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Ettersom den vedvarende gjenopprettelsen fortset-
ter, finnes evangeliet over hele verden. Kenya er et 
eksempel på Kirkens vekst i Afrika.

Områdekontorer i Nairobi blir 
fullt operative og betjener 100 
000 medlemmer i 18 sentralafri-
kanske land.
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200 år med lys
På en vakker, klar dag for 200 år siden gikk en ung mann inn i et skogholt i den hensikt å søke 

tilgivelse og be for å finne ut hvilken kirke han skulle slutte seg til. Av et mirakuløst syn fant han 
ut at han ikke skulle slutte seg til noen av dem. Dette markerte begynnelsen på gjengivelsen av Jesu 
Kristi evangelium ‒ en prosess som fortsetter i vår tid.

I dette nummeret feirer vi 200 år med lys:
•  President Russell M. Nelson underviser hvordan det å samle Israel på begge sider av sløret 

kan forberede oss og andre til Herrens annet komme (side 6).
•  Eldste LeGrand R. Curtis jr. viser hvordan de siste dagers hellige har bidratt til den vedvarende 

gjenopprettelsen ‒ og hvordan hver enkelt av oss kan bidra (side 18).
•  For ungdom deler eldste Neil L. Andersen fem sannheter vi kan lære av Det første syn  

(side 52).
Når vi lærer av vår profets ord og historiene om trofaste hellige, kan vi oppnå samme kunnskap 

som profeten Joseph gjorde for 200 år siden: at vår himmelske Fader og Jesus Kristus er virkelige, 
levende personer som elsker oss. Og la oss dele denne kunnskapen med våre venner og naboer.

Med vennlig hilsen
Eldste Randy D. Funk i De sytti
Redaktør for Kirkens tidsskrifter

Omsorgstjeneste gjennom 
generalkonferansen

14

Hva betyr 
påsken for 
meg?

28

Den vedvarende gjenopprettelsen
Eldste LeGrand R. Curtis jr.

18

Kirkens fremtid
President Russell M. Nelson

6



 A p r i l  2 0 2 0  3

5 Generalkonferansen i årenes løp

6 Kirkens fremtid
Av president Russell M. Nelson
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forbereder verden for Frelserens 
gjenkomst.

12 Eksempler på tro
Berglind Guðnason
Da hennes kamp mot depresjon ble uutholdelig, åpnet Berglind seg om sine 
vanskeligheter, og vår himmelske Fader hjalp henne å bli frisk.

14 Prinsipper for omsorgstjeneste
Omsorgstjeneste gjennom generalkonferansen
Generalkonferansen gir oss mange måter å utføre omsorgstjeneste  
på – før, under og etter generalkonferansehelgen.

18 Den vedvarende gjenopprettelsen
Av eldste LeGrand R. Curtis jr.
Gjenopprettelsen begynte i Den hellige lund for 200 år siden, og den  
fortsetter i dag.

24 De hadde et håp om Kristi komme – og det kan vi også ha
Av Mindy Selu
Vi kan få et håp om Kristi annet komme på samme måte som profetene i 
Mormons bok hadde det.

28 Kom, følg med meg: Mormons bok
Bruk disse ukentlige artiklene til å forbedre ditt studium av Mormons bok 
denne måneden.

32 Sagt av siste dagers hellige
En far gir sin datter en uvurderlig gave. En sørgende mor blir minnet om 
Guds nåde. En søster reflekterer over en sjels verdi. En gutts tro hjelper 
familien hans.

36 Lærdommer fra Mormons bok
En stor forandring i hjertet
Av eldste Kyle S. McKay
Når vi omvender oss, kan Frelserens forsoning forårsake en stor forandring 
i vårt hjerte.

40 Forbedring av vår opplevelse i tempelet
Av Det første presidentskap

Unge voksne
42
Unge voksne er en viktig del 
av den vedvarende gjenopp-
rettelsen. Finn 
ut hvordan du 
kan hjelpe!

Ungdom
50
Det første syn er bevis på 
Guds kjærlighet til sine barn 
‒ spesielt 
dem som 
søker ham.

Barn
Vennen
Jesu Kristi Kirke 
er gjenopp-
rettet!
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Finn glede i å gjøre Herrens arbeid
Unge voksne over hele verden forteller 
hvordan de deltar i den vedvarende 
gjenopprettelsen.

Blir du hindret av din fortid?
Av Jeff Bates
En ung voksen forteller hvordan det å 
invitere Jesus Kristus inn i vårt liv kan 
hjelpe oss å komme videre.

Å bruke Kirkens fulle navn var 
upraktisk, men verdt det
Av Lauri Ahola
En ung voksen forteller hvordan det å 
følge president Nelsons råd har hjulpet 
ham å bli bedre til å dele evangeliet 
med andre.
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For å finne talene fra 
nåværende og tidligere 
generalkonferanser kan 
du gå inn på gc .Church 
ofJesusChrist .org eller 
“Generalkonferanse”- delen 
i Evangeliebibliotek- appen.

I sitt 190. år er generalkonferansen en lang tradisjon i april og  
oktober hvert år, men det har skjedd noen interessante endringer  

i årenes løp:

1967
Generalkonferansen 
ble sendt på TV i farger. 
Mennene i Tabernakelko-
ret hadde på seg lyseblå 
jakker, og kvinnene 
hadde på seg lakserøde 
bluser.

1949
Med kameraer i Taber-
nakelet ble konferansen 
sendt på TV for første 
gang.
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1924
Mikrofoner ble første 
gang brukt på talerstolen 
i Tabernakelet. Tidligere 
måtte talerne bare bruke 
stemmen for å bli hørt.

1962
Talene ble for første gang 
tolket til andre språk 
‒ tysk, nederlandsk og 
spansk ‒ i Tabernaklet. Nå 
tolkes talene på over 90 
språk!

1977
Fra å ha vart i tre dager 
og hatt seks fellesmøter, 
gikk konferansen over til 
å vare i to dager og ha 
fem fellesmøter.

2000
Den første generalkonfe-
ransen holdes i Det nye 
Konferansesenteret i Salt 
Lake City, med plass til  
21 000 mennesker.

1830
To måneder etter at Kir-
ken ble organisert, ledet 
Joseph Smith den første 
generalkonferansen i 
Fayette i New York. Rundt 
30 medlemmer og flere 
andre deltok.

1850
Deseret News publiserte 
den første komplette 
rapporten fra konferan-
sen fordi en ung reporter, 
George D. Watt, hadde 
transkribert talene ved 
hjelp av stenografi.

1867
Generalkonferansen varte 
i fire dager istedenfor de 
vanlige tre fordi forsam-
lingen stemte for å bli en 
ekstra dag.

GENERALKONFERANSEN I  ÅRENES LØP
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Jesu Kristi 
Kirke av Siste 
Dagers Hellige 
forbereder 
verden til 
dagen da 
“jorden [skal 
være] full 
av Herrens 
kunnskap” 
( Jesaja 11:9).
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Du og jeg får delta i den vedvarende gjengivelsen av Jesu Kristi 
evangelium. Den er fantastisk! Den er ikke menneskeskapt! 
Den kommer fra Herren, som sa: “Jeg vil fremskynde mitt 
verk i dets tid” (Lære og pakter 88:73). Dette arbeidet er 

bemyndiget av en guddommelig bekjentgjørelse som ble gitt for 200 år 
siden. Den besto av bare syv ord: “Dette er min elskede Sønn. Hør ham! 
(se Joseph Smith – Historie 1:17).

Bekjentgjørelsen ble uttalt av den allmektige Gud, og presenterte en 
ung Joseph Smith for Herren Jesus Kristus. Disse syv ordene innledet 
gjengivelsen av hans evangelium. Hvorfor? Fordi vår levende Gud er en 
kjærlig Gud! Han ønsker at hans barn skal motta udødelighet og evig 
liv! Det store siste dagers verk som vi er en del av, ble iverksatt til fastsatt 
tid for å velsigne en ventende og gråtende verden.

Jeg kan ikke tale om gjenopprettelsen uten å være begeistret. Denne 
historiske kjensgjerning er helt makeløs! Den er fantastisk! Den er svim-
lende! Hvor fantastisk er det ikke at budbringere fra himmelen kom for 
å gi myndighet og kraft til dette arbeidet?

I dag går Herrens arbeid i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
fremover i stadig større tempo. Kirken vil ha en enestående og makeløs 
fremtid. “Det som intet øye har sett og intet øre hørt … det har Gud 
beredt for dem som elsker ham” (1 Korinterbrev 2:9; se også Lære og 
pakter 76:10).

Av president 
Russell M. 
Nelson
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Kirkens fremtid 
FORBEREDE VERDEN TIL  
FRELSERENS ANNET KOMME

200 Å R M E D LYS

1820–2020
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Husk at fylden av Kristi tjenestegjerning 
ligger i fremtiden. Profetiene om hans annet 
komme er ennå ikke oppfylt. Vi bygger bare 
opp til høydepunktet i denne siste evangelieut-
deling ‒ når Frelserens annet komme blir  
en realitet.

Vi samler Israel på begge sider av sløret
En nødvendig opptakt til det annet komme 

er den etterlengtede innsamlingen av det 
adspredte Israel (se 1 Nephi 15:18; se også 
Mormons boks tittelside). Læren om innsam-
lingen er en av de viktige læresetningene i Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Herren 
har erklært: “Jeg gir dere et tegn … når jeg skal 
samle mitt folk, O Israels hus, fra deres lange 
adspredelse og igjen opprette mitt Sion iblant 
dem” (3 Nephi 21:1).

Vi ikke bare forkynner denne lære, vi er også 

deltagere i den. Vi er det når vi hjelper til med 
å samle Herrens utvalgte på begge sider av 
sløret. Som en del av jordens og dens innbyg-
geres planlagte fremtid, skal våre avdøde slekt-
ninger bli forløst (se Lære og pakter 128:15). 
Heldigvis kan innbydelsen til å “komme til 
Kristus” ( Jakobs bok 1:7; Moroni 10:32; Lære 
og pakter 20:59) også gis til dem som døde uten 
kunnskap om evangeliet (se Lære og pakter 
137:6–8). En del av forberedelsene deres krever 
imidlertid andres jordiske innsats. Vi utarbei-
der anetavler, fører familiegruppeark og utfø-
rer stedfortredende tempelarbeid for å samle 
enkeltpersoner til Herren og til deres familier 
(se 1 Korinterbrev 15:29; 1 Peter 4:6).

Familier skal besegles for all evighet (se 
Lære og pakter 2:2–3; 49:17; 138:48; Joseph 
Smith ‒ Historie 1:39). Et sammenføyende ledd 
skal smis mellom fedrene og barna. I vår tid 

Husk at fylden 
av Kristi 
tjenesteg jerning 
ligger i fremtiden.
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skal en hel, fullstendig og fullkommen sam-
menføyning av alle evangelieutdelinger, nøkler 
og krefter sveises sammen (se Lære og pakter 
128:18). I denne hellige hensikt finnes det nå 
templer over hele jorden. Jeg understreker 
igjen at byggingen av disse templene kanskje 
ikke vil forandre ditt liv, men din tjeneste i 
tempelet vil så absolutt gjøre det.

Tiden kommer da de som ikke adlyder 
Herren, vil bli adskilt fra dem som gjør det (se 
Lære og pakter 86:1–7). Vår tryggeste forsikring 
er å fortsette å være verdige til å komme inn i 
hans hellige hus. Den største gaven du kan gi til 
Herren, er å holde deg ubesmittet av verden og 
verdig til å besøke hans hellige hus. Hans gave 
til deg vil være freden og tryggheten av å vite 
at du er verdig til å møte ham, uansett når det 
måtte bli.

I tillegg til tempelarbeid er Mormons boks 
fremkomst et tegn til hele verden på at Herren 

har begynt å samle Israel og oppfylle de pakter han inngikk med  
Abraham, Isak og Jakob (se 1 Mosebok 12:2–3; 3 Nephi 21; 29).  
Mormons bok erklærer læren om innsamlingen (se for eksempel 1 Nephi 
10:14). Den sørger for at 
folk får lære om Jesus Kris-
tus, tro på hans evangelium 
og slutte seg til hans kirke. 
Faktum er at hvis det ikke 
fantes noen Mormons bok, 
ville aldri Israels innsam-
ling finne sted.

Misjonærarbeid er også 
avgjørende for denne inn-
samlingen. Herrens tjenere 
drar ut og forkynner gjenopprettelsen. I mange land har våre medlem-
mer og misjonærer søkt etter det adspredte Israel. De har “jaget dem 
bort fra … bergkløftene” ( Jeremia 16:16), og de har fisket etter dem 
som i gamle dager.

Misjonærarbeid knytter mennesker til den pakt Herren inngikk med 
Abraham i fordums tid:

“Du skal være en velsignelse for din ætt etter deg, så de i sine hen-
der skal bære denne tjenestegjerning og dette prestedømme ut til alle 
nasjoner.

Og jeg vil velsigne dem gjennom ditt navn, for så mange som tar 
imot dette evangelium, skal kalles etter ditt navn og skal regnes til din 
ætt, og de skal stå frem og velsigne deg som sin far” (Abraham 2:9–10).

Misjonærarbeid er bare begynnelsen på velsignelsen. Oppfyllelsen 
og fullendelsen av disse velsignelsene kommer når de som har gått ned 
i dåpens vann, fullkommengjør sitt liv i den grad at de kan komme inn 
i det hellige tempel. Ved å motta en begavelse der blir Kirkens medlem-
mer beseglet til Abrahams pakt.

Valget om å komme til Kristus handler ikke om et fysisk sted, men 
om individuell forpliktelse. Alle medlemmer av Kirken har tilgang til 
evangeliets lære, ordinanser, prestedømsnøkler og velsignelser, uav-
hengig av hvor de befinner seg. Folk kan bli “[bragt] til kunnskap om 
Herren” 3 Nephi 20:13 uten å forlate sitt hjemland.

Riktignok innebar omvendelse til Kirken i tidligere tider også emig-
rasjon. Men nå finner innsamlingen sted i alle land. Herren har bestemt 

Den største gaven du kan gi til 
Herren, er å holde deg ubesmittet 
av verden og verdig til å besøke 
hans hellige hus.



10 L i a h o n a

at Sion skal opprettes (se Lære og pakter 6:6; 
11:6) i hvert område hvor han har latt sine 
hellige bli født og tilhøre en nasjonalitet. Inn-
samlingsstedet for brasilianske hellige er Brasil, 
innsamlingsstedet for nigerianske hellige er 
Nigeria, innsamlingsstedet for koreanske hel-
lige er Korea. Sion er “de rene av hjertet” (Lære 
og pakter 97:21). Det er hvor enn rettferdige 
hellige er.

Åndelig trygghet vil alltid være betinget 
av hvordan man lever, ikke hvor man bor. Jeg 
lover at hvis vi vil gjøre vårt beste for å utøve 
tro på Jesus Kristus og få tilgang til kraften i 
hans forsoning ved omvendelse, vil vi ha Guds 
kunnskap og kraft til å hjelpe oss med å bringe 
det gjengitte evangeliums velsignelser til alle 
nasjoner, stammer, tungemål og folk og til å 
forberede verden til Herrens annet komme.

Det annet komme
Herren vil vende tilbake til det land han 

gjorde hellig ved sitt oppdrag der i jordelivet. 
I triumf vil han komme tilbake til Jerusalem. 

I kongelige røde kapper for å symbolisere sitt 
blod, som kom fra hver pore, skal han vende 
tilbake til den hellige by (se Lære og pakter 
133:46–48). Der og andre steder skal “Herrens 
herlighet … åpenbares, og alt kjød skal se det” 
( Jesaja 40:5; se også Lære og pakter 101:23). 
Han vil bli kalt “Under, Rådgiver, Veldig Gud, 
Evig Far, Fredsfyrste” ( Jesaja 9:6).

Han vil regjere fra to verdenshovedsteder: 
en i det gamle Jerusalem (se Sakarja 14) og den 
andre i det nye Jerusalem, “bygget på det ame-
rikanske kontinent” (Trosartiklene 1:10). Fra 
disse sentrene vil han lede det som angår hans 
kirke og hans rike. Nok et tempel vil bli bygget 
i Jerusalem. Fra dette tempelet skal han regjere 
for alltid som herrers Herre. Det vil komme 
vann ut under tempelet. Vannet i Dødehavet vil 
bli helbredet. (Se Esekiel 47:1–8.)

På den dagen vil han bære nye titler og være 
omgitt av spesielle hellige. Han vil være kjent 
som “herrers herre og kongers konge ‒ seire 
sammen med dem som er med Lammet, de 
kalte og utvalgte og [dem som er] trofaste” 

Jeg lover dere at 
hvis dere følger 
Jesus Kristus, vil 
dere finne varig 
fred og sann glede.
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( Johannes’ åpenbaring 17:14) mot sin tillit her i 
jordelivet. Da skal han “være konge i all evig-
het” ( Johannes’ åpenbaring 11:15).

Jorden vil bli ført tilbake til sin paradisiske 
tilstand og bli fornyet. Det vil komme en ny 
himmel og en ny jord (se Johannes’ åpenbaring 
21:1; Ether 13:9; Lære og pakter 29:23–24).

Det er vår oppgave ‒ det er vårt privilegium 
‒ å bidra til å forberede verden til den dagen.

Møt fremtiden med tro
I mellomtiden, her og nå, lever vi i en tid 

med uro. Jordskjelv og tsunamier herjer, regi-
mer faller, de økonomiske påkjenningene er 
enorme, familien er under angrep og skilsmis-
seprosenten stiger. Vi har god grunn til å være 
bekymret. Men vi behøver ikke la vår frykt 
fortrenge vår tro. Vi kan bekjempe frykten ved 
å styrke vår tro.

Hvorfor trenger vi en så robust tro? Fordi 
vanskelige tider kommer. I fremtiden vil det 
sjelden være enkelt eller populært å være en 
trofast siste dagers hellig. Vi vil alle bli satt på 
prøve. Apostelen Paulus advarte og sa at i de 
siste dager vil de som trofast følger Herren, ‘bli 
forfulgt’ (2 Timoteus 3:12). Denne forfølgelsen 
kan enten knuge dere ned i forsagt svakhet eller 
motivere dere til å bli mer eksemplariske og 
tapre i hverdagen.

Hvordan dere takler livets prøvelser vil prege 
deres utvikling av tro. Styrke kommer av å 
huske at dere har en guddommelig natur, en 
arv av uendelig verdi. Herren har minnet dere, 
deres barn og deres barnebarn, om at dere er 
rettmessige arvinger, at dere har blitt holdt 
tilbake i himmelen for den tid og det sted dere 
skulle bli født, for å vokse og bli hans fanebæ-
rere og paktsfolk. Hvis dere vandrer på Herrens 

sti i rettferdighet, vil dere bli velsignet med å kunne fortsette i hans 
godhet og være et lys og en frelser for hans folk (se Lære og pakter 
86:8–11).

Gjør alt som skal til for å styrke deres tro på Jesus Kristus ved å 
øke deres forståelse av den lære som undervises i hans gjenopprettede 
kirke, og ved ustanselig å søke sannhet. Forankret i ren lære vil dere 
være i stand til å gå frem med tro og utholdenhet og med glede gjøre 
alt som står i deres makt for å oppfylle Herrens hensikter.

Dere vil ha dager da dere vil være motløse. Be om mot til ikke å gi 
opp! Dessverre vil noen som dere trodde var deres venner, svikte dere. 
Og visse ting vil ganske enkelt virke urettferdig.

Men jeg lover dere, at hvis dere følger Jesus Kristus, vil dere finne 
varig fred og sann glede. Hvis dere holder deres pakter med økende 
nøyaktighet, og hvis dere 
forsvarer Kirken og Guds 
rike på jorden i dag, vil 
Herren velsigne dere med 
styrke og visdom til å 
gjøre det bare medlemmer 
av Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige kan 
gjøre.

Vi må bygge opp indi-
viduell tro på Gud, tro 
på Herren Jesus Kristus 
og tro på hans kirke. Vi 
må bygge familier og bli 
beseglet i hellige templer. 
Vi må bygge Guds kirke og rike på jorden (se Matteus 6:33). Vi må for-
berede oss på vår egen guddommelige fremtid: herlighet, udødelighet 
og evig liv (se Romerne 2:7; Lære og pakter 75:5).

Jeg vitner ydmykt for dere at ‒ slik profeten Joseph Smith forkynte 
‒ Jesu Kristi gjengitte evangelium “vil gå frem, djervt, edelt og uav-
hengig, inntil det har gjennomsyret ethvert kontinent, gjestet ethvert 
himmelstrøk, feiet over alle land og lydt i hvert øre, inntil Jehova sier at 
arbeidet er utført” (History of the Church, 4:540).

Vi deltar i Den allmektige Guds verk. Jeg ber om at hans velsignelser 
må være med hver og en av dere. ◼

FE
ED

 M
Y 

SH
EE

P 
[F

Ø
 M

IN
E 

FÅ
R]

, A
V 

JA
Y 

BR
YA

N
T 

W
AR

D,
 K

O
PI

ER
IN

G
 IK

KE
 T

IL
LA

TT

Styrke kommer av å  
huske at dere har en  
guddommelig natur,  
en arv av uendelig verdi.
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Berglind Guðnason
Árnessýsla på Island

Berglind (til venstre) sammen med søsteren 
Elín (til høyre). Da Berglind opplevde sin 
dypeste depresjonen noensinne, følte hun at 
hun ikke kunne fortsette. Ved å åpne seg for 
familie og venner om sin kamp, har hun 
funnet åndelig og følelsesmessig helbredelse 
ved hjelp av verktøyene vår himmelske Fader 
har gitt.
MINDY SELU, FOTOGRAF

E K S E M P L E R  P Å  T R O

Å snakke med familie og venner om depre-
sjonen min har hjulpet veldig. Det har også 
ført til mer hjelp. Jeg ville ikke ta medisiner 
eller gå i terapi. Jeg tenkte bare: “Jeg har 
Gud.” Men Gud sørger for mange andre 
verktøy, som medisiner og terapi, som vi 
kan bruke i tillegg til åndelige ting.

Da depresjonen var på sitt verste, sa folk 
til meg: “Det kommer til å bli bedre.” Jeg ble 
så lei av å høre det, men så rart det enn 
høres ut, er det sant.

Jeg trodde aldri jeg ville bli så lykkelig 
som jeg er nå. Noen dager sliter jeg fortsatt, 
men med de verktøyene vår himmelske 
Fader har gitt meg, kan jeg takle det. Når jeg 
nå føler at jeg glir over i depresjon, sier jeg 
til meg selv at jeg er elsket, jeg har folk  
å snakke med, og ting vil bli bedre.

FINN UT MER
Se mer om Berglinds 
trosreise, blant annet flere 
bilder, i Evangeliebibliotek 
eller i den digitale utgaven 
av denne artikkelen på 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013.
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Som lærere i klassen for misjonsforberedelse utfordrer Susie og Tom Mullen 
regelmessig medlemmene i klassene sine til å invitere noen til å se på 
generalkonferansen.

“Å oppfordre noen til å gjøre noe er en vesentlig del av misjonærarbeidet, og det 
gjelder også omsorgstjeneste,” sier hun. “Elevene våre forteller regelmessig om hvor bra 
det gikk for dem og for personen de inviterte.”

Her er noen av måtene elevene fortalte at de hadde tatt kontakt på:

•  “Vi har omsorgsansvar for en venn som har noen problemer han sliter med. Vi 
oppfordret ham til å lytte etter svar under generalkonferansen. Da vi besøkte ham 
etter konferansen, fortalte han at han hørte så mange forslag som ville hjelpe.”

•  “Vi holdt en generalkonferansefest, og alle hadde med seg noe godt å dele. Det var 
så gøy at vi bestemte oss for å gjøre det igjen.”

•  “Jeg inviterte en venn til å se generalkonferansen sammen med meg. Mens vi snak-
ket om det, bestemte vi oss for å kjøre til møtehuset for å se om vi kunne se den 
der. Det gjorde vi, og det var en flott opplevelse å være der!”

Slik bror og søster Mullen og elevene deres har lært, er det mange måter å utføre 
omsorgstjeneste på ved hjelp av generalkonferansen. Det er en fantastisk måte å dele 
oppbyggende sitater, familietradisjoner, meningsfulle samtaler og undervisning fra 
Herrens tjenere!

Prinsipper for omsorgstjeneste

Med alle de oppbyggende sitatene, familietradisjonene og læresetningene 
fra Herrens tjenere, gir generalkonferansen oss mange måter å utføre 
omsorgstjeneste på – før, under og etter generalkonferansehelgen!

OMSORGSTJENESTE GJENNOM 
GENERALKONFERANSEN
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PRINSIPPER Å OVERVEIE

“La merke til”
Frelseren tok seg kjærlig tid til å se andres 
behov, og handlet deretter for å dekke disse 
behovene (se Matteus 9:35–36; Johannes 6:5; 
19:26‒27). Vi kan gjøre det samme.

“Inviterte umiddelbart”
Når vi har lagt merke til behovene til dem  
vi har omsorgsansvar for, er neste trinn  
å handle.

“Høre profetenes ord”
Vi skulle “ofte [komme] sammen” (Moroni 
6:5) for å lære sammen, vokse sammen og 
snakke om de åndelige tingene som betyr 
mest for vår sjel.
“Kom, lytt nå til profetens røst, og hør din 
Herres ord” 2 kan være en av de viktigste 
invitasjonene vi kan gi dem vi har omsorgs-
ansvar for.

“Kjærlighet og vennskap”
For virkelig å hjelpe og påvirke andre, må vi 
bygge relasjoner med medfølelse og “opprik-
tig kjærlighet” (se Lære og pakter 121:41).

Inviter andre hjem
“Frelseren befalte sine tilhengere å ‘elske hverandre … som jeg har elsket 
dere’ (Johannes 13:34). Så vi ser på hvordan han elsket oss … Hvis vi har 
ham som vårt forbilde, skulle vi alltid prøve å nå ut for å inkludere alle.” 
‒ President Dallin H. Oaks 1

For mange år siden la vår fantastiske hjemmelærer Mike merke 
til at mine tre barn og jeg bare hadde en liten bærbar PC å se 
generalkonferansen på. Han inviterte oss umiddelbart hjem til seg 
for å se den sammen ham og hans kone Jackie, og insistere på at de 
ville elske selskapet. Barna mine ble glade for å kunne se konferan-
sen på en ekte TV. Jeg satte stor pris på støtten, og vi storkoste oss 
sammen.

Etter dette ble det tradisjon å se generalkonferansen sammen. 
Selv da vi fikk vår en egen TV, dro vi fremdeles med glede til Mike 
og Jackie med puter, notatbøker og snacks til generalkonferansen. 
Å høre profetenes ord sammen gjorde det mer spesielt. Vi ble som 
en familie. Mike og Jackie ble noen av mine beste venner og reser-
vebesteforeldre til mine barn. Deres kjærlighet og vennskap har 
vært en ufattelig velsignelse for familien min. Jeg er så takknemlig 
for deres villighet til å åpne sitt hjem og sitt hjerte for oss.
Suzanne Erd, California i USA



NOTER
 1. Dallin H. Oaks, “Love and the Law” [Kjærlighet og lov] (video),  

mormonandgay .ChurchofJesusChrist .org.
 2. “Kom, lytt nå til profetens røst”, Salmer, nr. 18.
 3. David A. Bednar, “Oversvøm jorden ved hjelp av sosiale medier”,  

Liahona, aug. 2015, 50.
 4. Forkynn mitt evangelium – En veiledning i misjonærarbeidet (2005), 186.

PRINSIPPER Å OVERVEIE

“Dele evangeliet med andre”
Vi har inngått en pakt om å “stå som Guds 
vitner til alle tider og i alle ting og på alle 
steder” (Mosiah 18:9).

“Innled en samtale”
Budskap fra generalkonferansen kan inspi-
rere til fantastiske, relevante og åndelig 
ledede samtaler. Og slike samtaler kan styrke 
deres forhold til hverandre, hjelpe deres 
vitnesbyrd å vokse og gi dere glede! (se Lære 
og pakter 50:22).

“Bruk spørsmål”
“Gode spørsmål vil hjelpe deg å forstå andres 
interesser, problemer eller spørsmål som 
andre har. De kan forbedre din undervisning, 
innby Ånden og hjelpe [folk] å lære.” 4

Del på Internett
“Sosiale mediekanaler er globale redskaper som kan påvirke mange 
enkeltpersoner og familier på en personlig og positiv måte. Jeg tror tiden 
er kommet for oss som Kristi disipler til å bruke disse inspirerte verktøyene 
riktig og mer effektivt for å vitne om Gud den evige Fader, hans plan for 
sine barns lykke, og hans Sønn Jesus Kristus som verdens Frelser.”  
‒ Eldste David A. Bednar 3

Internett gjør det mulig for oss å dele evangeliet med hele 
verden. Jeg elsker det! Jeg deler noen aktiviteter til generalkonfe-
ransen, men jeg prøver for det meste å hjelpe andre å ha en samtale 
om generalkonferansetaler. Å se spørsmål fra andre kan ofte hjelpe 
oss å se ting i et nytt lys, og kan være et springbrett til våre egne 
gode diskusjonsspørsmål.

Jeg har funnet ut at når du bruker spørsmål til å snakke med 
dine omsorgsfamilier om generalkonferansetaler, hjelper det deg å 
se deres sterke sider så vel som deres behov. Et av favorittspørsmå-
lene mine å stille er: Hva synes du var et tema på det nyligste møtet 
av generalkonferansen?

Svaret lar deg nesten alltid forstå hva som foregår i livet deres og 
hva som er viktig for dem. Det gjør det mulig for deg å bli en bedre 
omsorgsbror eller - søster fordi du får se dem tydeligere. ◼
Camille Gillham, Colorado i USA
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Av eldste 
LeGrand R.  
Curtis jr.
Generalautori-
tetsytti og Kirkens 
historiker og 
skriver

Den vedvarende  

Gjenopprettelsen begynte i Den 
hellige lund for 200 år siden, og 
fortsetter i dag – og du og jeg 
kan være en del av den.

GJENOPPR E T T EL SEN
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E Dette er en fantastisk og spennende tid 
å leve på jorden. Vi har velsignelsen av 
å kunne delta i store begivenheter som 

foregår i evangelieutdelingen i tidenes fylde, 
som forberedelse til Herrens annet komme.1 Vi 
får ikke bare se disse storartede begivenhetene 
utspille seg, men også delta i dem.2

Vi snakker noen ganger om evangeliets gjen-
givelse som om den skjedde i én omgang. For 
200 år siden innledet Det første syn prosessen, 
men gjenopprettelsen sluttet naturligvis ikke 
der. Herrens verk gjennom Joseph Smith og 
hans omgangsfeller fortsatte med å oversette 
Mormons bok, gjengi prestedømmet, organisere 
Kirken, sende ut misjonærer, bygge templer, 
organisere Hjelpeforeningen og så videre. Disse 
begivenhetene i gjenopprettelsen begynte i 1820 
og fortsatte gjennom hele Joseph Smiths liv.

Så fantastiske ting som Gud enn åpenbarte 
gjennom Joseph Smith, ble ikke gjenopprettel-
sen fullført i Josephs levetid. Gjennom profeter 
etter ham har vi mottatt slike ting som en ved-
varende utvikling av tempelarbeidet, mer hellig 
skrift, oversettelsen av Skriftene til mange språk, 
at evangeliet har blitt bragt ut til hele verden, 
organiseringen av Søndagsskolen, Unge kvinner, 
Primær og prestedømsquorumer, i tillegg til 
en rekke justeringer i Kirkens organisasjon og 
fremgangsmåte.

“Vi er vitner til en gjenopprettelsesprosess,” 
har president Russell M. Nelson sagt. “Hvis du 
tror Kirken er fullstendig gjenopprettet, ser du 
bare begynnelsen. Det vil komme mye mer … 
Vent til neste år. Og så neste år. Ta vitaminpil-
lene dine. Få nok søvn. Det kommer til å bli 
spennende.” 3
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I overensstemmelse med president Nelsons 
erklæring om at gjenopprettelsen fortsetter, 
har vi sett mange betydelige justeringer i Kir-
ken siden han ble dens president. Blant dem er 
omorganiseringen av prestedømmets quorumer, 
at omsorgstjeneste har erstattet hjemmelærere 
og besøkende lærerinner, og at vi har fått en 
hjemme- sentrert, kirke- støttet måte å studere 
evangeliet på.4 Flere justeringer har skjedd siden 
den gang, og flere vil komme.

Et eksempel i Vest- Afrika
Mitt vitnesbyrd om gjenopprettelsens ved-

varende natur ble påvirket av de fem årene jeg 
virket i presidentskapet for området Afrika 
vest. Siden jeg var ung mann har jeg hatt et 
vitnesbyrd om evangeliet. Men da jeg bodde i 
Afrika, var jeg sammen med noen av de første 

vestafrikanerne som tok imot evangeliet. Jeg 
så også at Kirken spredte seg raskt over hele 
kontinentet, med hundrevis av menigheter og 
staver som ble dannet, og templer og møtehus 
som var overfylt av trofaste medlemmer, og 
gode kvinner og menn som av hele sitt hjerte 
tok til seg det gjengitte evangelium. Rett foran 
øynene mine så jeg oppfyllelsen av Joseph 

Smiths profeti om at Kirken “skal 
fylle verden”.5

To slike trofaste medlemmer, James 
Ewudzie og Frederick Antwi, hjalp 
meg en dag i Accra Ghana tempel. 
Flere år før siste dagers hellige misjo-
nærer kom til Ghana, hadde James til-
hørt en gruppe på cirka 1000 personer 
som brukte Mormons bok og annet av 
Kirkens materiale på sine gudstjene-
ster. De ba om den dagen da Kirken 

skulle komme til Ghana. Han sluttet seg til andre 
unge menn som reiste rundt i Ghana og undervi-
ste i evangeliet slik det fantes i vårt materiell. Da 
misjonærene kom i 1978, ble han døpt den første 
dagen siste dagers hellige dåpshandlinger ble 
utført i Ghana.

Tidlig i Freds tid som medlem deltok han i 
begravelsen til en slektning som var stamme-
høvding. Der fant han ut at familiens plan var å 
gjøre ham til den nye høvdingen. Han visste at 
en slik stilling ville få ham til å gjøre ting som 
var i strid med hans tro på evangeliet, og han 
skyndte seg bort etter begravelsen og vendte 
ryggen til en stilling som ville ha gitt ham pro-
minens og velstand.

Så snart Accra tempel var innviet, reiste både 
Jakob og Fred over fire timer én vei hver uke 
slik at de kunne være tempelarbeidere. Når jeg 

utførte ordinanser sammen med dem, ble jeg 
overveldet av en følelse av historien som omga 
meg. Da jeg forsto Kirkens historie i Afrika som 
de to var en del av, følte jeg at det var som å ha 
John Taylor eller Wilford Woodruff eller andre 
tidlige medlemmer av Kirken med meg til å 
utføre disse ordinansene.

Det jeg så, opplevde og følte i Vest- Afrika var 
å være en del av det Herren fortalte Enok ville 
skje: “Og rettferdighet vil jeg sende ned fra him-
melen, og sannhet vil jeg bringe frem fra jorden 
for å bære vitnesbyrd om min Enbårne … og 
jeg vil la rettferdighet og sannhet fare frem over 
jorden likesom en flom for å samle mine utvalgte 
fra jordens fire hjørner” (Moses 7:62).

Jeg så rettferdighet og sannhet feie over det 
afrikanske kontinent og de utvalgte bli samlet fra 
den delen av verden. Mitt vitnesbyrd om gjen-
opprettelsen ble styrket fordi jeg så denne viktige 

Gud har gitt oss 
den storartede 

muligheten til å 
spille viktige roller i 

dette arbeidet.

Den tidlige misjonæren Samuel  
Smith deler en Mormons bok

Fred Antwi, et pionermedlem  
av Kirken i Ghana
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delen av gjenopprettelsen utspille seg foran 
øynene mine.

Jeg så også noe annet om den vedvarende 
gjenopprettelsen: en levende tro og åndelig 
energi blant de afrikanske medlemmene. Jeg har 
hørt eldste David A. Bednar i De tolv apostlers 
quorum si: “Kirtland [der siste dager hellige 
bodde på 1830- tallet] er ikke bare i Ohio. Det 
er også i Afrika.” Mange slutter seg til Kirken i 
Afrika basert på deres mektige personlige ånde-
lige opplevelser. De nye medlemmene tilfører 
åndelig energi og et behov for å lære mer om 
evangeliet. For dem fortsetter gjenopprettelsen 
i personlig forstand. Etter hvert som de lærer 
mer om Kirken, fortsetter evangeliets sannheter 
å utfolde seg for deres blikk. Det samme gjelder 
oss alle når vi fortsetter å utvide vår kunnskap 
om evangeliet.

Tre måter å bidra til den vedvarende  
gjenopprettelsen på

Gud har gitt oss den storartede muligheten til 
å spille viktige roller i dette arbeidet. Herren sa 
at Kirkens “[legeme] trenger ethvert lem” (Lære 
og pakter 84:110). Alle medlemmer av Kirken 
har velsignelsen av å delta i denne vedvarende 
gjenopprettelsen. Hvordan gjør vi det?

Én måte å delta på er å inngå og holde 
hellige pakter. Ordinanser, herunder tempelets 
ordinanser, har ingen hensikt med mindre man 
faktisk inngår og deretter holder paktene som er 
forbundet med disse ordinansene. Søster Bonnie 
Parkin, tidligere Hjelpeforeningens generalpre-
sident, har sagt: “Å inngå pakter er uttrykk for 
et villig hjerte, å holde pakter er uttrykk for et 
trofast hjerte.” 6

Ved å inngå og holde pakter forbereder vi 
oss ikke bare til evig liv, men vi hjelper også 

En annen måte å delta i den vedvarende 
gjenopprettelsen på er ved å utføre de kall 
og oppgaver vi mottar. Det er slik Kirken går 
fremover. Entusiastiske lærere underviser barn, 
ungdom og voksne i evangeliet. Omsorgssøstre 
og - brødre tar seg av de enkelte medlemmer av 
Kirken. Presidentskaper og biskopsråd gir vei-
ledning til staver, distrikter, menigheter, grener, 
quorumer, organisasjoner, klasser og grupper. 
Ungdomsledere tar seg av unge kvinner og unge 
menn. Sekretærer nedtegner viktig informasjon 
som så blir nedtegnet i himmelen, og en rekke 
andre utfører viktige roller for å forberede men-
nesker for evig liv og Frelserens annet komme.

En tredje måte å delta i gjenopprettelsen 
på er å hjelpe til med å samle Israel. Helt siden 
gjenopprettelsens tidligste tid har dette vært en 
viktig del av verket. Slik president Nelson har 
undervist, har vi anledning og plikt til å hjelpe 

til med å forberede og styrke det Herren kal-
ler “min pakts folk” (Lære og pakter 42:36). 
Vi inngår pakter med Gud og blir en del av 
hans paktsfolk ved dåp, bekreftelse, nadver-
den, Det melkisedekske prestedømme og 
tempelordinanser.

Ungdom står i kø for å komme inn i Accra Ghana tempel
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og sa: “Greit, jeg vil bli døpt.” Noen minutter 
senere ble hun det. Det neste året giftet hun seg 
med Sebastiano Caruso, og de oppdro fire barn 
som alle reiste på misjon og har fortsatt å utføre 
tjeneste i Kirken siden.

Agnese og Sebastiano reiste også på misjon, 
med Sebastiano som misjonspresident. Da jeg 

til med innsamlingen som foregår på begge sider 
av sløret. I sin avslutningstale på sin første gene-
ralkonferanse som Kirkens president sa presi-
dent Nelson konsist: “Vårt budskap til verden 
er enkelt og oppriktig: Vi oppfordrer alle Guds 
barn på begge sider av sløret til å komme til sin 
Frelser, motta det hellige tempels velsignelser, 
nyte varig glede og kvalifisere seg til evig liv.” 7

Å samle Israel på denne siden av sløret 
innebærer misjonærarbeid. Alle som kan reise 
på heltidsmisjon, skulle overveie denne mulig-
heten nøye. Jeg regner det som en stor vel-
signelse at jeg var i stand til å reise på misjon 
til Italia på et tidspunkt da Kirken var svært 
ung der. Våre grener møttes i leide lokaler, og 
vi håpet at det en dag ville finnes staver og 
menigheter der. Jeg så tapre pionerer komme 

inn i Kirken og legge grunnlaget for Israels 
innsamling i dette storartede landet.

En av disse var Agnese Galdiolo. Vi følte 
alle Ånden sterkt da hun ble undervist i misjo-
nærleksjonene. Men selv om hun følte denne 
Ånden, visste hun at familien ville ha sterke 
motforestillinger mot at hun ble døpt. Men til 
slutt, fylt med Ånden, sa hun ja til å bli døpt. 
Hun ombestemte seg imidlertid samme morgen 
som hennes planlagte dåp. Hun kom tidlig til 
det leide lokalet der hun skulle bli døpt, for 
å fortelle oss at hun ikke kunne gjøre det på 
grunn av press fra familien.

Før hun dro, gikk hun med på å snakke med 
oss i noen minutter. Vi gikk til et klasserom 
hvor vi foreslo at vi skulle be sammen. Etter at 
vi hadde knelt, ba vi henne om å holde bønnen. 
Etter bønnen reiste hun seg mens tårene rant 

utførte en annen misjon i Italia, 25 år etter den 
første, kunne jeg se hva familien Caruso og andre 
pionerer hadde gjort for å utvide Guds rike der. 
Misjonærene mine og jeg arbeidet for å bygge 
opp Kirken, og drømte om at et tempel en dag 
kunne bli bygget i Italia. Forestill deg min glede 
over at vi nå har Roma Italia tempel.

Det er få gleder som kan sammenlignes med 
misjonærglede. For en fantastisk velsignelse det 
er å være født på et tidspunkt da vi med glede 
kan delta i den vedvarende gjenopprettelsen ved 
å hjelpe til med å samle Israel!

Misjonærglede føles naturligvis ikke bare 
av heltidsmisjonærer. Hver enkelt av oss kan 
bidra til at våre søstre og brødre blir omvendt 
eller reaktivisert ved å arbeide hånd i hånd 
med heltidsmisjonærene. Vi har anledning til å 
samle Israel ved å invitere andre til å komme og 

Slik president 
Nelson har 

undervist, har vi 
anledning og plikt 
til å hjelpe til med 
innsamlingen som 

foregår på begge 
sider av sløret.

Ved Agnese Galdiolos dåp

Eldste og søster Curtis sammen med noen 
medlemmer av familien Caruso
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Det er ved 
tempelarbeid og 
slektshistorie at 

vi hjelper til med 
å samle Israel på 
den andre siden 

av sløret.

se og ved å omgås og bli venner med dem som 
blir undervist.

Det er ved tempelarbeid og slektshistorie at 
vi hjelper til med å samle Israel på den andre 
siden av sløret. I mange år har det vært vårt 
hellige ansvar å gjøre dette arbeidet. Før Joseph 
Smiths død utførte de hellige dåp for de døde, 
og noen få mottok sine begavelser og beseglin-
ger. Da Nauvoo tempel var fullført, begynte det 
for alvor å bli utført begavelser for de levende. 
Begavelser og beseglinger for forfedre begynte 
også i templer i Utah.

Eliza R. Snow, en sentral deltager i denne 
gjenopprettelsesprosessen, forsto hvor viktig 
denne delen av gjenopprettelsen er. Hun til-
bragte mye tid i Endowment House og bisto med 
ordinanser der.8 Under et Hjelpeforenings- besøk 

i 1869 underviste hun søstrene sine: “Jeg har 
reflektert over det store arbeidet vi har å utføre, 
som er å hjelpe til med å frelse både levende og 
døde. Vi ønsker å være … egnede ledsagere til 
gudene og de hellige.9

Og tilgjengeligheten av tempelets ordinanser 
har naturligvis økt dramatisk i forbindelse med 
byggingen av mange templer over hele verden, 
med flere på vei.

Med de verktøyene vi nå har til rådighet, kan 
tempelarbeid og slektshistorie være en regel-
messig del av vår deltagelse i den vedvarende 
gjenopprettelsen. Jeg har vært interessert og 
engasjert i slektshistorisk arbeid i mange år, men 
Internett- verktøy har virkelig styrket min evne 
til å ta med meg slektsnavn til tempelet. Jeg har 
hellige minner om å sitte ved et bord i vår leilig-
het i Ghana og finne navn på mine europeiske 

forfedre som min hustru og jeg kunne ta med 
til Accra Ghana tempel. Denne gledelige anled-
ningen har fulgt oss til andre steder vi har blitt 
sendt.

Gjennom profeten Joseph Smith innledet Gud 
prosessen med å “gjenopprette alt det som er 
sagt om de siste dager ved alle de hellige profe-
ters munn siden verdens begynnelse” (Lære og 
pakter 27:6). Denne gjenopprettelsen har fortsatt 
frem til i dag, med alt Gud “nå åpenbarer”, og 
han vil “fortsatt … åpenbare mange store og 
viktige ting angående Guds rike” (Trosartiklene 
1:9). Jeg er dypt takknemlig for at vi får delta i 
denne vedvarende gjenopprettelsen. ◼

“Hvis du tror Kirken er 
fullstendig g jenopprettet,  
ser du bare begynnelsen.  
Det vil komme mye mer.”  

‒ President Nelson

NOTER
 1. Se Efeserne 1:10; Lære og pakter 27:13.
 2. Se Daniel 2:35–45; Lære og pakter 65.
 3. Russell M. Nelson, i “Latter- day Saint Prophet, Wife and 

Apostle Share Insights of Global Ministry”, 30. okt. 2018, 
newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

 4. Se “Inspirert rettledning”, Liahona, mai 2019, 121.
 5. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith 

(2007), 136.
 6. Bonnie D. Parkin, “I hjertets hellighet”, Liahona, 

nov. 2002, 103.
 7. Russell M. Nelson, “La oss stevne frem”, Liahona, mai 

2018, 118–19. President Nelson uttrykte den samme tanken 
da han på generalkonferansen et år senere sa: “Måtte vi 
innvie og gjeninnvie vårt liv til å tjene Gud og hans barn  
– på begge sider av sløret” (“Avslutningsord”, Liahona,  
mai 2019, 112).

 8. Endowment House ble bygget på Temple Square mens Salt 
Lake tempel ble bygget. Endowment House ble innviet  
i 1855 og ble brukt til tempelordinanser frem til 1889.

 9. Eliza R. Snow, tale til Hjelpeforeningen i Lehi menighet, 
27. okt. 1869, Relief Society Minute Book, 1868–79,  
Kirkehistorisk bibliotek, 26–27.

Eliza R. Snow, tidlig leder 
 i Hjelpeforeningen
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Hvilke ord dukker opp når du tenker på Mormons bok?
Nephitter, lamanitter, andre - itter?
Krig, villmark, elendighet?

Omvendelse, forløsning, rettferdighet?
Jesus Kristus?
Håp?
Påsken er den perfekte tiden til på nytt å grunne på bud-

skapet i Mormons bok. Ikke minst budskapet om at Jesus er 
Kristus, vår Frelser og Forløser. På grunn av ham kan vi til 
slutt bli frigjort fra all smerte på kropp og sjel. Fra død og 
synd. Vi kan overvinne alt ondt som verden kaster mot oss.

Enkelt sagt kan vi ha håp.
Håp – sant håp, sentrert om Jesus Kristus – inspirerte 

oldtidens profeter til å føre opptegnelser på gullplatene som 
skulle bli Mormons bok. Jakob forteller oss: “For i denne hen-
sikt har vi skrevet dette, så de kan vite at vi kjente til Kristus, 
og vi hadde et håp om hans herlighet mange hundre år før hans 
komme” ( Jakobs bok 4:4; uthevelse tilføyd).

Jakob ønsket at vi skulle vite at han – og de andre profe-
tene som førte opptegnelser – visste om Kristi komme. Mange 
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Profetene i Mormons bok hadde håp om at Kristus ville komme.  
Når vi leser deres ord, kan vi få det samme håpet om at han skal komme igjen.

DE HADDE ET  

HÅP  

hundre år før han kom! De ble inspirert av profeters ord 
som de leste, til å ha dette håpet. Jakob forklarer: “Og 
ikke bare vi hadde et håp om hans herlighet, men også 
alle de hellige profeter som var før oss.

Se, de trodde på Kristus og tilba Faderen i hans navn, 
og vi tilber også Faderen i hans navn …

Derfor gransker vi profetene, og vi har mange åpenba-
ringer og profetiens ånd. Og når vi har alle disse vitnes-
byrd, får vi et håp, og vår tro blir urokkelig” ( Jakobs bok 
4:4–6; se også 1 Nephi 19:21; Jakobs bok 7:11; Mosiah 
3:13; Helaman 8:16).

Håpet de fikk av både sine egne erfaringer og profe-
tiene de leste i Skriftene, forberedte dem for den dagen 
Kristus skulle komme. På samme vis oppfordrer profeter 
i dag oss til å forberede oss til at Kristus skal komme 
igjen. Hvis vi skal ha det samme håpet, må vi også gran-
ske “profetene … og [prøve å få] mange åpenbaringer og 
profetiens ånd”. Deres vitnesbyrd om Jesus Kristus vil 
ikke bare styrke vårt, men også hjelpe oss å forberede oss 
til hans komme.

OM KRISTI KOMME  
– OG DET KAN VI OGSÅ

Av Mindy Selu
Kirkens tidsskrifter



 A p r i l  2 0 2 0  25

M
AL

ER
IE

R:
 JO

RG
E 

CO
CC

O
 S

AN
TA

N
G

EL
O

Lehi
“Hvor viktig er det ikke derfor å gjøre dette kjent for jordens innbyg
gere, så de kan vite at intet kjød kan bo i Guds nærhet uten at det 
skjer ved Den Hellige Messias’ fortjeneste, barmhjertighet og nåde, 
han som nedlegger sitt liv i kjødet og tar det igjen ved Åndens kraft, 
så han kan tilveiebringe de dødes oppstandelse, idet han er den 
første som skal oppstå.”
2 Nephi 2:8

Nephi
“Vi taler om Kristus, vi gleder oss i 
Kristus, vi forkynner om Kristus, vi 
profeterer om Kristus, og vi skriver 
i overensstemmelse med våre pro
fetier så våre barn kan vite hvilken 
kilde de kan se hen til for å få forlat
else for sine synder.”
2 Nephi 25:26
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Lamanitten 
Samuel
“For se, han må visselig dø for å tilveie
bringe frelse. Ja, det påhviler ham, 
og det er nødvendig at han dør for å 
tilveiebringe de dødes oppstandelse, 
så menneskene derved kan bli ført inn 
i Herrens nærhet.

Ja, se, denne død tilveiebringer 
oppstandelsen og forløser hele men
neskeheten fra den første død ‒ den 
åndelige død ‒ for hele menneskehe
ten, som på grunn av Adams fall er 
avskåret fra Herrens nærhet, blir betrak
tet som død både med hensyn til det 
som er timelig og til det som er åndelig.

Men se, Kristi oppstandelse forløser 
menneskene, ja, hele menneskeheten, og 
fører dem tilbake i Herrens nærhet.”
Helaman 14:15–17

Amulek
“Og dette store og siste offer vil være 
Guds Sønn, ja, altomfattende og evig.

Og slik skal han bringe frelse til alle 
som tror på hans navn, for hensikten 
med dette siste offer er å tilveiebringe 
den inderlige barmhjertighet som over
vinner rettferdigheten og tilveiebringer et 
middel for menneskene så de kan ha tro 
til omvendelse.

Og slik kan barmhjertigheten tilfreds
stille rettferdighetens krav, og den innhyl
ler dem i trygghetens armer, mens den 
som ikke utøver noen tro til omvendelse, 
blir utsatt for hele den lov som rettferdig
heten forlanger. Derfor er den store og 
evige forløsningsplan bare tilveiebragt for 
den som har tro til omvendelse.”
Alma 34:14–16

Alma
“Og han skal gå ut, ha smerter og 
lidelser og fristelser av alle slag, og 
dette for at det ord kunne bli oppfylt 
som sier at han vil påta seg sitt folks 
smerter og sykdommer.

Og han vil påta seg døden, så han kan 
løse dødens bånd som binder hans folk. 
Og han vil påta seg deres skrøpeligheter, 
så hans indre kan fylles med barmhjer
tighet i kjødet, så han i kjødet kan vite 
hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold 
til deres skrøpeligheter.”
Alma 7:11–12
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Mormon
“Vit at dere må komme til kunnskap om deres fedre 
og omvende dere fra alle deres synder og misgjer
ninger og tro på Jesus Kristus ‒ at han er Guds 
Sønn og at han ble drept av jødene og at han ved 
Faderens kraft har oppstått, og derved har han sei
ret over graven, og ved ham er også dødens brodd 
oppslukt.

Og han tilveiebringer de dødes oppstandelse, og ved 
den må mennesket oppstå og stilles for hans domstol.

Og han har tilveiebragt verdens forløsning, og den 
som blir funnet skyldfri for ham på dommens dag, til 
ham gis å bo i Guds nærhet i hans rike, for der å synge 
uopphørlige lovsanger med korene, og prise Faderen og 
Sønnen og Den Hellige Ånd, som er én Gud, i en tilstand 
av lykke som aldri tar slutt.”
Mormon 7:5–7 ◼
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Kong Benjamin
“Og han skal kalles Jesus Kristus, Guds Sønn …

Og se, han kommer til sine egne for at frelse kan komme til 
menneskenes barn ved tro på hans navn … 

Og han skal stå opp fra de døde den tredje dag …
For se, hans blod soner også for deres synder som har falt ved 

Adams overtredelse, som er døde uten kunnskap om Guds vilje 
med dem, eller som har syndet i uvitenhet.”
Mosiah 3:8–11
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Hva betyr påsken for meg?

Omvendelse
Jesus Kristus spør hver 
enkelt av oss: “Vil dere 
ikke nå vende tilbake til 
meg og angre deres syn-
der og omvende dere så 
jeg kan helbrede dere?” 
Han lover: “Hver den som 
vil komme, ham vil jeg ta 
imot” (3 Nephi 9:13–14). 
Hvordan føler du deg når 
du omvender deg?

Kom, følg med meg: 
M O R M O N S  B O K

30. MARS‒12. APRIL  

Påske

NOTER
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Se det men-

neske!” Liahona, mai 2018, 108.
 2. Russell M. Nelson, “Når vi 

samlet går fremad”, Liahona  
apr. 2018, 7.

I påsken feirer vi “den 
viktigste dagen i his-

torien” 1 – vår Frelser 
Jesu Kristi oppstandelse. 
Denne begivenheten står 
sentralt i vår himmelske 
Faders plan for lykke.

I det førjordiske liv ble 
Jesus Kristus utvalgt til 
å være vår Frelser. Han 
lovet å gjøre det mulig for 
oss å få tilgivelse for våre 
synder og vende tilbake 
til vårt himmelske hjem.

Den første påske-
morgen oppfylte Jesus 
sitt løfte. Han overvant 
døden. Derfor er han “ver-
dens lys og liv, ja, et lys 
som er uendelig som aldri 
kan fordunkles, ja, og 
også et liv som er uende-
lig, så det aldri mer kan bli 
noen død” (Mosiah 16:9).

Hvilke velsignelser gir 
oppstandelsen deg?
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Evig liv
Frelserens forson-
ing gjør evig liv, eller 
opphøyelse, mulig. For 
å motta denne velsig-
nelsen må vi adlyde 
budene. President 
Russell M. Nelson har 
kalt veien til evig liv for 
“paktens sti”.2 Hva må vi 
gjøre for å følge denne 
stien til evig liv?

Oppstandelsen
Døden er uunngåelig, 
men Frelserens seier 
over døden sørger for 
at alle vil stå opp fra de 
døde – kropp og ånd 
forenet igjen i fullkom-
men skikkelse (se Alma 
11:43). Hvordan gir 
kunnskap om oppstan-
delsen deg håp?

Hva betyr påsken for meg?
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Hvorfor oppfordrer kong 
Benjamin oss til å bli som et barn?13.–19. APRIL  

Mosiah 1–3

Har du noen gang opp-
levd å bli øm i hjertet 

når du har sett et barn? 
Barn snakker ofte rett 
fra hjertet og uttrykker 
kjærlighet og enkle tros-
erklæringer. Frelseren sa: 
“Den som gjør seg liten 
som [et] barn, han er den 
største i himlenes rike” 
(Matteus 18:4).

Dette kan være én 
grunn til at kong Benjamin 
ba sitt folk om å legge av 
seg det naturlige menneske 
og bli som barn (se Mosiah 
3:19).

Hvordan kan vi bli som 
barn? Bruk Mosiah 3:19 til 
å sette inn det som mang-
ler med ordene kong Ben-
jamin brukte til å beskrive 
en barnlig person.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

DISKUSJON
Finn barnlige trekk i dine favoritt-
helter i Mormons bok. Hvordan 
kan du følge deres eksempel?

Å bli som et lite barn gjør det mulig  
for oss å komme nærmere Kristus og 
oppleve gleden ved å bli hellige ved  
hans forsoning.
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20.‒26. APRIL  

Mosiah 4‒6
Hva vil det si å ha Kristi  

navn skrevet i vårt hjerte?

I Mormons bok brukes 
mange navn på folkesla-

gene – nephitter, lamanitter 
og anti- nephi- lehitter er 
bare noen av dem. Kong 
Benjamin ønsket imidlertid 
at hans folk skulle kalles 
ved et høyere, helligere 
navn – Jesu Kristi navn.

Slik kan vi alltid ha 
Frelserens navn “skrevet 
i [våre] hjerter” (Mosiah 
5:12):

PAKT GJENNOM DÅPEN
Ved dåpen inngår vi en pakt  

med Gud om å påta oss Kristi 
navn. Hva tror du det betyr?  

(Se Mosiah 18:8‒9.)

TA DEL I NADVERDEN
Vi er befalt å ta verdig del i nadverden 
hver uke. Under nadverden forplikter 

vi oss på nytt til vår pakt om å påta 
oss Jesu Kristi navn (se Moroni 4:3).

DISKUSJON
Hva gjør du hver dag for å 
sikre at du beholder Kristi 
navn i ditt hjerte?

HANDLE SOM EN 
KRISTI DISIPPEL

Våre pakter krever at vi 
holder budene. Våre hand-
linger skulle gjenspeile vårt 

ønske om å følge Kristus 
og bli som ham. Når vi gjør 

det, kan vi fortsette å bli 
kalt ved hans navn. Det er 
slik vi beholder Kristi navn i 
vårt hjerte (se Mosiah 5:12).
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Jeg fullførte jusstudiet rundt tiden da min datter fylte ett 
år. Min kone og jeg gledet oss til å feire min graduering, 

vår datters fødselsdag og de nye mulighetene vi ville få, men 
ingenting gikk som planlagt.

Jeg var arbeidsledig kort tid etter at jeg hadde fullført 
min utdannelse, og hadde vanskeligheter med å finne arbeid. 
Snart oppsto det økonomiske problemer. Bare det å ha en 
enkel bursdagsfeiring ville være vanskelig.

Etter mange samtaler med min kone, godtok vi situasjo-
nen. Det var ikke lett for meg som far å ikke være i stand 
til å kjøpe selv en enkel presang til min datter, og å se 
min elskede kone bli frustrert.

Jeg skjønte ikke hva som foregikk. Jeg ba min 
himmelske Fader om hjelp til å forstå hva han 
forventet av meg. Plutselig, som om en 
røst talte til mitt sinn, hørte jeg føl-
gende ord: “Du har noe mer verdi-
fullt enn noen materiell eiendel 
på jorden. Du har prestedøm-
met. Hvilken bedre gave kan 
du gi datteren din enn en 
prestedømsvelsignelse?”

Jeg fikk tårer i øynene 
da jeg tenkte på hva 
prestedømmet betyr for 
meg. Mitt hjerte ble fylt 
av takknemlighet da jeg 

tenkte på at prestedømmet er den kraft som kan forene min 
familie for all evighet.

Jeg delte følelsene mine med min kone. Jeg fortalte henne 
at en velsignelse var alt jeg kunne gi datteren vår. Vi ble 
enige om at dette ville gi henne glede og fred, og at det ville 
være nok.

På vår datters fødselsdag kom venner, slektninger og 
naboer med en kake og enkle dekorasjoner. Vi var takknem-

lige for å få feire denne spesielle dagen sammen 
med dem vi er glad i. Den kvelden la jeg mine 

hender på min datters hode og ga henne 
en velsignelse. Jeg velsignet henne med 

alt Herrens ånd tilskyndet meg til å si.
Vi er fremdeles inne i en periode 

med forandringer og utfordringer 
med hensyn til arbeidsledighet og 
økonomi. Men selv midt i sorg og 
frustrasjon kommer fred og trøst til 
oss gjennom vår Frelser Jesus Kristus. 
Jeg er ikke det minste i tvil om at det å 
være medlem av Jesu Kristi Kirke av 

Siste Dagers Hellige med tilgang til 
prestedømmets kraft, er en velsig-
nelse. Det var alt jeg kunne gi på 
min datters fødselsdag, og det var 
mer enn nok. ◼
Jonathan Mafra Sena de Santana, 
Santa Catarina i Brasil
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En velsignelse var alt jeg kunne gi

S A G T  A V  S I S T E  D A G E R S  H E L L I G E

Som om en røst talte til mitt 
sinn, hørte jeg: “Du har noe mer 
verdifullt enn noen materiell 
eiendel på jorden.”



 A p r i l  2 0 2 0  33

Jeg var 26 da min mann og jeg mistet 
vårt første barn. Kennedy ble diag-

nostisert med en hjernesvulst da hun 
var bare 13 måneder gammel. Etter tre 
operasjoner, fem runder med cellegift 
og mange medisiner og behandlinger, 
gikk hun bort i armene våre da hun var 
20 måneder gammel.

Jeg ble helt knust da jeg mistet 
min skjønne, nysgjerrige og energiske 
lille jente. Hvordan kunne dette skje? 
Hvordan kunne jeg fortsette? Jeg 
hadde så mange spørsmål, men jeg 
hadde ingen svar. Et par dager etter 
begravelsen besøkte min mann og jeg 
gravstedet, fremdeles dekket av vakre 
rosa blomster og bånd fra begravelsen.

Da jeg tenkte på datteren min, så jeg 
en liten fugl som var for ung til å fly, 
hoppe på gresset. Denne fuglen minnet 
meg om Kennedy fordi hun elsket dyr. 
Fuglen hoppet over til graven og lekte 
i båndene og blomstene. Jeg smilte, vel 
vitende om at dette var nøyaktig hva 
Kennedy ville ha ønsket. Fuglen hop-
pet så mot meg. Jeg turte ikke bevege 
en muskel. Den lille fuglen hoppet rett 
ved siden av meg, lente seg mot benet 
mitt, lukket øynene og sovnet.

Jeg kan knapt forklare følelsene jeg 
hadde i det øyeblikket. Det føltes som 
om jeg fikk en klem fra min Kennedy. 
Jeg kunne ikke holde datteren min, 
men denne lille fuglen ‒ en av vår 

En liten fugl minnet meg på det
himmelske Faders skapninger ‒ kunne 
komme og hvile det lille hodet sitt på 
meg og minne meg om at vår himmel-
ske Fader forsto min smerte og alltid 
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ville være der for å trøste meg og hjelpe 
meg gjennom denne prøvelsen.

Eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum har sagt: “Når 
ord ikke kan gi den lindring vi tren-
ger … når logikk og fornuft ikke 
strekker til med hensyn til å forklare 
livets urettferdighet … og når det synes 
som vi kanskje er fullstendig alene, da 

blir vi i sannhet velsignet ved Herrens 
milde barmhjertighet” (“Herrens 
milde barmhjertighet”, Liahona, mai 
2005, 100).

Jeg hadde fremdeles ikke alle svarene 
på mine spørsmål, men denne milde 
barmhjertigheten forsikret meg om at 
både Kennedy og jeg er elsket av vår 
himmelske Fader, og at jeg, ved hans 
Sønn Jesu Kristi sonoffer, har det håp 
at Kennedy, min mann og jeg en dag vil 
være sammen som familie igjen. ◼
Laura Linton, Utah i USA

Da jeg tenkte på 
datteren min, hoppet 
en liten fugl som var 
for ung til å fly, på 
gresset mot meg.
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Da jeg ble bedt om å lede en dis-
kusjon i Hjelpeforeningen om 

Frelserens oppfordring om å fø hans 
får, fant jeg ut at hvis jeg skulle moti-
vere søstrene, måtte jeg gjøre noe for et 
av hans får.

Jeg fattet mot og inviterte en mindre 
aktiv søster til en aktivitet i Hjelpefore-
ningen sammen med meg. Hun takket 
ja til invitasjonen, og vi hadde det 
hyggelig sammen. Jeg følte at dette var 
et godt eksempel, og jeg var ivrig etter 
å fortelle om min erfaring. Men Herren 
hadde mer å lære meg.

En morgen mens jeg kledde på meg, 
oppdaget jeg at sølvarmbåndet mitt 
var borte. Jeg hadde fått dette armbån-
det i bursdagsgave mens jeg besøkte 
Frankrike, så det har spesiell betydning 

Mer dyrebart enn et sølvarmbånd

Plutselig fikk jeg en tilskyndelse: “Ber 
du like inderlig for dine søstre i Kirken? 
Er de like dyrebare for deg som armbån-
det ditt? Hva med dine søstre utenfor 
Kirken? Ber du for dem også?”

Da jeg fortalte om min erfaring med 
mitt forsvunne armbånd i Hjelpefore-
ningen, hadde vi en herlig diskusjon. 
Jeg fortalte søstrene at jeg hadde lært at 
når Frelseren ber oss om å fø hans får, 
må vi huske at “sjeler er av stor verdi 
i Guds øyne” (Lære og pakter 18:10). 
Han ønsker at vi skal være oppmerk-
somme på menneskene rundt oss og 
vise kjærlighet og omsorg og be for 
dem av hele vårt hjerte. Når vi gjør det, 
vil vi oppdage at alle er langt mer dyre-
bare enn et sølvarmbånd. ◼
Sylvie Houmeau, Quebec i Canada
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for meg. Jeg begynte å lete etter det på 
de mest sannsynlige stedene, men jeg 
kunne ikke finne det. Jeg tenkte så at 
om jeg bare ba, ville jeg raskt kunne 
finne armbåndet.

Etter at jeg hadde bedt, lette jeg 
overalt. I to dager ba jeg innstendig og 
lette intenst. Jeg tryglet vår himmelske 
Fader om å hjelpe meg å finne det, men 
jeg fant det fremdeles ikke. Dette tynget 
meg, for dette armbåndet var dyrebart 
for meg.

En kveld ba min sønn sammen med 
meg ved sengen min. Etter bønnen tok 
han opp noe og ga det til meg. Det var 
armbåndet mitt! Han hadde funnet det 
under sengen. Jeg må på en eller annen 
måte ha oversett det da jeg lette. Jeg gråt 
av glede over å ha fått det tilbake igjen.

En morgen oppdaget jeg at sølvarmbåndet 
mitt var borte. Dette tynget meg, for dette 
armbåndet var dyrebart for meg.
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For en tid tilbake tok min kone og 
jeg våre to yngste sønner med til 

Frankrike for å reise rundt i områdene 
hvor jeg hadde virket som heltidsmi-
sjonær. Vi besøkte grener av Kirken jeg 
hadde virket i, og frydet oss sammen 
med medlemmer jeg hadde undervist. 
Vi besøkte også historiske steder.

Ett slikt sted var ruinene av Château 
de Châlucet. Dette massive middel-
alderslottet ble angrepet og så godt 
som totalskadet for mange hundre år 
siden. Vegetasjonen hadde vokst rundt 
ruinene, og stien for å komme dit var 
smal og bratt. Vi hadde en vanskelig 
stigning, men det var verdt innsatsen  
da vi kom frem.

Guttene elsket å klatre ned i det som 
en gang var fangehullet, og høyt opp på 
det lille som var igjen av slottsmurene. 
Slottet vekket deres fantasi, akkurat slik 
det hadde vekket min 24 år tidligere.

Mens vi var der, brygget det opp 
til uvær i det fjerne. Det beveget seg 
raskt mot oss. Mørke skyer og lyn fylte 
himmelen, etterfulgt av voldsomme 
tordenskrall.

Vi skyndte oss ned igjen langs stien 
og løp mot bilen mens uværet raste mot 
oss. Snart ble vi gjennomvåte i det vold-
somme regnet, og stien ble til gjørme. Vi 
var bekymret for å miste fotfestet og falle 
nedover den bratte og steinete stien.

Vi fikk øye på litt ly blant trærne 
langs stien. Vi krøp sammen under lyet 
og lurte på hvor lenge vi ville måtte 
vente før vi kunne komme oss ned 
igjen.

“La oss holde en bønn,” sa vår yngste 
sønn.

Han ba om å få holde den, og ba om 
at regnet måtte stoppe slik at vi kunne 
komme oss trygt ned fra åsen igjen. 
Han så på oss og sa: “Nå trenger vi bare 
nok tro.”

Jeg forklarte at bønner ikke alltid 
fungerer slik.

“Jo,” sa han, “det vil stoppe om 10 
minutter!”

Etter ca. 10 minutter stoppet regnet.
“Greit, da går vi!” sa han.
“Hvis vi går nå, vil det begynne å 

regne igjen, og vi vil sitte i saksen,” sa 
en eldre sønn.

“Nei da!” svarte vår yngste. Kom, så 
går vi!”

Vi kom oss ned langs de tørrere 
delene av stien og dyttet til side busker 
og grener mens vi gikk. Da vi kom 
til bilen, takket vi Gud i bønn. Snart 
begynte det å regne igjen.

“Ser dere hva litt tro kan gjøre?” sa 
sønnen vår ydmykt.

Han ga oss alle en stor lærdom den 
dagen. ◼
Godfrey J. Ellis, Washington i USA

“Ser dere hva litt tro kan gjøre?”
Vi snublet nedover stien idet uværet raste mot oss.  

“La oss holde en bønn,” sa vår yngste sønn.
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L Æ R D O M M E R  F R A  M O R M O N S  B O K
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Ved Adams fall ble sykdom og synd innført i verden. Begge deler kan bli skjeb-
nesvangre på hvert sitt område. Av alle sykdommer er kanskje ingen så gjen-
nomgripende eller overveldende som kreft. I noen land vil mer enn en tredjedel 

av befolkningen utvikle en eller annen form for kreft, og den er ansvarlig for nesten en 
fjerdedel av alle dødsfall.1 Kreft begynner ofte med en enkelt celle, så liten at den bare 
kan sees med et mikroskop. Men den kan vokse og spre seg raskt.

Kreftpasienter gjennomgår behandling for å sette kreften i remisjon. Fullstendig 
remisjon betyr at det ikke lenger er noen påviselige tegn på sykdommen. Fagfolk er 
imidlertid snare til å påpeke at selv om en pasient kan være i remisjon, betyr det ikke 
nødvendigvis at han eller hun er kurert.2 Så selv om remisjon gir lettelse og håp, håper 
kreftpasienter alltid på noe mer enn remisjon ‒ de håper å bli kurert. Ifølge én kilde: 
“For å kunne si at noen er kurert for kreft, må man vente og se om kreften noensinne 
vil komme tilbake, så tiden er den avgjørende faktoren. Hvis en pasient fortsatt er i 
remisjon i noen år, kan kreften være kurert. Enkelte kreftformer kan komme igjen etter 
mange års remisjon.” 3

Sykdom og synd
Så ødeleggende som kreft enn er for kroppen, er synd enda mer 

ødeleggende for sjelen. Synd begynner som regel i det små – noen 
ganger umerkelig smått – men den kan vokse raskt. Den forderver, 
for så å lamme og deretter drepe sjelen. Det er den viktigste årsaken 
‒ faktisk den eneste årsaken ‒ til åndelig død i hele skaperverket. 
Behandlingen for synd er omvendelse. Sann omvendelse er 100 
prosent effektivt med hensyn til å sette synderen i remisjon, eller å 
tilveiebringe syndsforlatelse. Denne forlatelsen gir sjelen lindring og 
glede. Men å få tilgivelse for synd og å være fri fra dens symptomer 

Av eldste  
Kyle S. McKay
i De sytti

En stor 
forandring i hjertet

Synd forderver, lammer 
og dreper sjelen. Synd 

er den viktigste årsa-
ken ‒ faktisk den eneste 

årsaken ‒ til åndelig død. 

Behandlingen for synd er 
omvendelse.
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og virkninger, betyr ikke nødvendigvis at synderen er fullstendig kurert. 
Det er noe ved hjertet til det falne mennesket som tillater eller er mottage-
lig for synd. Dermed kan synden komme igjen, selv etter mange års “remi-
sjon”. Å holde seg i remisjon, eller med andre ord, å bevare en forlatelse for 
sine synder, er avgjørende for å bli fullstendig helbredet.

Renset og kurert
Denne analogien hjelper oss å forstå at åndelig sett må vi ikke bare bli 

renset for synd, men også kurert for syndighet. Krigen som setter vår vilje 
til å gjøre godt opp mot vår tilbøyelighet til å gjøre ondt, kan være slitsom. 
Hvis vi er trofaste, vil vi seire ikke bare fordi vår vilje har seiret over vår 
natur, men fordi vi har gitt vår vilje til Gud, og han har forandret vår natur.

Kong Benjamin forklarte: “For det naturlige menneske er en fiende 
av Gud og har vært det fra Adams fall og vil evindelig og alltid være 
det, med mindre det føyer seg etter Den Hellige Ånds tilskyndelser og 
avlegger det naturlige menneske … gjennom den Herre Kristi forsoning” 
(Mosiah 3:19). Som svar på denne og andre læresetninger ba Benjamins 
folk: “Ha barmhjertighet med oss og anvend Kristi sonende blod, så vi 
kan få tilgivelse for våre synder og våre hjerter kan bli renset” (Mosiah 
4:2; uthevelse tilføyd). Etter at de hadde bedt, svarte Herren på deres 
todelte anmodning. Først “kom Herrens Ånd over dem, og de ble fylt 
med glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder og hadde fred i 
samvittigheten” (Mosiah 4:3).

Da han så at hans folk var “i remisjon”, oppfordret kong Benjamin dem 
til å bli fullstendig helbredet ved å lære dem hvordan de skulle holde seg i 
remisjon (se Mosiah 4:11–30). “Hvis dere gjør dette,” lovet han, “skal dere 
alltid fryde dere og fylles med kjærlighet til Gud og alltid bevare en forlat-
else for deres synder” (Mosiah 4:12).

Folket trodde og bandt seg til kong Benjamins ord, hvorpå Herren 
besvarte den andre delen av deres bønn – så “[deres] hjerter kan bli renset”. 
I takknemlighet ropte folket: “Den Allmektige Herres Ånd … har bevirket 
en stor forandring i oss – eller i våre hjerter – så vi ikke har lyst til å gjøre 
ondt mer, men til stadig å gjøre godt” (Mosiah 5:2). Kong Benjamin for-
klarte at denne mektige forandringen innebar at de hadde blitt født av Gud 
(se Mosiah 5:7).

“Hvordan er det gått til?”
Profeten Alma forkynte at vi både må omvende oss og bli født på ny – 

født av Gud, forandret i vårt hjerte (se Alma 5:49). Når vi stadig omvender 

oss, vil Herren ta bort alle våre synder, og han vil 
ta bort det som naturlig forårsaker eller tillater 
synd i oss. Men, som Enos sier: “Herre, hvordan 
er det gått til?” (Enos 1:7). Svaret er enkelt, men 
likevel dyptgripende og evig. Til dem som har 
blitt helbredet fra en hvilken som helst tilstand, 
fysisk eller åndelig, har Herren erklært: “Din tro 
har frelst deg” (se Markus 5:34; Enos 1:8).

Den mektige forandring i hjertet som Alma 
opplevde, fant sted “som følge av hans tro”, og 
hans tilhengeres hjerter ble forandret da de “satte 
sin lit til den sanne og levende Gud” (Alma 5:12, 
13). Kong Benjamins folks hjerter ble “forandret 
gjennom tro på [Frelserens] navn” (Mosiah 5:7).

Hvis vi ønsker den slags tro, slik at vi kan 
stole på Herren av hele vårt hjerte, må vi gjøre 
det som fører til tro, og deretter gjøre det som 
tro fører til. Blant de mange ting som fører til 
tro, i sammenheng med denne forandringen 

Denne mektige 

forandringen i hjertet 

blir utført i oss. Den 

utføres ikke av oss.

i hjertet, har Herren understreket faste, bønn 
og Guds ord. Og selv om troen fører til mange 
ting, er omvendelse dens første frukt.

Overvei følgende to vers fra Helamans bok 
som understreker disse prinsippene. For det før-
ste leser vi om et folk som “fastet og ba … ofte 
og ble sterkere og sterkere i sin ydmykhet og 
fastere og fastere i troen på Kristus … så deres 
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hjerter var renset og helliggjort, en helliggjørelse som finner sted fordi 
de gir seg hen til Gud” (Helaman 3:35). Så, av lamanittprofeten Samuel, 
lærer vi: “De hellige skrifter, ja … de hellige profeters profetier som er 
skrevet … leder … til å ha tro på Herren og til omvendelse ‒ en tro og 
omvendelse som tilveiebringer en forandring i [hjertet]” (Helaman 15:7).

Avhengig av Gud
Her skulle vi stoppe opp og erkjenne at denne mektige forandringen 

vi snakker om, blir utført i oss. Den utføres ikke av oss. Vi er i stand til å 
omvende oss, forandre vår adferd, våre holdninger, til og med våre ønsker 
og vår tro, men det ligger utenfor vår makt og evne å endre vår natur. For 
denne mektige forandringen er vi helt avhengige av den allmektige Gud. 
Det er han som aller nådigst renser vårt hjerte og forandrer vår natur “etter 
at vi har gjort alt vi kan” (2 Nephi 25:23). Hans invitasjon er konstant og 
sikker: Hvis du vil “omvende [deg] og komme til meg av hele [ditt] hjerte, 
skal [ jeg] helbrede [deg]” (3 Nephi 18:32; uthevelse tilføyd).

Virkningen av å bli helbredet for syndighet er at vi blir “forandret fra 
[vår] kjødelige og falne tilstand til en rettferdig tilstand … Og på denne 
måten blir [vi] nye skapninger” (Mosiah 27:25, 26). Våre ansikter utstråler 
Kristi lys. Videre forteller Skriftene oss at “den som er født av Gud, ikke 

synder” (1 Johannes 5:18). Det er slik, ikke 
fordi vi ikke er i stand til å synde, men fordi 
det nå er vår natur å ikke synde. Det er virke-

lig en mektig forandring.
Vi skulle huske at det å oppleve en mektig 

forandring i hjertet er en prosess over tid, ikke 
et tidspunkt. Forandringen er som regel gradvis, 
iblant gradvis umerkelig, men den er reell, den 
er kraftfull, og den er nødvendig.

Hvis du ennå ikke har opplevd en slik mektig 
forandring, vil jeg spørre deg: Har du omvendt 
deg og fått tilgivelse for dine synder? Studerer 
du de hellige skrifter? Faster og ber du ofte, 
slik at du kan bli fastere og fastere i troen på 
Kristus? Har du tro nok til å stole på Herren 
av hele ditt hjerte? Står du standhaftig i denne 
troen? Er du påpasselig med dine tanker, ord 
og gjerninger, og holder du Guds bud? Hvis du 
gjør disse tingene, vil du alltid fryde deg og fyl-
les med kjærlighet til Gud og bestandig bevare 
en forlatelse for dine synder. Og hvis du holder 
deg i remisjon, vil du bli helbredet, kurert og 
forandret !

Jesus Kristus har makt til å rense oss fra våre 
synder og også kurere oss for vår syndighet. 
Han er mektig til å frelse, og i denne hensikt 
er han mektig til å forandre. Hvis vi vil gi oss 
hen til Ham og utøve tro ved å gjøre alle for-
andringer vi er i stand til å gjøre, vil han utøve 
sin kraft i oss for å tilveiebringe denne mektige 
forandringen i hjertet (se Alma 5:14). ◼

NOTER
 1. Se Stacy Simon, “Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years”, American Cancer 
Society, 8. jan. 2019, cancer.org.

 2. Se “Remission: What Does It Mean?” webMD.com.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Takket være Jesu Kristi forsoning kan vi ikke bare bli renset for 
synd. Vi kan også bli helbredet for syndighet.
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“Gjenopprettelsens kronjuvel er … det hellige tempel. Dets hellige ordinanser og 
pakter er avgjørende for å forberede et folk som er rede til å ta imot Frelseren 
ved hans annet komme.” 1

Fra tid til annen har Det første presidentskap foretatt tilpasninger i seremonier og 
fremgangsmåter i tempelet for å forbedre tempelopplevelsen for medlemmene og hjelpe 
alle som kommer dit, å føle et tettere bånd til Gud i disse hellige rommene.

Som en del av tempelopplevelsen tar medlemmene på ordinanstøy med doktrinær og 
symbolsk betydning som kan spores tilbake til tilbedelse i tempelet i Det gamle testa-
mente (se 3 Mosebok 8 og 2 Mosebok 28).

Det har gjort noen justeringer i tempelordinans tøyet. Disse justeringene reflekterer 
ikke endringer i tempelets symbolikk eller lære, men har til hensikt å gjøre tempelopp-
levelsen enklere, mer komfortabel og tilgjengelig ved å gjøre klærne lettere å ta på, ta 
vare på og ha råd til.

Av Det første presidentskap

Forbedring av vår 
opplevelse i tempelet

“Justeringer som gjøres i  
ordinanser og fremgangsmå-
ter, forandrer ikke de hellige 
pakter som inngås [i tempelet]. 
Justeringer gjør det mulig for 
pakter å bli plantet i hjertet til 
mennesker som lever i forskjel-
lige tider og omstendigheter.”
President Russell M. Nelson, 
generalkonferansens 
lederopplæringsmøte, okt. 2019.

Noen av disse justeringene er:

•  En enklere design for sløret og kappen.
•  Plastinnsatsen i luen og båndet i luen og sløret fjernes.
•  Vi bruker et mer holdbart materiale som er det samme 

for kappen, luen og beltet, noe som hjelper dem å vare 
lenger og gjør dem lettere å ta vare på.

Vi håper disse justeringene vil bidra til å forbedre denne 
hellige opplevelsen for deg når du gjør tempeltjeneste til en 
regelmessig del av ditt liv. ◼
NOTE

1. Russell M. Nelson, “Avslutningsord”, Liahona, nov. 2019, 120.
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SVAR PÅ VANLIGE SPØRSMÅL

Kan jeg fortsette å bruke tempelordinans-
tøyet jeg allerede har?

Ja. Tidligere stiler kan fortsatt brukes til de må 
byttes ut.
Hvordan kan jeg på passende vis kassere 
gammelt tempelordinanstøy?

“Medlemmene kan avhende utslitt 
tempelordinans- tøy ved å klippe det opp slik at 
man ikke kan se hva det opprinnelig har vært 
brukt til” (Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 
21.1.42).
Kan jeg forandre mitt eksisterende tøy for å 
gjenspeile de nye justeringene?

Ja. Ytterligere informasjon om hvordan, 
finnes på store.ChurchofJesusChrist.org/

ceremonialclothing når du logger inn med med-
lemskontoen din, eller ved å dra til distribusjons-
senteret og spørre en butikkmedarbeider.
Kan jeg gi bort gammelt tempelordinanstøy?

Når det er hensiktsmessig, kan du gi pent 
brukte klær til familiemedlemmer eller venner 
som har mottatt sin begavelse. Tempelordinans-
tøy, uansett tilstand, skulle imidlertid ikke gis til 
et tempel, Deseret Industries eller noen form for 
bruktbutikk.
Hvordan kan jeg skaffe det nye tøyet?

For informasjon om kostnad og tilgjengelighet 
i ditt område kan du gå inn på store.Churchof 
JesusChrist.org/ceremonialclothing eller dra til 
distribusjonssenteret.
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I denne delen

44 Hvordan unge voksne utgjør 
en forskjell i den vedva-
rende gjenopprettelsen

Fortell din historie
Har du en fantastisk historie å dele? Eller 
ønsker du artikler om bestemte emner? 
I så fall ønsker vi å høre fra deg! Du kan 
sende inn artikler eller tilbakemeldinger 
på liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Finn disse artiklene og mer:
•  På liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  I UV- ukentlig (under “Unge voksne” i 

Evangeliebibliotek)

Unge voksne

Vi kan spre evangeliets lys

Bare digitalt

Tror du ikke at du har en hensikt 
som ung voksen? Tro om igjen
Av Cesar Gervacio

Å bruke Kirkens fulle navn var 
upraktisk, men verdt det
Av Lauri Ahola

Finn glede i å gjøre Herrens arbeid

Riket bygges i Ny- Caledonia
Av Mindy Selu

Ung voksen alder er en tid for vekst, muligheter og en sjanse til å begynne å 
bygge opp livet ditt. Det kan være overveldende, spennende og skummelt 
på samme tid (det har det absolutt vært for oss).

Men selv om vi kanskje ikke vet svarene på alle livets mest presserende spørs
mål, er det én ting vi er helt sikre på – at unge voksne alltid har vært en avgjø-
rende styrke i den vedvarende gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke.

Da vi planla denne månedens del, snakket vi med mange unge voksne om deres 
deltagelse i Israels innsamling. Og vi har følt stor ydmykhet på grunn av deres 
oppriktige kjærlighet og hengivenhet til Jesu Kristi evangelium. Uavhengig av deres 
omstendigheter forstår disse unge hellige den avgjørende rolle de har i denne 
siste evangelieutdeling. I “Hvordan unge voksne utgjør en forskjell i den vedva
rende gjenopprettelsen” på side 44 kan du lese hvordan unge voksne fra India, 
Ungarn, Barbados, Australia og USA forbereder verden til Frelserens annet komme.

I artikler som bare finnes digitalt, gir Cesar innsikt i hvordan vi kan finne vår 
hensikt og bli bedre ledere. Lauri snakker om velsignelsene vi får når vi følger 
profetens råd. Andre unge voksne deler sine erfaringer med tempeltjeneste, 
omsorgstjeneste, slektshistorie og misjonærarbeid. Vi deler også et eksempel fra 
en ung voksen i Ny Caledonia som illustrerer hvordan unge medlemmer gjør 
Herrens arbeid i mindre områder av Kirken.

Uansett hvor du er og hva dine omstendigheter måtte være, kan du gjøre en 
større forskjell i Israels innsamling enn du kanskje tror. Som unge voksne er 
vi fremtidige ledere i denne Kirken. Og gnisten av våre anstrengelser i dag vil tenne 
og spre evangeliets lys over hele verden i morgen.

Vennlig hilsen
Chakell Wardleigh og Mindy Selu
redaktører for unge voksnes del av Kirkens tidsskrifter
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Hvordan unge voksne utgjør en 
forskjell i den vedvarende 
gjenopprettelsen

Når du hører en oppfordring fra en leder i Kirken om å delta i den 
vedvarende gjenopprettelsen eller hjelpe til med å samle Israel, 
tenker du noensinne: “Hva kan jeg gjøre? Jeg er bare én person,” 

“Jeg er for ung,” “Jeg er ikke gift ennå,” eller “Jeg vet ikke nok. Hvilken for
skjell kan jeg gjøre?”

Alle får slike tanker fra tid til annen. Men prøv å stille denne tvilen når 
du leser de neste setningene:

•  Joseph Smith var bare 22 år gammel da han begynte å oversette 
Mormons bok.

•  Oliver Cowdery var også 22 år, og John Whitmer var 26 år (og begge 
var enslige!) da de begynte å arbeide som Josephs skrivere.

•  I 1835, da det første Tolv apostlers quorum ble kalt, var de fra 23 til 
35 år gamle.

•  Mange av de tidlige hellige som sluttet seg til Kirken og spredte 
evangeliet, var unge voksne.

Gud virket for det meste gjennom unge voksne den første tiden av 
gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium. Folk akkurat som deg.

La dette synke inn.
Kirken ville ikke være spredt over hele jorden i dag hvis alle trodde de 

ikke kunne utgjøre en forskjell. Og du – ja, du! – er en del av en genera
sjon som er utvalgt til å fortsette å gjenopprette og lede Jesu Kristi Kirke 
i dag. KA

RT
: G
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TY
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ES

U N G E  V O K S N E

Unge voksne 
har alltid hatt 
en viktig rolle i 
arbeidet med å 
frelse sjeler.
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Gud arbeidet gjennom  
unge voksne i begynnelsen av 
gjenopprettelsen. Folk akkurat 
som deg.

Du ble sendt hit. Nå. 
Av en grunn.

President Russell M. Nelson talte om vår 
generasjon da han sa: “Dere lever i ‘den ellevte 
time’. Herren har erklært at dette er siste gang 
han vil kalle arbeidere til sin vingård for å samle 
de utvalgte fra jordens fire hjørner. (Se L&p 
33:3‒6.) Og dere ble sendt for å delta i denne 
innsamlingen.” 1

Tenk på styrken av 65 000 heltidsmisjonærer 
som deler evangeliet hele dagen, hver dag, over 
hele verden. Tenk på alle de unge voksne som 
inngår pakter i tempelet og drar nytte av preste
dømmets og tempelets gjengitte velsignelser, og 
inngår pakt om å være trofaste, om å styrke sin 
familie og bygge opp Guds rike på jorden. Tenk 
på unge voksne som er ledere i Kirken over hele 
verden. Tenk på dem som strever fremover for 
å følge Jesus Kristus til tross for at de har alle 
odds mot seg. Unge voksne har vært en viktig 
del av gjenopprettelsen fra begynnelsen av. Og 

JOSEPH SMITH, 
22 ÅR
Begynte å oversette 
Mormons bok OLIVER  

COWDERY,  
22 ÅR
Begynte å arbeide 
som Josephs 
skriver

JOHN  
WHITMER, 
26 ÅR
Begynte å 
arbeide som 
Josephs skriver
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den vedvarende gjenopprettelsen har vært 
en viktig del av livet til utallige unge voksne 
medlemmer av Kirken.

Hva gjenopprettel-
sen betyr for oss

For mange av oss kommer vår deltagelse 
i gjenopprettelsen av det den har lært oss. 
For Vennela Vakapalli, en ung voksen kon
vertitt fra Andhra Pradesh i India, “handler 
gjenopprettelsen om å søke åpenbaring. 
Joseph Smith søkte åpenbaring i skogen. 
Han rådførte seg med Herren og ventet på 
svaret. Han var tålmodig. Det er det jeg liker.” 
Vennela forklarer: “Før jeg hørte om gjen
opprettelsen, visste jeg ikke stort om å søke 
åpenbaring. Noe av det som forundrer meg 
mest, er hvor mye tid han brukte på å motta 
åpenbaring fra Gud. Det er det jeg har lært 
av gjenopprettelsen.”

Emma og Jacob Roberts, et ungt par fra 
Utah i USA, er enige om at gjenopprettelsen 
handler om “fortsatt åpenbaring” – for oss 

selv og for verden – “at vi kan ha en profet, 
en talsmann her på jorden fra Gud, som 
sørger for at uansett hvilke utfordringer ver
den bringer, har vi en som arbeider og ber 
og samtaler med Gud for å sørge for at vi er 
beredt og i stand til å møte enhver utfordring 
som verden bringer etter hvert som den 
forandrer seg.”

“Så mye kunnskap som følger med gjen
opprettelsen, gjør livet mitt lettere og mindre 
stressende,” sier Jacob. Det hele gir meg en 
visshet om “at det finnes en Gud som elsker 
oss og våker over oss”, sier Emma. “Hans 
hensikt er at vi skal være lykkelige. Som unge 
voksne kan vi stole fullt og fast på ham og 
følge ham fordi vi vet at hans mål er at vi skal 
være lykkelige. Vi vet at vi er evige personer, 
og det gir meg mye håp og tro, at uansett 
hva jeg gjør nå og hvilke feil jeg gjør nå, kan 
jeg fortsatt omvende meg, og jeg har denne 
tiden til å utvikle meg og lære.”

Den slags oppmuntring hjalp også 
Ramona Morris, en ung voksen fra Barba
dos, da hun fikk vite om gjenopprettelsen. 
Hun fikk blant annet et vitnesbyrd om at “vår 
himmelske Fader er der for oss. Gjenopp
rettelsen gir ganske enkelt fred til dem som 

Gjenoppret-
telsen hand-
ler om å søke 
åpenbaring.

VENNELA VAKAPALLI,  
22 ÅR, INDIA

Så mye kunnskap 
som følger med 
gjenopprettelsen, gjør 
livet mitt lettere og 
mindre stressende.

JACOB ROBERTS,  
29 ÅR, USA
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stiller spørsmål ved sitt liv og lurer på Guds plan 
for dem.”

Men selv om det å forstå gjenopprettelsen har 
gjort livet hennes klarere, innrømmer hun også at 
“det å være så langt borte fra Kirkens hovedkvar
ter gjør det vanskelig å få kontakt med evangeliet, 
men fordi jeg har hatt et sterkt vitnesbyrd om det 
gjengitte evangelium, vet jeg at så langt borte som 
jeg enn er, kan jeg fremdeles føle meg som en del 
av gjenopprettelsen, at jeg ikke er alene.”

Og det er hun ikke. Unge voksne over hele 
verden deltar i gjenopprettelsen ved tempelar
beid, slektshistorie og misjonærarbeid. Med den 
forståelse av personlig åpenbaring som vi får av 
å lære om Joseph Smiths første syn og gjenopp
rettelsen, kan vi alle fortsette å søke å vite Guds 
vilje og hvilken rolle vi kan spille i den vedvarende 
gjenopprettelsen.

Unge voksne som leder 
Kirken

Vi er kanskje unge voksne, men vi kan være ledere 
i Kirken nå. Til tross for at hun er eneste medlem av 
Kirken i sin familie, blir Janka Toronyi fra Győr i Ungarn 
styrket av andre unge voksnes deltagelse i andre sider 
av gjenopprettelsen: “En rekke av mine venner har reist 
på misjon, og det har vært så godt å se deres frem
gang, og så kommer de hjem, og de vokser så mye på 
grunn av alle sine erfaringer. Det er en flott opplevelse 
for oss alle. Og det er alltid fantastisk å se mine unge 
enslige voksne venner virke i sine kall og noen ganger 
til og med i muligheter de skaper selv, som å melde 
seg frivillig til å være rådgivere på FSY (Til styrke for 
ungdom) konferanser. Jeg tror ikke gjenopprettelsen 
alltid handler om å undervise folk om evangeliet – det 
handler om å styrke medlemmene vi har.”

Gjenopprettelsen  
gir fred til dem som 
stiller spørsmål ved  
sitt liv og lurer på  
Guds plan for dem.

RAMONA MORRIS,  
28 ÅR, BARBADOS

Gjenopprettelsen handler om å styrke 
medlemmene vi har.

JANKA TORONYI,  
24 ÅR, UNGARN
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De unge voksne i Ungarn forstår at de er 
Kirkens fremtidige ledere. “Det er behov for 
oss, og vi må leve opp til oppgaven, noe som 
noen ganger er overveldende,” innrømmer 
Janka. “Herren fremskynder arbeidet, og vi er 
en del av det. Noen ganger tenker vi: ‘Hvordan 
skal jeg klare dette?’ Men det er godt å se at 
våre ledere har så stor tillit til oss. Det er moti
verende for dem som elsker Kirken og har et 
sterkt vitnesbyrd, fordi vi vet at vi en dag vil 
være ansvarlige. Vi må ta ansvar for vår egen 
åndelige fremgang.”

Sean og Stefany Joseph fra Western 
Australia deltar i gjenopprettelsen ved å 
veilede ungdommene i menigheten. “For 
meg er det å delta i gjenopprettelsen å hjelpe 
fremtidige generasjoner å forstå hva evan
geliet er og hvordan det kan hjelpe dem og 
andre i deres liv,” sier Stefany. “Vi kan bidra 
til å skape et sterkere fundament for Kirken i 
landet vårt senere.”

“Vi ønsker å hjelpe ungdommene å få et 
vitnesbyrd om Mormons bok og Joseph Smith 
og innse at de virkelig er Guds barn,” forklarer 
Sean. “Vi ønsker ikke at det bare skal være noe 
de sang om i Primær – vi vil at de virkelig skal 
vite at det er sant.”

Når det gjelder Vennela, er det ikke alltid lett 
å etterleve evangeliet i India, men hun vet at de 
unge voksne medlemmenes styrke vil inspirere 
andre og hjelpe gjenopprettelsens fremgang. 
“Her er alle de unge voksne svært trofaste. De 
ser etter muligheter til å bære sitt vitnesbyrd,” 
sier hun. “Vi er som pionerer i India. Vi flytter 
fra forskjellige steder, og noen av oss forlater 
til og med familien vår. Livet kan være krevende 
her, men vi velger likevel å etterleve evangeliet. 
Skriftene gir meg mye håp, styrke og mot.”

Uansett hvor vi er, kan vi som unge voksne 
fortsette å øve stor innflytelse på den vedva
rende gjenopprettelsen ved vår tro og vårt 
engasjement for evangeliet.

For meg er det å delta  
i gjenopprettelsen å hjelpe 
fremtidige generasjoner  
å forstå hvordan evangeliet 
kan hjelpe dem og andre  
i deres liv.

STEFANY JOSEPH,  
28 ÅR, AUSTRALIA
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Kirkens fremtid – 
den er opp til oss

Vi er Kirkens fremtid. Vi deltar i det siste 
slaget. Vår himmelske Fader er avhengig av at 
vi hjelper ham å gjøre hans arbeid – hans evige 
livsendrende arbeid. Han vet at vi er sterke nok 
til å fortsette å streve fremover og kjempe mot 
alt djevelen har på lur. Og Satan begynner å bli 
desperat. Han vet at han er i ferd med å tape 
fordi Herrens verk vil seire.

“Vi vet at Herren fremskynder arbeidet, og 
ingen kan hindre det,” sier Janka. “Vi vet at det 
kommer til å skje uansett hva som skjer. Men 
vi må finne ut om vi vil være en del av det og 
hjelpe det fremover, eller se på fra sidelinjen. 
Vi har handlefrihet til å være en del av det, og vi 
har et vitnesbyrd som gjør oss i stand til å velge 
det rette og velge å følge Kristus. Vi må være en 
del av det.”

Så det er opp til oss å velge hvilken side vi vil 
være på.

Det er opp til oss å ha mot til å stå frem for 
det vi tror på.

Det er opp til oss å søke personlig åpenbar
ing for vårt liv.

Det er opp til oss å la de vanskelige utfordringene vi møter, styrke 
vår tro på Frelseren.

Det er opp til oss å følge ham og gjøre alt vi kan for å bringe andre 
til ham.

Det er opp til oss å holde ut til enden på den beste måten vi kan.
Vi lever virkelig i de siste dager. Og å lede Kirken i det president 

Nelson kaller den “viktigste evangelieutdelingen i verdens historie” 2 
høres ut som et virkelig skremmende ansvar. Men tenk over det – vår 
himmelske Fader stolte nok på oss og forbeholdt oss til å være her på 
jorden på akkurat denne tiden, når vi står overfor utallige fristelser og 
distraksjoner og så mange motstridende meninger.

Da han sendte oss hit i den mest avgjørende evangelieutdelingen, 
hadde ikke vår himmelske Fader til hensikt å la oss mislykkes. Han 
kjenner våre muligheter, vår styrke, vårt mot og ikke minst, han vet 
at vi kan utgjøre en forskjell for Kirkens gjenopprettelse, uavhengig 
av alder eller sivilstand. Uansett hvor umulige våre prøvelser er, eller 
hvor umulig det kan virke å lede og dele evangeliet over hele jorden, 
hvem kan kjempe mot oss så lenge vi har Ham ved vår side? Han vil 
hjelpe oss å gjøre det umulige. ◼

NOTER
 1. Russell M. Nelson, “Vær tusenårsgenerasjonen verdig”, Liahona, okt. 2016, 48.
 2. Russell M. Nelson, “Vær tusenårsgenerasjonen verdig”, Liahona, 46.

Du kan finne flere historier om unge voksne fra hele verden som deltar i g jenoppret-
telsen i den digitale artikkelen “Finn glede i å g jøre Herrens arbeid”.
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52 Styrk din tro gjennom 
Det første syn
Av eldste Neil L. Andersen

56 En drosje, en skolegutt 
og et svar på bønn
Av Sydney Chime Ihunwo

58 Jeg utvikler tro ett skritt 
av gangen
Av eldste Edward Dube

62 Spørsmål og svar – Det 
første syn og Mormons 
bok

64 Fire bilder fra påskeuken

Jeg er konvertitt 
til Kirken. Noe av det som 
først appellerte til meg, var ungdomsak
tivitetene. Jeg elsker fremdeles å tilbringe 
tid med venner i Kirken som har den gode, 
oppbyggende formen for moro. Jeg liker 
spesielt å dra til Suva Fiji tempel sammen 
med dem hver uke.

På Fiji er det mye gruppepress fra jevnal
drende. Butikker ber ikke ofte om legitima
sjon for å kjøpe alkohol, sigaretter og slikt. 
Barn kjøper det hele tiden. Det kan være 
vanskelig å velge det rette.

Noe av det som holder meg sterk, er 
mine yngre søsken. Jeg er den eldste, så jeg 
tenker på dem hver gang jeg blir fristet til å 
gjøre noe galt. Jeg vil ikke at de skal ta noen 
dårlige avgjørelser fordi de har sett meg 
gjøre noe først. Før mor døde, fikk hun meg 
til å love å ta vare på mine søsken og alltid 
være der for dem.

Så langt er jeg eneste medlem av Kirken 
blant mine søsken. Men jeg ber for dem 
hver dag. Jeg takker min himmelske Fader 
for at han har gitt dem en ny dag å leve, og 
jeg ber om at de må få kunnskap om hans 
evangelium. De holder meg sterk.

Mikayla J., 17 år, Fiji
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DA JEG VAR 16 ÅR GAMMEL, 
reiste jeg fra mitt hjem i Idaho til en 
konferanse på østkysten av USA, hvor 
det var unge menn og unge kvinner fra 
alle 50 delstater og nesten 40 nasjoner. 
Før dette hadde jeg sjelden vært i en 
situasjon der min tro og overbevisning 
skilte meg ut.

I en uformell gruppesituasjon en 
kveld oppsto en diskusjon om noen av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 
trosoppfatninger og fremgangsmåter. 
En stor gruppe elever vendte plutselig 
oppmerksomheten mot meg og begynte 
å stille spørsmål, og noen av dem var 
kritiske til vår tro.

Jeg ble overrumplet. Men etter at jeg 
hadde reflektert en stund, begynte jeg 
å dele noen grunnleggende prinsipper IL
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: D
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ID
 M
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AN

Av eldste  
Neil L. Andersen
i De tolv apostlers 
quorum

Kirken. Da jeg kom tilbake til rommet 
mitt den kvelden, innså jeg at den som 
denne erfaringen hadde størst innfly
telse på, var meg. Jeg hadde selv følt 
kraften i å bære vitnesbyrd om Gud 
Faderen, Jesus Kristus og Det første syn.

Siden denne erfaringen for mer enn 
50 år siden, har jeg hundrevis av ganger 
vitnet om Faderen, Sønnen og profeten 
Joseph Smith. Ved disse erfaringene 
har jeg hele tiden følt Den hellige ånds 
bekreftende vitnesbyrd.

Jeg vil gjerne dele fem prinsipper jeg 
har lært av min åndelige forståelse av 
Det første syn. Disse prinsippene har 
styrket min tro på og mitt ønske om 
å følge vår himmelske Fader og hans 
elskede Sønn. Jeg håper de styrker 
deg også.

STYRK DIN TRO  
GJENNOM DET  
FØRSTE SYN

i evangeliet. Jeg forklarte at vi har en 
himmelsk Fader, at vi er hans sønner og 
døtre, og at vi er på jorden for å utvikle 
tro på Jesus Kristus og vise oss verdige 
ved å velge det gode fremfor det onde.

Å dele disse prinsippene ledet meg 
inn på Joseph Smiths vitnesbyrd. De 
andre elevene hadde ikke spurt om 
Joseph Smith, men jeg gikk til opprinnel
sen til hvorfor jeg trodde det jeg trodde. 
Da jeg fortalte at Faderen og Sønnen 
viste seg i Den hellige lund, ble plutselig 
alle stille. En gjennomtrengende følelse 
av hellighet kom inn i rommet, og en 
enorm følelse av åndelig kraft hvilte over 
meg og ordene mine.

Etterpå takket flere elever meg for 
min sterke overbevisning. Noen ba til 
og med om å få mer informasjon om 
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Jeg ber om at du må følge 
Josephs mønster for bønn, 
lære sannhetene han lærte og 
styrke din tro på din himmel-
ske Fader og på hans Sønn 
Jesus Kristus.
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1. Faderen, Sønnen og Den 
hellige ånd er tre forskjellige 
personer

I flere hundre år hadde religionsfor
skere og filosofer diskutert Gud Fade
rens, Jesu Kristi og Den hellige ånds 
natur. Mange trodde at de var ett individ. 
På grunn av Josephs opplevelse i Den 
hellige lund for 200 år siden, vet vi den 
absolutte sannheten om Guds natur.

Først og fremst, Han lever! For det 
annet er Faderen og Sønnen to adskilte, 

verden og dens innbyggere, for så å 
glemme dem. I virkeligheten er hver 
enkelt av oss “en elsket datter [eller 
sønn] av himmelske foreldre”.1

I erklæringen om familien står det: 
“Alle mennesker – menn og kvinner – er 
skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket 
ånd, sønn eller datter av himmelske forel
dre, og har som sådan en guddommelig 
natur og et guddommelig potensial.” 2 Vår 
Fader har tydelig erklært denne frem
tiden: “For se, dette er min gjerning og 
min herlighet – å tilveiebringe mennesket 
udødelighet og evig liv” (Moses 1:39).

Vår identitet er hos Gud, og vi er her 
på jorden for å bli mer lik ham. Denne 
forståelsen av Det første syn gjorde det 
mulig for meg som ung mann å vite at jeg 
hadde en personlig himmelsk Fader som 
elsket meg og ønsket at jeg skulle vende 
tilbake til ham.

3. Vi kan få tilgivelse for våre 
synder

En av Josephs store bekymringer 
var å få tilgivelse for sine synder. I én 
beretning om Det første syn henvendte 
Herren seg til den unge sannhetssøkeren 
med disse ordene: “Joseph, min sønn, 
dine synder er deg forlatt. Gå din vei, 
adlyd mine lover og hold mine bud. Se, 
jeg er herlighetens Herre. Jeg ble korsfes
tet for verden for at alle som tror på mitt 
navn, skal få evig liv.” 3

Joseph lærte at han ved Jesu Kristi 
forsoning kunne få tilgivelse for sine 
synder og bli ren og ubesmittet for Gud. 
Han fikk sikker kunnskap om at Jesus 
Kristus påtok seg syndene og byrdene til 

strålende, oppstandne personer som er 
forskjellige fra hverandre. Senere lærte 
Joseph at “Den Hellige Ånd [ikke har] et 
legeme av kjøtt og ben, men er en Ånd i 
persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne 
Den Hellige Ånd ikke bo i oss” (Lære og 
pakter 130:22).

2. Vi er Guds sønner og døtre
Gjennom Det første syn og andre 

opplevelser lærte profeten Joseph Smith 
at Gud ikke er en f jern kraft som skapte 

AV DET FØRSTE SYN LÆRER VI AT 
DISSE CELESTIALE PERSONENE 
KJENNER OSS PERSONLIG, AKKURAT 
SLIK DE KJENTE JOSEPH.
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alle som noen gang har og noensinne vil 
leve på jorden.

Av Det første syn lærer vi at på grunn 
av vår Frelser Jesu Kristi nåde kan vi også 
få tilgivelse for våre synder og en dag stå 
rene for Faderen.

4. Vår himmelske Fader hører og 
besvarer våre bønner

I lunden den dagen i 1820 fant Joseph 
ut at vår himmelske Fader hører og 
besvarer bønner. Senere sa Joseph: “Jeg 
hadde full tillit til at jeg ville få en gud
dommelig tilkjennegivelse som jeg tidli
gere hadde fått” ( Joseph Smith – Historie 
1:29). Hans eksempel lærer oss at vi kan 
henvende oss til vår himmelske Fader i 
bønn for å motta våre egne svar.

Joseph gjentok dette mønsteret for 
bønn om og om igjen. Han hadde tillit 
til at Herren ville høre og besvare hans 
bønner. Han ba om ting du sannsynligvis 
har bedt om.

Han ba om visdom (se Joseph Smith – 
Historie 1:12–13).

Han ba angående dåp (se Joseph 
Smith – Historie 1:68).

Han ba om befrielse (se Lære og pak
ter 121:1–4).

Han ba for misjonærene (se Lære og 
pakter 109:22).

Han ba for Kirken, dens medlem
mer og dens ledere (se Lære og pakter 
109:71–76).

Han ba for sin familie (se Lære og 
pakter 109:68–69).

Dette er et mønster for oss. Joseph 
viste oss at vi alle kan komme til vår 
Fader i bønn.

5. Faderen og Sønnen kjenner 
oss personlig

Av Det første syn lærer vi at disse 
celestiale personene kjenner oss person
lig, akkurat slik de kjente Joseph. Faderen 
kalte Joseph ved navn, “pekte på den 
annen” og sa: “Dette er min elskede Sønn. 
Hør ham! ” ( Joseph Smith – Historie 1:17).

Faderen og Sønnen kjente Josephs 
behov, bekymringer og lengsler, akkurat 
slik de kjenner våre. De kjenner også våre 
fremganger og sorger.

I min ungdom ba jeg om mange ting. 
Når jeg tenker tilbake nå, er det noen av 
disse tingene som ikke virker så viktige. 
Men de var viktige for meg da, og jeg for
sto fra ung alder av at jeg hadde en Fader 
i himmelen som lyttet til meg. Jeg fikk ikke 
alltid et umiddelbart svar, men jeg følte 
at han i sin egen beleilige tid og på sin 
egen måte ville besvare min bønn på den 
måten som var riktig for meg.

Ha frimodighet og tillit til at Gud vil 
tale til deg. Tro på de følelsene som 
kommer dypt inn i ditt hjerte. Jeg lærte å 
tro på bønn og forstå dens kraft fordi jeg 
kjente til profeten Joseph Smiths erfarin
ger. Jeg visste at Gud visste navnet mitt 
og at han ville svare meg, akkurat slik han 
vet navnet ditt og vil svare deg.

Vitnesbyrd
I mange av de 68 årene jeg har levd på 

jorden, har jeg satt Josephs mønster for 
bønn på prøve. I likhet med alle sanne 
disipler av Frelseren, har jeg også fått 
svar fra himmelen. Jeg vet at Jesus er 
Kristus. Han er Guds Sønn. Han oppsto 
og lever i dag. Han har kraft til å tilgi våre 

synder. Ved vår tro, lydighet og omven
delse kan han bringe oss trygt tilbake til 
vårt himmelske hjem.

Som en Herren Jesu Kristi apostel og 
hans ordinerte vitne, vitner jeg med en 
visshet og overbevisning som er bekref
tet av Den hellige ånd, om at Faderen og 
Sønnen viste seg for Joseph Smith i Den 
hellige lund. Jeg ber om at du må følge 
Josephs mønster for bønn, lære sannhe
tene han lærte og styrke din tro på din 
himmelske Fader og på hans Sønn Jesus 
Kristus. ◼

NOTER
 1. “Unge kvinners tema”,  

youngwomen .ChurchofJesusChrist .org.
 2. “Familien – en erklæring til verden”, Liahona, 

mai 2017, 145.
 3. “Joseph Smith’s Accounts of the First Vision”, 

josephsmithpapers .org.
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Vi fikk en tilskyndelse om at 
vi ville finne ham, så hvorfor 
ordnet det seg ikke?

En DROSJE,  
en SKOLEGUTT  

og et  
SVAR PÅ  
BØNN



 A p r i l  2 0 2 0  57

IL
LU

ST
RA

SJ
O

N
: C

O
RE

Y 
EG

BE
RT

En dag fikk min misjonærledsager og jeg en henvisning for 
å undervise en mann som bodde i en landsby som het 
Tema, i nærheten av den vakre byen Accra i Ghana. Num

mereringen av husene i denne landsbyen var ikke helt riktig, så 
vi fikk en skriftlig beskrivelse for å hjelpe oss å finne huset.

Da vi kom til landsbyen, fulgte vi instruksjonene, men kunne 
ikke finne mannen fordi det syntes å være mange hus som 
passet den samme beskrivelsen. Vi var forvirret og bestemte 
oss for å banke på dører i nabolaget for å spørre, men ingen 
syntes å kjenne mannen vi lette etter. Jeg ble tilskyndet til å be 
min himmelske Fader om hjelp.

Etter at vi hadde bedt, følte jeg at vi ville finne mannen vi lette 
etter, så vi anstrengte oss enda mer. Likevel fant vi ham ikke. Vi 
ble slitne og bestemte oss for å vende tilbake til vårt proselytte
ringsområde fordi vi hadde andre avtaler. Da vi kom til drosje
holdeplassen, så sjåføren som hadde kjørt oss til landsbyen, de 
skuffede ansiktsuttrykkene våre og spurte om vi hadde funnet 
den vi lette etter. Svaret var naturligvis nei.

Han foreslo at vi skulle gå inn i en skole på hjørnet og spørre 
der. Vi fortalte ham at det ikke var den beskrivelsen vi hadde 
fått, men han insisterte. Vi gikk ut av drosjen og i retning skolen 
– ikke fordi vi trodde vi ville finne noen, men bare for å glede vår 
bekymrede venn.

Da vi begynte å gå mot administrasjonsbygningen på skolen, 
kom en liten gutt løpende mot oss. Han smilte og fortalte oss at 
han og broren hans var de eneste medlemmene av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige som bodde i dette området, og at 
han kunne hjelpe oss.

Min ledsager og jeg så på hverandre i vantro. Det var et mira
kel. Gutten hjalp oss å finne mannen vi lette etter, og til slutt tok 
han imot evangeliet og ble døpt.

Denne erfaringen lærte meg at vår himmelske Fader besva
rer bønner i sin egen beleilige tid og på sin egen måte. Når vi 
ikke får umiddelbare svar på våre bønner, kan vi utøve tro på 
ham og lære å være tålmodige. ◼
Artikkelforfatteren bor i Rivers State i Nigeria.

Av Sydney Chime Ihunwo
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Av eldste Edward Dube
i De sytti

Jeg  
utvikler 

tro  
ett skritt av 

gangen
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Et av de avgjørende øyeblikkene i 
mitt liv skjedde da jeg var 10 år 
gammel, da jeg i to uker lærte 

den katolske lære ved Loreto romersk- 
katolske misjon, ca. 32 km fra mitt 
landlige hjem i Silobela i Zimbabwe. 
Jeg har lært å kjenne og elske Frelseren 
Jesus Kristus og å se opp til Herren 
gjennom disse tidlige lærdommene og 
tilskyndelsene.

I det katolske kapellet så jeg bilder 
med scener fra Frelserens liv på veg-
gen: scener som Jesu Kristi fødsel, hans 
undervisning i tempelet, hans bønn i 
Getsemane, da han bar korset til Golgata 
og ble korsfestet, og hans oppstandelse. 
Det gjorde meg virkelig trist å se naglene 
og tornene. Da jeg kom til maleriet av 
korsfestelsen, hadde jeg tårer i øynene. 
Hver gang gråt jeg og sa: “Han gikk virkelig 
gjennom mye, bare for meg.”

Under konfirmasjonsseremonien så en 
av prestene meg inn i øynene og sa: “Du 
er verdens lys” (se Matteus 5:14). Så, idet 
han pekte på et brennende stearinlys, 

siterte han Frelserens ord: “La deres lys 
skinne for menneskene, så de kan se de 
gode gjerninger dere gjør og prise deres 
Far i himmelen” (Matteus 5:16).

Etter hvert som jeg lærte mer om 
Jesus, begynte jeg å ønske å være til 
tjeneste for andre. Vi måtte for eksempel 
hente vannet vårt 8 km unna landsbyen 
vår. Ofte bar kvinner i landsbyen, også 
mor, en 20- liters kanne fylt med vann på 
hodet. Etter min opplevelse i det katolske 
seminaret, dyttet jeg ofte en 200- liters 
beholder med vann for å hjelpe mor, og 
jeg hjalp også to andre enker som var 
naboene våre. Jeg husket den gode følel-
sen jeg fikk hver gang jeg hjalp andre.

Disse erfaringene bidro til å utvikle 
min tro på vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus, og indirekte forberedte de meg til 
å ta imot Jesu Kristi evangelium da jeg var 
22 år gammel.

JEG FIKK MORMONS BOK
Jeg vokste opp i en tid da landet mitt 

var i endring. Den hvite minoriteten som 

Det tar tid å få et vitnesbyrd. 
Ofte trengs det små opplevelser 
som legges sammen.

ble ledet av Ian Smith, erklærte uavhen-
gighet fra Storbritannia i 1965. Dette førte 
til FN- sanksjoner og utløste mange år 
med borgerkrig som varte frem til 1980, 
da Zimbabwe fikk sin uavhengighet. Da 
jeg var ferdig med utdannelsen, flyttet jeg 
til en by for å arbeide, og gikk ikke i noen 
kirke på mange år.

En dag lekte jeg med sønnene til sjefen 
min. De var ni og syv år gamle. De sa: “Du 
vet vel at far er grenspresident i kirken 
vår?” De forklarte hva en grenspresident 
er, og uten å tenke meg om sa jeg: “Faren 
deres vil ikke komme til himmelen.” Jeg 
innså at jeg hadde gjort en stor tabbe, og 
jeg prøvde fortvilet å komme på noe jeg 
kunne si til dem for å få dem til å glemme 
kommentaren min. På slutten av dagen, 
da de så faren sin, løp de til ham og gjen-
tok det jeg hadde sagt. Jeg trodde jeg ville 
miste jobben.

Sjefen min hadde tidligere vist meg en 
jakke fra da han hadde vært i militæret, 
som viste at han hadde drept. Det var 
derfor jeg sa det jeg sa. Han spurte meg 
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om de overlevende nephittene som 
hadde kommet gjennom krig og uro,  
og så viste Frelseren Jesus Kristus seg 
for dem.

Landet mitt hadde vært gjennom vår 
egen krig i 15 år. Noen av dem jeg hadde 
vokst opp sammen med i landsbyen min, 
hadde gått i krig og ikke kommet hjem. 
Andre ble forkrøplet for livet.

Så da jeg leste om nephittene, følte jeg 
at Frelseren Jesus Kristus rakte ut en hånd 
til meg da han sa: “Stå opp og kom frem 
til meg, så dere kan … føle naglegapene i 
mine hender og i mine føtter, så dere kan 
vite at jeg er Israels Gud og hele jordens 
Gud og er blitt drept for verdens synder” 
(3 Nephi 11:14).

Det føltes som om han strakte seg ut 
til meg personlig og inviterte meg til å 
komme til ham. Det slo meg at jeg kunne 
klare dette. Det forandret alt.

JEG FIKK MITT VITNESBYRD
Det tok flere måneder å manne meg 

opp til å gå i kirken. Jeg visste hvor kirken 
var, men det var ingen misjonærer i den 
lille grenen vår. I februar 1984 gikk jeg 
inn i møtehuset i Kwekwe. Jeg hadde lyst 
til å gå ut igjen. Jeg var ikke sikker på om 
jeg passet inn, og satte meg bakerst, klar 
til løpe. Etter åpningen bar grenspresi-
denten, Mike Allen, sitt vitnesbyrd om 
Frelseren Jesus Kristus og Mormons bok. 
Jeg følte meg på bølgelengde. Nestemann 
bar også sitt vitnesbyrd om Frelseren og 
Mormons bok, og det samme gjorde den 
tredje. Jeg var euforisk. Jeg var ikke modig 
nok til å gå opp på talerstolen, så jeg sto 
der jeg var og sa: “Jeg elsker Jesus. Jeg 
leser Mormons bok.” Og så satte jeg meg. 
Dette var starten på mitt vitnesbyrd.

Disse vitnesbyrdene var Herrens 
måte å strekke seg ut til meg på fordi 

svært rolig hvorfor jeg sa det. Jeg svarte: 
“Sjef, husker du at du fortalte meg at du 
hadde drept i krigen? I Bibelen står det: 
‘Du skal ikke slå i hjel.’”

Han spurte hvilken kirke jeg gikk i. Jeg 
sa at jeg hadde pleid å gå i den katolske 
kirke, men ikke hadde gått på syv år. Han 
fortalte om kriger og fiendtligheter i Det 
gamle testamente, og så ga han meg en 
Mormons bok. Jeg ble så glad for at jeg 
ikke mistet jobben.

Han ga meg Mormons bok i 1981, 
men jeg hverken leste den eller så mye 
som åpnet den på to år. En søndag  
kjedet jeg meg da vennene mine var 
bortreist, så jeg tok boken og gikk til  
en jernbanestasjon i nærheten og  
leste. Da jeg leste den dagen, kunne  
jeg føle motivasjonen til å gjøre godt, 
men det som virkelig rørte meg senere  
i min lesning, var 3 Nephi 11. Jeg leste 
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Jeg har lært at det å 
være en disippel er 
en prosess, og vi 
må fortsette å gå 
fremover.

det hjalp meg 
å føle at jeg 

passet inn der. 
Jeg følte at dette var 

mine brødre og søstre. 
De neste dagene ba jeg 

for dem og om å bli aksep-
tert. Jeg møtte medlemmer 

der som var så vennlige, og som 
hjalp meg.
Det skjedde mye den dagen da jeg 

kom inn i møtehuset. Jeg lurer på hva 
som ville ha skjedd hvis ikke disse med-
lemmene hadde båret sitt vitnesbyrd. Du 
vet aldri om det er noen som strever. Når 
du reiser deg og sier hva du føler, kan det 
være nøyaktig det noen trenger å høre.

Bær vitnesbyrd ofte. Når du gjør det, 
styrker du deg selv og andre rundt deg. 
Stå for det du vet. Når du følger rådene 
fra Mormons bok, vil du komme nærmere 
Frelseren.

KOM NÆRMERE FRELSEREN
Den tiden jeg tilbragte ved Loreto 

romersk- katolske misjon, fikk meg inn på 
veien til å bli en disippel av Frelseren Jesus 
Kristus. Siden den gang har jeg lært at det 
å være en disippel er en prosess, og vi må 
fortsette å gå fremover uavhengig av våre 
svakheter og begrensninger. Når vi tar 
imot oppfordringen: “Vær da fullkomne, 
likesom deres himmelske Far er fullkom-
men” (Matteus 5:48), vil vi utvikle oss i 
retning av evig liv “linje på linje og bud på 
bud” (se Lære og pakter 98:12).

Vi vet at veien ikke alltid vil være lett, og 
vi vil oppleve vanskeligheter og hjertesorg 
underveis, men å se opp til Herren er den 
eneste måten å finne fred i vårt liv på.

Frelseren Jesu Kristi forsoning betyr alt 
for meg. Jeg vet at Frelseren strekker seg 
ut til oss. Vi trenger å se opp, følge ham 
og strekke oss ut for å løfte andre når han 
strekker seg ut og løfter oss. ◼
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Utvikle tro
Når det gjelder åndelige 
spørsmål, er det ikke bare 
logikk vi trenger. Vi må 
også ha tro for å få vite 

at Det første syn faktisk kunne skje. Vi 
kan utvikle denne troen ved å spørre vår 
himmelske Fader og lytte til Ånden.

Julia B., 17 år, California i USA

Studer Bibelen
Be vennene dine om å studere Bibelen. 
Hvis de tror på den som Guds ord, burde 
de tro at Gud taler til oss i dag ved syner 
som Det første syn, fordi han gjorde 
det samme med Adam, Moses, Jesaja 
og andre profeter på mange forskjellige 
måter.

Eldste Muanda, 22 år, Kenya Nairobi misjon

S P Ø R S M Å L  O G  S V A R

Be til Gud
Det faktum at frafallet 
varte i hundrevis av år, 
betyr ikke at Gud sluttet å 
sende syner. Vi må ha et 

ydmykt hjerte og spørre Gud med ærlig 
hensikt og et oppriktig hjerte, slik Joseph 
Smith gjorde.

Jeremi E., 19 år, Kinshasa i Kongo

Hva sier du når 
vennene dine 
ikke tror at 
Det første syn 
kunne skje?

“Ved personlig 
åpenbaring kan 
du få ditt eget 
vitnesbyrd om at 
Mormons bok er 
Guds ord, at Joseph 
Smith er en profet og 
at dette er Herrens 
kirke. Uansett hva 
andre måtte si eller 
gjøre, kan ingen 
noensinne fjerne et 
vitnesbyrd båret til 
ditt hjerte og sinn 
om hva som er sant.”
President Russell M. Nelson, 
“Åpenbaring for Kirken, åpenbaring 
for vårt liv”, Liahona, mai 2018, 95.
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Tro på Gud
Jeg ville spurt vennene 
mine: “Tror du på Gud? 
Tror du at han skapte alle 
ting? Tror du at han viste 

seg for profeter i fordums tid? Og hvis 
du gjør det, hvorfor tror du ikke at det er 
mulig nå? Det er mulig.”

Sarah M., 16 år, Utah i USA

Bær vitnesbyrd
Jeg bærer vitnesbyrd for vennene mine 
om at vår himmelske Fader åpenbarer 
ting til sine barn når de ber ham av et 
oppriktig hjerte om å få vite sannheten. 
Joseph Smith hadde et ønske om å få 
vite sannheten, og han handlet i over-
ensstemmelse med sin tro. Du kan også 
få en fantastisk opplevelse hvis du spør 
din himmelske Fader i bønn av hele ditt 
hjerte.

Mara C., 20 år, Lima i Peru

Hvordan oversatte Joseph Smith 
Mormons bok?
Før han gjemte gullplatene, skrev Moroni, den siste profeten i Mormons 
bok, på bokens tittelside at boken ville bli oversatt “ved Guds gave og 
kraft”. Dette er fortsatt den beste beskrivelsen av oversettelsen av 
Mormons bok.

Joseph Smith dikterte de oversatte ordene til skriverne, for det meste 
Oliver Cowdery. Fordi Joseph oversatte et fullstendig ukjent språk, måtte 
han stole på Herren. Én måte Herren hjalp på, var å sørge for fysiske red-
skaper som hjalp Joseph å oversette. Vitner sa at Joseph så inn i redska-
pene og at ordene viste seg for ham på engelsk. Oversettelsesredskapene 
omfattet “uttyderne”, eller “urim og tummim” – to gjennomsiktige stener 
som var festet til en metallramme slik at Joseph kunne se gjennom dem. 
Disse hadde blitt gitt til Joseph sammen med platene. Et annet redskap 
Joseph brukte, var en “seersten” som han så inn i, ofte ved å legge den  
i en hatt. Joseph hadde funnet denne stenen tidligere og hadde brukt den 
til å finne skjulte eller bortkomne ting. Han brukte både uttyderne  
og seerstenen mens han oversatte, og var alltid avhengig av inspirasjon 
fra himmelen.

Oversettelsen av Mormons bok var virkelig mirakuløs og ble utført “ved 
Guds gave og kraft”.

Du finner mer om oversettelsen av Mormons bok under “Oversettelsen  
av Mormons bok” på topics .ChurchofJesusChrist .org eller under Emner  
i evangeliet i Evangeliebibliotek- appen.

Hva syns du?

Send ditt svar og, hvis ønskelig, et 
høyoppløselig foto innen 15. mai 2020 
på liahona .ChurchofJesusChrist .org 
(klikk på “Submit an Article or Feed-
back”). Eller du kan sende svaret til 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller 
klarhet. Publiserte svar tar sikte på å gi hjelp og 
perspektiv, og er ikke å betrakte som offisielle 
uttalelser om Kirkens lære.
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“Jeg har vanskelig for å 
komme overens med mine 
foreldre. Hvordan kan jeg 
forbedre forholdet vårt?”
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Se Matteus 27:29; Markus 15:17;  
Johannes 19:2.
De romerske soldatene satte en tornekrone på 
Frelseren. “Kanskje denne grusomme handlingen 
var et sadistisk forsøk på å etterligne å sette en keisers 
laurbærkrans på hodet hans … Hvor gripende dette var, med 
tanke på at torner uttrykte Guds misnøye da han forbannet 
jorden for Adams skyld, så den fra da av skulle frembringe 
torner. Men ved å ha på seg kronen forvandlet Jesus torner til 
et symbol på sin herlighet” (President James E. Faust,  
generalkonferansen i april 1991).

“Mitt rike er ikke av 
denne verden”  

(Johannes 18:36).

Se Matteus 27:28; Markus 15:17; Johannes 19:2.
Skarlagenrødt, eller purpur, var en kongelig farge, og solda-
tene kledde spottende Jesus Kristus i denne kappen fordi han 
hadde hevdet at han var jødenes konge. Han er naturligvis 
mye mer enn det – han er “kongenes konge og herrenes herre” 
(1 Timoteus 6:15; Johannes’ åpenbaring 19:16).
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“Det kommer blod fra 
hver pore, så store 

skal hans kvaler være” 
(Mosiah 3:7).

Fire bilder fra 
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Tornekrone

Skarlagenrød kappe
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Se Matteus 26:36; Markus 14:32; Lukas 22:39–40; 
Johannes 18:1.
“Det er treffende symbolsk at det kom ‘blod fra hver pore’ 
[Mosiah 3:7] mens Jesus led i Getsemane, stedet for oliven-
pressen. For å produsere olivenolje på Frelserens tid, ble 
oliven først knust ved å rulle en stor stein over dem. Den 
resulterende massen ble lagt i myke, løst vevde kurver som ble 
stablet oppå hverandre. Vekten deres presset ut den første og 
beste oljen. Deretter ble det lagt ytterligere press på dem ved 
å legge en stor bjelke eller stokk oppå de stablede kurvene for 
å produsere mer olje. Til slutt, for å trekke ut de aller siste drå-
pene, ble bjelken tynget ned med steiner i den ene enden for 
å skape maksimalt knusetrykk. Og ja, oljen er blodrød når den 
begynner å piple ut” (eldste D. Todd Christofferson, general-
konferansen i oktober 2016).

“Han er ikke her, 
han er oppstått” 

(Lukas 24:6).

Se Matteus 28:1–8; Johannes 
20:1–18.
“Den tomme grav den første påskemor-
gen var svaret på Jobs spørsmål: ‘Når 
en mann dør, lever han da opp igjen?’ 
[ Job 14:14]. Til alle som kan høre meg, 
erklærer jeg at når en mann dør, lever 
han opp igjen. Vi vet det, for vi har den 
åpenbarte sannhets lys” (President 
Thomas S. Monson, “Han er oppstått!” 
Generalkonferansen i april 2010).
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Tom grav

Olivenpresse
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.
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HVA ER DIN HENSIKT?

Som unge voksne har  
vi alle en rolle å spille i den  

vedvarende gjenopprettelsen. 
Hvordan deltar du?
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I 1820 viste vår himmelske Fader og Jesus Kristus seg for Joseph 
Smith. Vår himmelske Fader sa: “Dette er min elskede Sønn. 

Hør ham!” Evangeliets gjengivelse begynte den dagen for 200 år 
siden. Den fortsetter i dag!

En dag vil Jesus Kristus komme tilbake til jorden igjen. Her er 
fire måter du kan hjelpe til med gjenopprettelsen og forberede 
deg til tiden da Jesus skal komme tilbake:

• Bygg opp din tro på Jesus Kristus.
• Finn ut om din familie og hjelp til så tempelarbeidet  

kan bli utført for dem.
• Forbered deg til å dra til tempelet.
• Hjelp andre å lære om Jesus Kristus og hans kirke.

Hvis du gjør disse tingene, vil det bidra til å forberede verden 
for den fantastiske dagen da Jesus skal komme igjen! ●

F R A  D E T  F Ø R S T E  P R E S I D E N T S K A P

Av president 
Russell M. 

Nelson

Hjelp til med  
GJENOPPRETTELSEN

Tilpasset fra “Sions ungdom, kom nå alle”  
(verdensomspennende andakt for ungdom 3. juni, 2018), 

19, HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

President Nelson sa at 
barn kan hjelpe til med 
gjenopprettelsen. Hva er 
én måte du kan hjelpe på?
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Lær om evangeliet
Misjonærene underviser denne familien om hvordan Jesu Kristi evangelium ble gjengitt. 

Finn gjenstandene nedenfor som symboliserer deler av gjenopprettelsen.

Bla om for å lære mer om gjenopprettelsen!
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Visdomsordet
nadverd

misjonærarbeid Skriftene Den hellige ånds 
gave

templer

slektshistorie
kirke prestedømme
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Jesu Kristi Kirke  
er gjenopprettet!
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Før vi kom til jorden, levde vi sammen med våre himmelske foreldre. De elsket oss! 
Vår himmelske Fader hadde en storartet plan for oss. Vi skulle komme til jorden så 
vi kunne få en kropp og lære og vokse. Så kunne vi komme tilbake for å bo i vårt 
himmelske hjem. Men vi kunne ikke klare det på egenhånd. Vi ville trenge hjelp.
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Så led Jesus for oss i Getsemane hage. Han følte  
alle våre smerter og sorger. Han døde for oss  
på korset. På grunn av dette kan vi vende oss til  
ham når vi er såret eller lei oss eller trenger hjelp.  
Vi kan omvende oss når vi gjør noe galt.

På den tredje dagen etter at 
Jesus døde, sto han opp fra 

de døde. Jesus levde igjen! På 
grunn av dette vil vi også stå 
opp fra de døde. Vi kan bo i 
himmelen igjen etter at vi dør.
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Vår himmelske Fader valgte vår eldste 
bror, Jesus Kristus, til å komme til jorden 
for å hjelpe oss. Jesus viste oss hvordan 
vi skal vise kjærlighet for andre og følge 

vår himmelske Faders bud. Han valgte 
apostler til å lede sin kirke.
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Etter at apostlene døde, begynte folk å glemme 
noen viktige deler av Jesu evangelium. De sluttet 
å tro at vår himmelske Fader alltid ville inspirere 
sine barn på jorden. De glemte at alle på jorden 
ville få anledning til å bli døpt. De sluttet å tro at 

profeter og apostler alltid ville lede Kirken.

Det gikk mange år. Endelig var 
tiden inne for å bringe tilbake 
de manglende delene av Jesu 

evangelium. Tiden var inne for 
å gjenopprette hans kirke! Vår 
himmelske Fader trengte noen 

til å være profet og hjelpe til 
med å bringe den tilbake til 

jorden. Han valgte en ung gutt 
som het Joseph Smith.

Etter sin oppstandelse besøkte Jesus 
sine disipler i Jerusalem og på det 

amerikanske kontinent. Han ba sine 
apostler om å fortsette å undervise 
folk om hans evangelium. Mange 
som hørte apostlene, ble døpt og 

sluttet seg til Kirken.
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Én dag leste Joseph i Bibelen. I Jakobs brev 1:5 
sto det at vår himmelske Fader vil besvare våre 
spørsmål når vi ber i tro. Joseph hadde et spørsmål! 
Han visste at det var mange kirker som underviste 
om Jesus. Men han ønsket å finne ut om det var én 
som Jesu kirke i Det nye testamente.

På en vakker vårdag rundt påsketider 
gikk Joseph ut i skogen i nærheten 
av hjemmet sitt. Han knelte ned og 

begynte å be. Så fikk Joseph en mørk 
følelse. Satan prøvde å ta motet fra ham. 
Men Joseph fortsatte å be av alle krefter.

Så kom et vakkert lys ned. Joseph så vår 
himmelske Fader og Jesus Kristus. Dette 
kalles Det første syn. De sa at Jesu kirke 

ikke fantes på jorden. Men det ville den 
snart gjøre. Gjenopprettelsen begynte!
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Døperen Johannes bragte Det aronske 
prestedømme tilbake slik at vi kunne bli døpt. 
Peter, Jakob og Johannes bragte Det melkisedekske 

prestedømme slik at vi kunne motta Den hellige ånd 
og få velsignelser når vi er syke.

Elias kom slik at vi kunne bli beseglet til 
vår familie i tempelet.

Vår himmelske Fader sendte 
engler for å gjengi viktige deler 
av evangeliet. Engelen Moroni 

ga Joseph gullplatene slik at 
vi kunne få Mormons bok til å 

hjelpe oss å lære om Jesus Kristus.
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Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige ble organisert. Det betyr at Jesu 
kirke er tilbake på jorden! Alle disse 
tingene er en del av gjenopprettelsen.

Evangeliets gjengivelse foregår fremdeles 
i dag. Profeter, apostler, misjonærer og 

medlemmer deler den gode nyheten 
om Jesus Kristus over hele verden. 

Templer bygges i mange land slik at 
folk kan bli beseglet til sin familie for 
evig. Og Kirken hjelper mennesker på 

steder der det er sult eller katastrofe.

Alle kan gjøre noe for å hjelpe til med 
gjenopprettelsen. Du kan hjelpe til ved å 
lære om din slektshistorie og utføre dåp 
i tempelet. Du kan gi tiende for å bygge 
kirker og templer. Du kan gi fasteoffer for 
å hjelpe mennesker i nød. Du kan fortelle 
andre om Jesus Kristus.
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Jesus ga oss sin kirke for å hjelpe oss å vende tilbake til vårt himmelske hjem. Vi kan ta 
nadverden og alltid huske det han gjorde for oss. Vi kan vise kjærlighet til andre, slik han 

gjorde. Vi kan hjelpe alle å lære om hans evangelium! ●
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Finn den!
B A R E  M O R O
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På grunn av gjenopprettelsen kan dagens mennesker over hele verden vite om Jesu Kristi evangelium!  
Hvor mange eksemplarer av Mormons bok kan du finne? Hvor mange lands flagg kan du finne?  

Ekstra utfordring: Kjenner du igjen noen av flaggene?
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E N  F A R G E L E G G I N G S S I D E

Vår himmelske  
Fader hører  
mine bønner
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Vår himmelske Fader hørte Joseph Smiths bønn.

Han hører også min!
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Vår himmelske  
Fader hører  
mine bønner
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Vår himmelske Fader hørte Joseph Smiths bønn.

Han hører også min!
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“Let, så skal dere finne” (3 Nephi 
14:7).

Zulma satt på en av kirkeben-
kene og glattet skjørtet til sko-

leuniformen sin. Farget lys skinte 
gjennom glassmaleriene, og et 

kors sto foran i kapellet. Zulma 
gikk på en kirkeskole, så 
hun deltok på gudstjene-
ster to ganger om dagen 

sammen med de andre 
elevene. Zulma likte kirken sin. 

Hun elsket Jesus og elsket å lære om ham.
Hun satt stille da presten begynte å snakke. Men i dag 

føltes noe annerledes. Plutselig slo en ny tanke henne: 
Det finnes mer sannhet der ute.

Zulma rynket øyenbrynene. Mer sannhet? Hva  
betydde det egentlig?

Tanken kom igjen. Det finnes mer sannhet.
Zulma lukket øynene og fokuserte på det hun 

følte. Hun hadde lært mange gode ting i kirken. 
Men nå lurte hun på om det var noe som mang-
let. Kanskje det var mer Gud ønsket at hun skulle 
vite. Men hvordan kunne hun finne det?

Senere snakket hun med sin storebror Alberto 
om tankene sine.

En kirke  
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Kanskje det var mer Gud  
ønsket at Zulma skulle vite.

for Zulma
Av Lucy Stevenson
Kirkens tidsskrifter
(Basert på en sann historie)

“Tror du at det finnes mer sannhet der 
ute?” spurte Alberto.

Zulma nikket. “Jeg ønsker å lære om 
andre kirker,” sa hun.

“Greit,” svarte Alberto. “Jeg blir med deg!”
I flere år besøkte Zulma og Alberto 

forskjellige kirker. Etter én gudstjeneste 
sa Alberto: “Den kirken underviste om 
gode ting.”

Zulma var enig, men de følte fremdeles 
at noe manglet, så de fortsatte å lete.

En dag løp Alberto opp trappen til huset 
sitt. “Jeg har funnet kirken vi leter etter!” sa 
Alberto. Han ga Zulma en stor klem.

Zulma sperret opp øynene. “Hvor? 
Hvordan?”

Her er Zulma som liten pike. Til høyre er et bilde 
av henne i dag sammen med sin mann, eldste 
Walter F. González i De sytti.
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“En venn av meg har møtt noen misjonærer fra Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,” sa Alberto. “Jeg 
lyttet til dem, og jeg tror på det de underviste!”

Zulma og Alberto var så glade at de danset rundt i 
huset. Men så fikk Zulma noen dårlige nyheter. Mamma 
ønsket ikke at hun skulle møte misjonærene. “Du er 
bare 12 år,” sa mamma. “Du er for ung.”

Siden Alberto var eldre, fikk han lov til å fortsette å 
møte misjonærene. Noen uker senere ble han døpt.

Zulma fortsatte å spørre mamma om og om igjen om 
hun kunne få lære av misjonærene. Til slutt sa mamma ja.

Da misjonærene underviste Zulma, følte hun seg 
varm i hjertet. En av misjonærene hadde vanskelig for 
å snakke spansk, men det spilte ingen rolle. Det som 
betydde noe, var hvor bra Zulma følte seg. Da hun fikk 
høre om Joseph Smith og Mormons bok, visste hun at 
hun hadde funnet sannheten hun lette etter!

Zulma ønsket å bli døpt. Men hva ville mamma si? 
Zulma ble så glad da mamma sa ja! På dåpsdagen var 
Zulma kledd i hvitt. Hun visste at Gud elsket henne. Hun 
visste at han kjente henne. Og hun visste at han hadde 
hjulpet henne å finne hans gjenopprettede kirke! ●
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Hei  
fra  

Den  
hellige 
lund!

Hei, vi heter 
Margo og 

Paolo.

1

2

Da Joseph Smith var 14 år gammel, bodde han 

i et tømmerhus i New York i USA. Han hadde 

fem brødre og tre søstre. Han adlød 

foreldrene sine og var vennlig mot 

andre. Han leste Bibelen sammen 

med familien, men alle gikk 

ikke i samme kirke.

Joseph var flink til 

å arbeide hardt. 

Han hjalp til med å 

hugge ned trær slik 

at familien kunne så 

avlinger. Han hjalp 

også familien å tappe 

sevje fra lønnetrær 

for å lage sukker.
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Disse barna bor der Joseph 
Smith vokste opp!

Jeg vet at Den hellige lund er 
et spesielt sted fordi Joseph 
Smith ba og så vår himmelske 
Fader og Jesus der.
Piper D., 5 år,  
New York i USA

Jeg er takknemlig for at vi bor 
i nærheten av Joseph Smiths 
hjem. Jeg elsker å gå til Grandin- 
bygningen med trykkpressen. 
Jeg liker virkelig å se hvor de 
bandt de første eksemplarene 
av Mormons bok.
Roscoe B., 9 år,  
New York i USA

FOTOGRAFIER AV GUTTER: JULIE POULSON; ILLUSTRASJONER: KATIE MCDEE

Takk for at du 
besøkte Den hellige 
lund sammen med 

oss. Vi ses neste 
gang!

3

4

5

For å feire  
gjenopprettelsen skal vi 
denne måneden besøke 

stedet der Det første syn fant 
sted for 200 år siden!

Joseph ønsket å finne en kirke som den som er 

beskrevet i Bibelen. En dag gikk han til et skogholt 

og ba. Vår himmelske Fader og Jesus viste seg for 

ham. De sa at hans synder var tilgitt. De sa også at 

han ikke skulle slutte seg til noen av kirkene. Snart 

ville Jesu kirke bli gjenopprettet!

Mange mennesker gjorde 

narr av Joseph på grunn 

av det han så. De sa at han 

bare diktet det opp. Men 

Joseph fortsatte å si sann-

heten. Han sa: “Jeg … visste 

[det], og jeg visste at Gud 

visste det, og jeg kunne ikke 

fornekte det” (Joseph Smith – 

Historie 1:25).

I dag kan folk 

besøke området 

der Joseph ba. 

Det er vak-

kert og svært 

fredelig.
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Av Marissa Widdison
Kirkens tidsskrifter
(Basert på en sann historie)

“For når vi så blir beseglet der, vi alltid er forenet”  
(Barnas sangbok, 99).

“Påsken er en fin anledning til å tenke på Jesus og 
huske hans oppstandelse,” sa søster Rojas. Hun 

holdt opp et bilde av Jesus. “På grunn av ham kan 
de som er døde, få leve igjen.”

Alonso kikket opp da Primær- læreren hans sa 
dette. Betyr det at jeg kan få se mamma og pappa 
igjen? undret Alonso.

Mamma hadde dødd for mange år siden. Alonso 
husket henne ikke godt, men han likte å se på 
bilder av henne. Så døde pappa også.

Nå bodde Alonso sammen med 
Abuela, sin bestemor. Hun 
hadde undervist ham om 
kirken sin, Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hel-
lige. Han skulle bli døpt 
og bekreftet neste år, når 
han var gammel nok.

Så holdt søster Rojas opp 
et bilde av en hvit bygning. “En 
annen fantastisk gave fra Jesus er 
templer. Dette er et av templene 
her i Chile.

Alonso så på gullstatuen på 
toppen av bygningen. Den var 
vakker! Han lurte på hva som 
skjedde inni ham.
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“Kan jeg være  
sammen med  
mamma og  

pappa igjen?”

Alonsos evige 
familie
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“Templer er der familier blir 
beseglet til hverandre for evig,” sa 
søster Rojas. “Det var i dette tem-
pelet i Santiago at jeg ble beseglet til 
mine foreldre etter at vi ble medlem av 
Kirken. Fordi vi ble beseglet, kan jeg være 
sammen med dem også etter dette livet.”

Alonso ble glad da han hørte det. “Kan jeg bli beseg-
let til mamma og pappa?” spurte han. “Selv om de alle-
rede er døde?”

Søster Rojas nikket. “Ja! Det er en av grunnene til at 
templer er så viktige. De velsigner alle våre familiemed-
lemmer, også de døde.”

Resten av dagen fortsatte Alonso å tenke på templer. 
Han ba Abuela om å lære ham mer. Hun snakket om de 
hvite klærne folk går i når de er i tempelet, og de vakre 
kunstverkene på veggene.

“Men det beste er at det er der du kan bli beseglet 
til foreldrene dine,” sa Abuela. “Vi ber to personer fra 
menigheten om å stå i deres sted under beseglingen.”

“Kan vi dra i morgen?” spurte Alonso. “Jeg ønsker å 
være sammen med mamma og pappa for evig!”

Abuela smilte. “Jeg er glad du ønsker å dra,” sa hun. 
“Men det nærmeste tempelet er i Concepción. Vi har 
ikke nok penger til bussbilletter.”

“Jeg skal hjelpe deg å spare til turen!” sa Alonso.
Hver gang Alonso fant en mynt på gaten 

eller fikk anledning til å tjene litt penger etter 
dette, betalte han tiende, og så la han resten i 
tempelfondet.

Etter flere måneder med sparing hadde Alonso 
og Abuela til slutt nok penger til å reise til tem-
pelet. De ba bror og søster Silva om å bli med dem. 
På reisedagen kjørte de buss i mange timer til byen 
Concepción. Det var nesten solnedgang da Alonso fikk 
øye på noe gullfarget i det fjerne.

“Jeg kan se engelen Moroni!” sa Alonso og pekte på 

statuen på toppen av tempelets 
blå kuppeltak.

De overnattet i en leilighet ved 
siden av tempelet. Neste morgen 

gikk Alonso inn i tempelet for første 
gang. Der så han et stort bilde av Jesus. 

Han og Abuela kledde seg i hvitt. Han følte 
glede og fred.

Da tiden kom for beseglingen, gikk Alonso inn i et 
vakkert rom med speil på veggene. En tempelarbeider 
viste Alonso, Abuela og familien Silva hvordan de skulle 
knele rundt et spesielt bord kalt et alter. Det var dekket 
av mykt stoff.

Bror og søster Silva var der for Alonsos mor og far. 
Abuela var der for søsteren hans som døde før Alonso 
ble født.

Etter å ha lukket øynene forestilte Alonso seg at hele 
familien var samlet.

Jeg gleder meg sånn til å se dem igjen, tenkte Alonso. 
Jeg er så takknemlige for at familier kan være sammen 
for evig! ●
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Før Kirken ble gjenopprettet, trodde folk at hvis 
noen i familien døde uten å bli døpt, ville de aldri 

få se dem igjen. Men på grunn av gjenopprettelsen kan 
vi bli døpt for dem i tempelet. Vi kan bli beseglet til 
hverandre for all evighet!

I likhet med Joseph Smith har du også blitt valgt av 
vår himmelske Fader til å gjøre viktig arbeid i ditt liv. 
Noe av dette arbeidet kan utføres i templer. Du kan 
samle navnene på dine forfedre som ikke ble døpt 
mens de levde på jorden. Så, etter at du har fått tempel-
anbefaling, kan du dra til tempelet og bli døpt for dem.

Når du gjør dette arbeidet, må du be din himmelske 

Fader om å veilede deg. Forfedrene dine kan også 
hjelpe deg. For en viktig og hellig velsignelse dette vil 
være for deg og for dem!

Noen av dere er kanskje ikke i stand til å utføre tem-
pelarbeid nå, men det vil dere bli en dag. Husk alltid at 
du er et Guds barn. Han elsker deg fullkomment.

Lytt til Den hellige ånds tilskyndelser, og gjør deg 
klar til å dra til tempelet en dag. Dette vil hjelpe deg 
å skape et godt liv for deg selv og for din tidligere, 
nåværende og fremtidige familie. Når du gjør Herrens 
arbeid, vil han hjelpe deg. Du er en av hans tapreste 
ånder. ●

Tempelet og 

DEG
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Av søster Joy D. Jones
Primærs generalpresident
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Eldste Dale G. Renlund i De tolv apostlers quorum
Tilpasset fra “Gjenopprettelsens velsignelse for deg”, Liahona, feb. 2020, 52.

Du er et elsket Guds barn. Han kjenner deg og elsker deg.  
Gud kjente Joseph Smith. Det samme gjelder deg.  

Gud kjenner deg.



Tidlig om våren i 1820 ba Joseph Smith og så vår himmelske Fader og 
Jesus Kristus. Dette bladet handler om denne spesielle tiden. Her er noen 
sider du kan se etter:

• En billedhistorie forteller hvordan den gjenopprettede kirke er en del 
av Guds plan (V4–10).

• President Nelson forteller oss hvordan vi kan hjelpe til med gjenopp-
rettelsen (V2).

• En ny sang underviser om Det første syn (V16–17).
• En historie lærer oss hvordan gjenopprettelsen kan velsigne vår familie 

(V20–21).

Er det ikke fantastisk at vi kan tilhøre Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige? La oss dele den gode nyheten om Jesus og hans kirke med 
verden!
God påske
Vennen

Kjære foreldre:

INNHOLD

V2 Fra Det første presidentskap: Hjelp til med 
gjenopprettelsen

V4 Jesu Kristi Kirke er gjenopprettet!

V11 Bare moro: Finn det!

V12 En fargeleggingsside

V14 En kirke for Zulma

V16 Musikk: Det første syn

V18 Hei fra Den hellige lund!

V20 Alonsos evige familie

V22 Tempelet og deg

V23 En glimrende idé
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Finn liahonaen som 
er gjemt i bladet!

HVORDAN DU SENDER DITT BARNS 

KUNSTVERK ELLER OPPLEVELSE TIL 

LIAHONA
Gå til liahona .ChurchofJesusChrist .org og klikk på “Submit 
an Article or Feedback” [Send artikkel eller tilbakemelding]. 
Du kan også sende det på e- post til liahona@ Churchof 
JesusChrist .org, sammen med barnets navn, alder, bosted 
og denne tillatelsen: “Jeg, [sett inn navnet ditt], gir Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige tillatelse til å bruke mitt barns 
bidrag i Kirkens tidsskrifter, på Kirkens nettsteder og sosiale 
medier, og muligens også i annet kirkemateriell.” Vi gleder 
oss til å høre fra deg!




