro på 
en Fader i himmelen som elsker dem 
fullkomment. Det er lettere å utvikle 
denne troen når de har venner eller 
familiemedlemmer som elsker dem 
på lignende vis.

Å gi dem tillit gjennom deres 
kjærlighet til dem, kan hjelpe dem å 
utvikle tro på Guds kjærlighet. Ved 
kjærlig, omtenksom kommunikasjon 
vil deres liv så bli velsignet ved at dere 
forteller om ting dere har lært, opple-
velser dere har hatt og prinsipper dere 

har fulgt for å finne løsninger på deres 
egne kamper. Vis oppriktig interesse 
for deres velvære, og bær så vitnes-
byrd om Jesu Kristi evangelium.

Dere kan bidra på måter som er 
forankret i prinsipper og læresetnin-
ger. Oppfordre dem dere er glad i, til 
å prøve å forstå hva Herren vil at de 
skal gjøre. En måte å gjøre dette på er 
å stille dem spørsmål som får dem til å 
tenke, og deretter gi dem tilstrekkelig 
tid – enten det er timer, dager, måne-
der eller mer – til å grunne og prøve 
å finne svarene selv. Dere må kanskje 
hjelpe dem å vite hvordan de skal be 
og hvordan de gjenkjenner svarene 
på sine bønner. Hjelp dem å vite at 
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Skriftene er en viktig kilde til å motta 
og gjenkjenne svarene. Slik vil dere 
hjelpe dem å forberede seg til fremti-
dige muligheter og utfordringer.

Guds hensikt er “å tilveiebringe 
mennesket udødelighet og evig liv”.2 
Det er grunnleggende for alt vi gjør. 
Noen ganger blir vi så oppslukt av 
ting vi finner fascinerende, eller så 
opptatt av dagligdagse oppgaver at 
vi mister Guds hensikter av syne. Hvis 
dere konsekvent retter livet inn mot 
de mest grunnleggende prinsippene, 
vil dere forstå hva dere skal gjøre, 
og dere vil frembringe mer frukt for 
Herren og lykke for dere selv.

Når dere innretter livet etter de 
grunnleggende prinsippene i frelses-
planen, vil dere bli bedre til å konsen-
trere dere om å dele det dere vet med 
andre, fordi dere forstår den evige 
betydningen av evangeliets ordinan-
ser. Dere vil dele det dere vet på en 
måte som oppmuntrer deres venner 
til å ønske å bli styrket åndelig. Dere 
vil hjelpe deres nærmeste å ønske å 
bestemme seg for å adlyde alle hans 
bud og påta seg Jesu Kristi navn.

Husk at enkeltpersoners omven-
delse til evangeliet bare er en del 
av arbeidet. Søk alltid å styrke fami-
lier. Undervis med forståelse for 

viktigheten av at familier blir beseglet i 
templet. Med noen familier kan det ta 
mange år. Slik var det med mine forel-
dre. Mange år etter at jeg ble døpt, ble 
min far døpt, og senere ble familien 
beseglet i templet. Far var besegler i 
templet, og mor virket der samen med 
ham. Når man har templets beseg-
lingsordinanser i tankene, vil man 
bidra til å bygge Guds rike på jorden.

Husk at å elske dem er det solide 
fundamentet for å påvirke dem dere 
ønsker å hjelpe. Påvirkningen fra 
min bestemor Whittle og min hustru 

Jeanene ville ha vært ubetydelig om 
jeg ikke først hadde visst at de var 
glad i meg og ønsket mitt beste.

Som en følgesvenn til den slags 
kjærlighet, må dere stole på dem. I 
noen tilfeller kan det virke vanskelig 
å gjøre det, men prøv å stole på dem. 
Vår himmelske Faders barn kan gjøre 
fantastiske ting når de føler at noen 
har tillit til dem. Ethvert barn av Gud 
i jordelivet valgte Frelserens plan. Stol 
på at de vil gjøre det igjen hvis de får 
anledning.

Del prinsipper med dem som hjel-
per dem dere elsker, å streve fremover 
på veien til evig liv. Husk at vi alle 
vokser linje på linje. Dere har fulgt 
dette samme mønsteret i deres forstå-
else av evangeliet. Gjør det enkelt når 
dere deler evangeliet med andre.

Deres personlige vitnesbyrd om 
Jesu Kristi forsoning er et effektivt 
hjelpemiddel. Ledsagende ressurser 
er bønn, Mormons bok og de andre 
Skriftene, og deres forpliktelse til pres-
tedømsordinanser. Alle disse vil lette 
Åndens veiledning, som er så avgjø-
rende viktig for dere å stole på.

For å være effektive og gjøre som 
Jesus har gjort,3 må dere konsen-
trere dere om dette grunnleggende 
prinsippet i evangeliet: Jesu Kristi 

Sydney, Australia
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forsoning ved å adlyde evangeliets 
lover, ordinanser og bud.4

Jesus lærte oss å adlyde med enkle 
ord som er lette å forstå: “Dersom 
dere elsker meg, da holder dere mine 
bud,” 5 og “Kom så og følg meg.” 6

Når vi blir døpt, påtar vi oss Kristi 
navn, og inngår “pakt med Gud at [vi 
vil] være lydige til [vårt] liv er slutt.” 7 
Hver søndag fornyer vi denne dåps-
pakten ved å ta del i nadverden og 
vitne om at vi er villige til å holde 
budene. Vi søker tilgivelse for tanker, 
følelser eller handlinger som ikke 
er i harmoni med vår himmelske 
Faders vilje. Når vi omvender oss 
ved å vende oss bort fra ulydighet 
og begynne å adlyde igjen, viser 
vi vår kjærlighet til ham.

Forskjellige former for lydighet
Når vi etterlever evangeliet, går 

vi fremover i vår forståelse av lydig-
het. Til tider kan vi bli fristet til å 
praktisere det jeg kaller “det naturlige 
menneskes lydighet”, hvor vi ulydig 
forkaster Guds lov til fordel for egen 
visdom eller egne ønsker eller til og 

Av eldste Robert D. Hales
i De tolv apostlers quorum

Brødre og søstre, av alle lær-
dommer vi får fra Frelserens 
liv, er ingen tydeligere og mer 

virkningsfulle enn lærdommen om 
lydighet.

Frelserens eksempel
I det førjordiske råd i himmelen 

gjorde Lucifer opprør mot vår himmel-
ske Faders plan. De som fulgte Lucifer, 
endte sin evige fremgang. Vær nøye 
med hvem dere følger!

Så uttrykte Jesus sin beslutning om 
å adlyde, og sa: “Fader, din vilje skje, 
og herligheten være din evindelig.” 1 
Gjennom hele sitt virke “[ble han] 
utsatt for fristelser, men ga ikke akt 
på dem.” 2 Han lærte virkelig “lydighet 
av det han led.” 3

Fordi Frelseren var lydig, sonet han 
for våre synder, gjorde det mulig for 
oss å stå opp fra de døde og beredte 
veien så vi kunne vende tilbake til vår 
himmelske Fader, som visste at vi ville 
gjøre feil mens vi lærte lydighet i jor-
delivet. Når vi adlyder, tar vi imot hans 
offer, for vi tror at hele menneskehe-
ten kan bli frelst gjennom Jesu Kristi 

“Dersom dere elsker 
meg, da holder 
dere mine bud”
Å bruke vår handlefrihet til å adlyde betyr å velge å si:  
“Gjør hva er rett, la så følgene komme.”

forsoning gjør det mulig for oss å bli 
mer lik vår Fader i himmelen, slik at 
vi kan leve sammen for evig i våre 
familieenheter.

Ingen læresetning er mer grunnleg-
gende for vårt arbeid enn Jesu Kristi 
forsoning. Bær vitnesbyrd ved enhver 
passende anledning om Frelseren og 
kraften i hans sonoffer. Bruk skrift-
steder som underviser om ham og 
hvorfor han er det fullkomne mønster 
for alle.4 Dere vil måtte studere flittig. 
Bli ikke så opptatt med trivielle ting at 
dere ikke lærer Herrens læresetninger. 
Med et solid, personlig doktrinært 
grunnlag vil dere være en god kilde 
til å dele livsviktige sannheter med 
andre som så sårt trenger dem.

Vi tjener best vår Fader i himme-
len ved rettferdig å påvirke andre og 
tjene dem.5 Det største eksempel som 
noen gang har vandret på jorden, er 
vår Frelser Jesus Kristus. Hans jor-
diske virke var fylt med undervisning, 
tjeneste og kjærlighet til andre. Han 
satte seg ned med dem som ble regnet 
for å være uverdige hans selskap. 
Han elsket hver av dem. Han så deres 
behov og underviste dem sitt evange-
lium. Han oppfordrer oss til å følge sitt 
fullkomne eksempel.

Jeg vet at hans evangelium er veien 
til fred og lykke i dette liv. Måtte vi 
huske å gjøre det han har gjort ved å 
dele vår kjærlighet, tillit og kunnskap 
om sannheten med andre som ennå 
ikke har mottatt evangeliets strålende 
lys. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Johannes 13:15.
 2. Moses 1:39.
 3. Se Johannes 13:15.
 4. Se for eksempel Lukas 22:39–46; 

Johannes 8:3–11; Filipperne 4:13; Jakobs 
brev 5:15–16; 1 Johannes 1:7; 2 Nephi 1:15; 
2; 25:17–30; 31; Jakobs bok 4; Alma 7; 42; 
3 Nephi 11–30; Moroni 10:32–33; Lære og 
pakter 18:10–16; 19:13–19; 29:3; 88:1–13;  
138:2–4; Moses 5:6–12.

 5. Se Matteus 22:35–40; Mosiah 2:17.




