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I Leipzig i 1519 deltok Martin Luther i en debatt som 
styrket den protestantiske reformasjonen og bidro til  
å forberede verden for gjenopprettelsen.

Her er noen fakta om Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige i Tyskland i dag:
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Planlegg fremtiden,  
inspirert av fortiden
For det meste av verden er det nye året en tid for å tenke 

på fremtiden. Men det er også en tid for å lære av forti-
den. Ved dette veiskillet mellom hvor vi har vært og hvor vi 
skal hen, finner vi muligheter til å vokse.

I denne ånd har ikke bare dette nummeret noen spen-
nende nye endringer for fremtiden, men det gransker også 
vår fortid for å forstå vår rolle i det som skal komme.

I år feirer vi 200- årsjubileet for Det første syn. Det første 
presidentskap og andre har utarbeidet en rekke artikler som gransker fortiden og hjelper oss å 
forme fremtiden. Denne måneden hjelper president M. Russell Ballard, fungerende president for 
De tolv apostlers quorum, oss å forstå vår plass i den vedvarende gjenopprettelsen av Guds rike og 
hans innsats for å forberede oss til Det annet komme (se side 12).

Når vi ser fremover, gir dette nummeret også ressurser til Kirkens nye innsats for å støtte barn 
og ungdom (se side 20 og 26), og lanserer studiekurset i Mormons bok for enkeltpersoner og 
familier (se side 34 og 38). Vårt innhold for ungdom presenterer det nye ungdomstemaet (se side 
56 og 60).

Vi håper Liahona fortsetter å være en verdifull ressurs for å støtte ditt hjemme- sentrerte stu-
dium av evangeliet når vi går fremover sammen, drevet av fortidens fremskritt.

Adam C. Olson
Redaksjonssjef

Israels innsamling gjen-
nom omsorgstjeneste

8

Hvordan motivere 
den oppvoksende 

generasjon
Wendy Ulrich

26

Hvordan Herren forberedte verden for 
gjenopprettelsen
President M. Russell Ballard

12

Barn og ungdom: 
Begynn sterkt

20
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5 Innsikt i Mormons bok
 Hvem er Jesus Kristus?

6 Eksempler på tro
 Rachel Lighthall – California i USA

Tro hjalp henne å se Guds hånd midt i en katastrofal brann.

8 Prinsipper for omsorgstjeneste
 Israels innsamling gjennom omsorgstjeneste

Se hvordan omsorgstjeneste passer inn i profetens råd om å samle Israel.

12 Hvordan Herren forberedte verden for gjenopprettelsen
Av president M. Russell Ballard
Mange nyvinninger i historiens gang var en del av Herrens plan.

20 Barn og ungdom: Begynn sterkt
Kirkens ledere besvarer dine spørsmål.

26 Hvordan motivere den oppvoksende generasjon
Av Wendy Ulrich
Overvei disse fire retningslinjene når du hjelper barna dine å sette seg  
mål og nå dem.

30 Sagt av siste dagers hellige
En datter finner kilden til sitt vitnesbyrd; tempeldåp fører en familie  
sammen; råd kommer tilbake og gir fred; en tragedie blir til en ny mulighet.

34 Det er fint å vite, men det er ikke nok
Av Steven C. Harper
Møt dem som møtte vitnene om Mormons bok.

38 Kom, følg med meg: Mormons bok
Du kan bruke disse ukentlige artiklene til å forbedre ditt studium av  
Mormons bok i år.

Unge voksne

42 
Feil er en del av livet, men de 
behøver ikke å definere oss. 
Frelseren er glad i oss og 
vil hjelpe oss å forandre oss. 
Les historier fra unge voksne 
om hvordan 
omven
delse er til 
velsignelse.

Ungdom

50 
Finn ut hvordan Barn og 
ungdom er for deg; Unge 
kvinners og Unge menns 
generalpresidentskap drøfter 
årets ungdomstema; en 
misjonær finner  
nøkkelen til kraften  
i Mormons bok.

Barn

Vennen 
Feir den dyrebare Mormons 
bok. Les om medlemmer av 
Kirken i Mongolia. Finn ut hvor-
dan du kan vokse slik Jesus 
gjorde.

Omslagssiden
Foto: Christina Smith 
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Tilbake på stien etter mitt  
uforutsette svangerskap
Av Jori Reid
En ung voksen fra Delaware i USA for-
teller om sin reise tilbake til Kristus.

Veiledet av Ånden, til og med før 
jeg visste det
Av Raisa Schreiter
En ung voksen i Brasil innser at hun 
hadde følt Ånden veilede henne til å 
slutte seg til Kirken.

Velg evigheten
Av Evita Alabodi
En ung voksen fra Belgia forteller sin 
historie om omvendelse og om å tilgi 
seg selv.

Hvordan Mormons bok åpnet  
himmelen for meg
Av Jessica Patterson Turner
En ung voksen forteller hvordan 
Mormons bok – et annet testamente 
om Jesus Kristus har forandret henne 
til det bedre.
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I N N S I K T  I  M O R M O N S  B O K

JESUS KRISTUS ER …

MESSIAS
FORLØSER

FRELSER
SKAPER

GUDS SØNN

ISRAELS HELLIGE

Den enbårne Sønn

GUDS LAM

DEN GODE HYRDE

“Den GODE HYRDE kaller virkelig på dere, 
ja, han kaller på dere med sitt eget navn som er 
Kristi navn” (Alma 5:38).

“Hvis dere tror på Kristus og blir døpt ‒ først 
med vann og deretter med ild og med Den 
Hellige Ånd ‒ og følger vår FRELSERS eksempel 
… skal det bli vel med dere på dommens dag” 
(Mormon 7:10).

“Derfor skal enhver som omvender seg og 
ikke forherder sitt hjerte, ha krav på barmhjer-
tighet gjennom min ENBÅRNE SØNN til en 
forlatelse for sine synder” (Alma 12:34).

“[Lehi] vitnet om at det han så og hørte ‒ og 
også det han leste i boken ‒ tydelig tilkjennega 
MESSIAS’ komme” (1 Nephi 1:19).“Fordi han bor i kjød, skal han kalles GUDS 

SØNN” (Mosiah 15:2).

“Han skal kalles Jesus Kristus, Guds Sønn, 
himmelens og jordens Fader, SKAPEREN av 
alle ting fra begynnelsen av” (Mosiah 3:8).

“GUDS LAM er sønn av den evige Fader 
og er verdens Frelser, og … alle mennesker må 
komme til ham, ellers kan de ikke bli frelst” 
(1 Nephi 13:40).

“Derfor vet jeg at du er forløst på grunn 
av din FORLØSERS rettferdighet, for du har 
sett at han kommer i tidens fylde for å bringe 
menneskene frelse” (2 Nephi 2:3).

“Se, veien for menneskene er smal, men  
den ligger i rett kurs foran dem, og portens vok-
ter er ISRAELS HELLIGE, og han holder ingen 
tjener der” (2 Nephi 9:41).
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Rachel Lighthall
California i USA

FINN UT MER
Se mer om Rachels trosreise, 
blant annet flere bilder, i Gospel 
Library eller i den digitale 
versjonen av denne artikkelen 
på ChurchofJesusChrist.org/
go/1206.
President Russell M. Nelson 
forteller om sin erfaring med 
å møte brannofrene i Paradise 
i California, og forteller hva 
som betyr mest i livet på 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
1207.

Gå rundt i asken og ruinene der Rachel en 
gang bodde, og du legger naturligvis merke til 
alt som er borte. Men selv etter brannen som 
ødela Paradise i California, vil du legge merke 
til Rachels tro når hun snakker om hvordan 
hun har sett Guds hånd i sitt liv.
RICHARD M. ROMNEY, FOTOGRAF

E K S E M P L E R  P Å  T R O

Alle som tror på Gud, har sett hans hånd i 
denne brannen. Du kan sannsynligvis ikke 
bevise for noen at det finnes en Gud på 
grunn av ett stort mirakel, men Gud har 
tilveiebragt en million små mirakler her i 
Paradise. Hvis du tror på Gud, kan du se 
hans hånd overalt. Selv om det har vært 
vanskelig, har det også vært mirakuløst. 
Gud har hjulpet oss å lære nøyaktig det vi 
trenger å lære.

Gud har arbeidet med meg i mange år 
for å forberede meg til denne situasjonen. 
Jeg har hatt andre “katastrofer” i livet mitt 
som har hjulpet meg å forstå at Gud veile-
der meg på vakkert vis.

Det er ingenting vanskelig jeg gjennom-
går, som ikke har en fullkommen og vakker 
hensikt og mening. Jeg har lagt merke til 
at når jeg har latt Gud undervise meg, har 
jeg alltid lært av mine utfordringer. Gud lar 
oss gjennomgå disse utfordringene slik at 
vi kan stole på ham og elske ham. Jeg vet at 
når det blir vanskelig, er han alltid der.
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Omsorgstjeneste er en anledning til å følge profetens råd om å samle Israel.

President Russell M. Nelson har oppfordret oss til å 
hjelpe til med å samle Israel – “det viktigste som fore-
går på jorden i dag”.1

For dem som ønsker å delta i dette arbeidet med å samle 
Israel, kan omsorgstjeneste være en storartet mulighet. Fordi 
Herrens arbeid med å frelse sjeler er ett verk, er omsorgstje-
neste en inspirert måte å forandre menneskers liv. Det er 
en inspirert måte å utføre det han har bedt oss om. Enten 
vi yter omsorgstjeneste for mindre aktive medlemmer eller 
innbyr dem til å hjelpe oss når vi tjener andre utenfor vår 
tro, gir omsorgstjeneste muligheter til å samle Israel.

Prinsipper for omsorgstjeneste

ISRAELS INNSAMLING  
GJENNOM OMSORGSTJENESTE
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Vi kan bære hverandres byrder
“Våre får føler kanskje smerte, føler seg bortkomne eller er kanskje 
til og med på avveie med vilje. Som deres hyrde kan vi være blant 
de første til å se deres behov. Vi kan lytte og vise kjærlighet uten å 
dømme og tilby håp og hjelp med å skjelne Den hellige ånds veiled-
ning.” ‒ Bonnie H. Cordon2

“Jeg iakttok stille kvinnen som satt ved siden av meg på 
mitt tidlige fly hjem. Hun hadde bestilt en alkoholholdig 
drikk før flyet hadde tatt av, og da hun spurte meg om jeg 
var gift, begynte mine negative vurderinger av henne å 
hope seg opp.

‘Ja, jeg har fire barn og fire barnebarn,’ svarte jeg litt 
stolt.

Hun fortalte meg så noe som forandret alt. Mannen 
hennes hadde gått bort dagen før, etter å ha vært i koma i 
fem dager. Selv om hun var akuttlege, hadde hun ikke vært i 
stand til å redde ham etter at han hadde kollapset mens han 
var på ferie.

Jeg skammet meg over at min kjappe dom hadde bommet 
så fullstendig. Hva kunne jeg si til henne? Da jeg gjenvant 
fatningen, følte jeg vår himmelske Fader utøse sin Ånd slik 
at jeg kunne hjelpe denne kvinnen og dele noen av evangeli-
ets dyrebare sannheter.

Jeg fant ut at selv om hun ikke gikk i noen kirke, trodde 
hun på Jesus Kristus og leste Bibelen. Da jeg spurte om hun 
kjente til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, svarte 
hun at hun visste veldig lite. Jeg fortalte henne om en gene-
ralkonferansetale av eldste Richard G. Scott (1928–2015) 
med tittelen “Ekteskapets evige velsignelser”, og vitnet så 
om evige familier og at vår himmelske Fader kjenner og 
elsker hver enkelt av oss. Jeg fant ut at hun skulle til Hawaii, 
hvor hun hadde vokst opp, og jeg oppfordret henne til å 
besøke Laie Hawaii tempel.

Vi skilte lag på flyplassen i Salt Lake City. Jeg er så takk-
nemlig for at Herren kunne bruke meg, til tross for mine 
feil, til å nå en søster som trengte kjærlighet og trøst.”
John Tippetts, Utah i USA

PRINSIPPER Å OVERVEIE

“Negative vurderinger”
Å være snar til å dømme kan hindre  
oss i å se guddommelige muligheter  
(se Matteus 7:1).

“Utøse sin Ånd”
Stol på Guds løfte om at han vil gi oss 
det vi skal si i samme stund (se Lære og 
pakter 100:5–6).

“Fant ut”
Spør hva andre tror, lytt med med-
følelse, og behandle deres tro med 
verdighet.

“Vitnet”
Se etter muligheter til å bære vitnesbyrd 
om hvordan Herren har virket i ditt liv 
(se Mosiah 24:14).

“Oppfordret”
Oppfordre dem til å handle ifølge sann-
het, slik at Den hellige ånd kan vitne for 
dem (se Johannes 7:17; Moroni 10:5).
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Hvordan redde tilbakevendende 
medlemmer
“Med kjærlighet som motivasjon vil mirakler skje, og vi vil finne 
måter å bringe våre ‘tapte’ søstre og brødre inn i Jesu Kristi  
evangeliums altinkluderende omfavnelse.” ‒ Jean B. Bingham3

“Jeg hadde vært inaktiv i minst seks år da min mann og 
jeg flyttet til en ny by. Min nye hjelpeforeningspresident 
besøkte meg og spurte om hun kunne sende en søster for 
å besøke meg. Litt engstelig takket jeg ja. Denne søsteren 
besøkte meg hver måned, til tross for at hun var allergisk 
mot hunder – og jeg har en svært hengiven hund! Hennes 
omsorgstjeneste fortsatte i to år, og den gjorde sterkt inn-
trykk på meg.

Selv om hennes besøk vanligvis var rent sosiale, stilte hun 
noen ganger spørsmål som førte oss inn på åndelige samta-
ler. Disse gjorde meg litt utilpass, men de hjalp meg å finne 
ut om jeg ville gå fremover i evangeliet eller bli der jeg var. 
Denne avgjørelsen var en kamp for meg, men jeg valgte å 
snakke med søstermisjonærene.

Den dagen jeg dro for å delta på nadverdsmøtet for første 
gang på seks år, var jeg redd for å gå inn. Da jeg kom inn 
i kirken, ventet min omsorgssøster på meg, og hun gikk 
sammen med meg inn i kirkesalen. Etterpå fulgte hun meg 
tilbake til bilen og spurte hva hun kunne gjøre for å hjelpe 
meg etter hvert som jeg kom nærmere Frelseren.

Min omsorgssøsters tid og kjærlighet bidro til å lede meg 
tilbake til aktivitet, og jeg anser hennes innsats som en av de 
største gaver jeg noensinne har fått. Jeg er så takknemlig for 
at hun var der ved min side på min reise tilbake til Frelse-
rens kirke.”
Navn ønskes ikke oppgitt, British Columbia i Canada

PRINSIPPER Å OVERVEIE

“Besøkte meg hver måned, til 
tross for at hun var allergisk mot 
hunder”
Hvordan kan du vise at du er mer glad i 
dem du yter tjeneste til enn andre ting? 
(se Lære og pakter 121:44).

“Spørsmål”
Å stille de rette spørsmålene kan 
bidra til selvransakelse. Husk at vår 
omsorgstjeneste har en større hensikt 
enn bare å være sosial.4

“Ventet på meg”
Alle skulle føle seg velkommen  
(se 3 Nephi 18:32).

“Der ved min side på min  
reise tilbake”
Vår støtte kan utgjøre en betydelig 
forskjell for dem som har snublet, for å 
kunne vende tilbake til Frelseren og bli 
helbredet (se Hebreerne 12:12–13).
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NOTER
 1. Russell M. Nelson, “Sions ungdom, kom nå alle” (verdensomspennende 

andakt for ungdom, 3. juni 2018), HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
 2. Bonnie H. Cordon, “Å bli en hyrde”, Liahona, nov. 2018, 76.
 3. Jean B. Bingham, “Omsorgstjeneste på Frelserens måte”, Liahona,  

mai 2018, 106.
 4. Se “Prinsipper for omsorgstjeneste: Hensikten som vil forandre vår 

omsorgstjeneste”, Liahona, jan. 2019, 8–11.
 5. Dieter F. Uchtdorf, “Misjonærarbeid: Del det du har i ditt hjerte”, Liahona, 

mai 2019, 17.

•  Hjelp til. I tillegg til å yte omsorgstjeneste for dem du 
er tildelt, kan du også hjelpe andre når du ser et behov. 
Tilby dem skyss til Kirkens møter. Inviter barna deres 
til ungdoms-  eller Primær- aktiviteter. På hvilke andre 
måter kan du hjelpe og samle?

•  Bruk ressursene Kirken har gitt. Kirken har mange 
ressurser medlemmene kan bruke til å dele evangeliet 
med andre. Du kan bla gjennom “Misjonærer”- delen 
av Gospel Library- appen, se “Kom og se”- videoene 
(på ChurchofJesusChrist .org/ go/ 12011) og gå inn på 
ComeUntoChrist .org for å få ideer om hvordan du kan 
samle Israel i ditt lokalsamfunn. ◼

Omsorgstjeneste og innsamling
“På en hvilken som helst måte som føles naturlig og normal for deg, 
del med folk hvorfor Jesus Kristus og hans kirke er viktig for deg.

Din rolle er å dele det som er i ditt hjerte og leve i samsvar med 
din tro.”‒ Eldste Dieter F. Uchtdorf  5

 Omsorgstjeneste og å dele evangeliet med andre går 
hånd i hånd. Her er noen måter vi kan samle våre ven-
ner og naboer på mens vi yter omsorgstjeneste – eller yte 
omsorgstjeneste mens vi samler våre venner og naboer:

•  Utfør tjeneste sammen. Se etter muligheter til å invitere 
en venn eller nabo, til å dekke noens behov. Be dem 
hjelpe deg å tilberede et måltid for en nybakt mor, 
gjøre hagearbeid for en eldre nabo eller rengjøre hjem-
met til en som er syk.

•  Undervis sammen. Vurder å invitere en venn eller en 
nabo som ikke kommer i kirken så ofte, til å ha en 
misjonærleksjon hjemme hos seg for noen som har et 
møte med misjonærene, hjelpe deg å holde en leksjon 
hjemme hos deg eller bli med deg til en leksjon i en 
annens hjem.
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Herren forberedte verden for gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium lenge 
før Faderen og Sønnen viste seg for Joseph Smith i 1820. Faktisk begynte 
Herrens forberedelse til å gjengi fylden av hans evangelium i de siste 
dager, før jorden ble skapt.

I oktober 1918- åpenbaringen som er kjent som Lære og pakter kapittel 138, som 
president Joseph F. Smith (1838–1918) mottok, lærer vi at de tidlige lederne i Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og mange “andre utvalgte ånder … var blitt holdt 
tilbake for å komme frem i tidenes fylde for å være med og legge grunnvollen til dette 
store siste- dagers- verk” (Lære og pakter 138:53; uthevelse tilføyd).

President Smith så “at de også var blant de edle og store som ble utvalgt i begynnel-
sen” (Lære og pakter 138:55). Han tilføyde at “de, sammen med mange andre, [mottok] 
sine første leksjoner i åndenes verden og ble forberedt til å komme frem i Herrens 
beleilige tid for å arbeide i hans vingård med å frelse menneskenes sjeler” (Lære og 
pakter 138:56; uthevelse tilføyd).

Etter at jorden ble skapt, talte, sang, drømte og profeterte de “hellige [profe-
ter] … fra eldgamle dager av” om den fremtidige dag da “alt … blir gjenopprettet” 
(Apostlenes gjerninger 3:21; se også Lukas 1:67–75).

Av president 
M. Russell 
Ballard
Fungerende  
president for De 
tolv apostlers 
quorum

Hvordan Herren  
forberedte verden  

for gjenopprettelsen
På utallige måter forberedte Herren verden for gjengi-
velsen av hans evangelium, til velsignelse for enkeltper-

soner, familier, lokalsamfunn, nasjoner og verden.
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President Brigham Young (1801–77) sa føl-
gende om den første profet i gjenopprettelsen 
av Jesu Kristi Kirke: “Herren hadde holdt øye 
med [Joseph Smith] og hans far og hans farfar, 
og med deres forfedre helt tilbake til Abraham, 
og fra Abraham til vannflommen, fra vannflom-
men til Enok, og fra Enok til Adam. Han har 
holdt øye med denne familie og dette blod mens 
det har vært i omløp fra sin kilde og til denne 
mann ble født. [Joseph Smith] ble forutordi-
nert i evigheten til å presidere over denne siste 
evangelieutdeling.” 1

Når vi feirer 200- års jubileet for Det første syn 
i år, kan det være på sin plass å minnes de mange 
kvinnene og mennene gjennom århundrene som 
ble inspirert av Herren da han forberedte verden 
for den gjenopprettelse som begynte da Faderen 
og Sønnen viste seg for den unge Joseph Smith, 
som søkte tilgivelse og veiledning i 1820.

Når vi ser tilbake på historien, vil vi oppdage 
at mange revolusjoner feide over verden for å 

forberede mennesker slik at Herrens kirke kunne 
bli gjenopprettet i de siste dager.2

Manuskriptrevolusjonen
En av de viktigste måtene Herren forberedte 

verden for gjengivelsen av hans evangelium 
på, var en manuskriptrevolusjon som vokste 
frem av oppfinnelsen og bruken av papyrus og 
pergament.3

Pergament laget av dyrehud ble brukt som 
skriveflate i oldtiden og tidlig nyere tid.4 De 
tidligste kjente eksemplarene av den hebraiske 
bibelen (Det gamle testamente) og mange vik-
tige senere eksemplarer av Bibelen ble bevart på 
pergament.5

Papyrus, laget av margen på papyrusplan-
ten, er et annet materiale som ble brukt som 
skriveflate i oldtiden. De første eksemplarene 
av bøkene i Det nye testamente er bevart på 
papyrus.

Disse skrivematerialene gjorde det enkelt, sam-
menlignet med å skrive på stein-  eller leirtavler, 
for skriftlærde å nedtegne Guds ord som ble mot-
tatt gjennom inspirerte profeter og apostler. Ved 
hjelp av disse skrivematerialene var det utallige 
ukjente skrivere som flittig kopierte, overførte og 
bevarte hellige skrifter i flere eksemplarer, slik at 
troens flammer aldri skulle bli slukket.

Jeg har for eksempel nylig funnet ut at “det 
er over 100 manuskripter av Matteus- evangeliet 
som er skrevet på gresk”, og mange andre bibel-
manuskripter som ble produsert på pergament i 
middelalderen.6

Trykkerirevolusjonen
Som jeg ofte har sagt, inspirerte Herren 

et annet monumentalt skritt i retning av å 

En av de viktigste måtene 
Herren forberedte verden 
for gjenopprettelsen på, 
var en manuskriptrevo-
lusjon som sammenfalt 
med oppfinnelsen og 
bruken av papyrus og 
pergament. Nedenfor: 
Papyrus- side fra det 
eldste eksisterende 
manuskriptet til Det  
nye testamente.
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forberede verden for gjengivelsen av hans frelsende evangelium da en tysk 
gullsmed, Johannes Gutenberg, tilpasset trykkeriteknologi som først ble 
introdusert i Kina, for å frembringe trykkpressen i 1439 eller 1440.7

Gutenberg var et redskap i Herrens hånd til å styrke kunnskap, for-
ståelse og religiøs tro i verden.8 Oppfinnelsen hans skapte en trykkeri-
revolusjon som forandret verden for alltid ved å tilrettelegge for den 
omfattende sirkulasjonen av tanker og informasjon som skulle utløse store 
forandringer.9

Forskere anslår at det fantes rundt 30 000 bøker i Europa da Gutenberg 
publiserte Bibelen ved hjelp av trykkpressen sin. Innen 50 år etter oppfin-
nelsen fantes det mer enn 12 millioner bøker i Europa.

Den protestantiske reformasjonen benyttet Gutenbergs oppfinnelse til å 
spre sine tanker og bringe Bibelen til alminnelige mennesker på måter som 
ingen av en tidligere generasjon noensinne kunne ha forestilt seg.

Revolusjonen i lese-  og skrivekyndighet og oversettelsen av Bibelen
Trykkerirevolusjonen fikk næring av og ga næring til en økning i lese-  

og skrivekyndighet og en voksende tørst blant Europas alminnelige inn-
byggere etter å lese Skriftenes hellige ord på sitt eget språk.

Den latinske Bibelen, som ble oversatt fra gresk og hebraisk i det femte 
århundre e.Kr., hadde vært den offisielle Bibelen i den vestlige katolske 
kirke i 1000 år.10 I mange hundre år hadde mange europeere i hovedsak 
lært om Bibelen gjennom prekener holdt av prester.

Men i det 15. og 16. århundre gjorde religionsreformatorer nye bibel-
oversettelser på alminnelige språk i Europa, som for eksempel tysk, itali-
ensk, engelsk, spansk og fransk. Disse oversettelsene var vanligvis basert på 
de opprinnelige hebraiske og greske tekstene – ikke på den latinske Bibe-
len. De gjorde titusener av lesere i stand til å oppleve historiene og læreset-
ningene i Bibelen på sitt eget språk.

Johannes Gutenberg  
var et redskap i Herrens 
hånd for å styrke 
kunnskap, forståelse 
og religiøs tro i verden. 
Lengst t.h.: Gravert side 
av Gutenberg- Bibelen.
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Martin Luther, som ble født i 1483, var en av lederne som utga Bibelen 
på sin tids språk. Hans tyske oversettelse ble utgitt i 1534 – et avgjørende 
år i den vestlige kristendommens historie.11 Luthers tro på Skriftenes kraft 
bidro til å drive reformasjonen frem. Andre reformatorer fremmet allmenn 
utdannelse, slik at alle kunne få anledning til å lese Skriftene selv.

Noen religiøse ledere var bekymret for at omfattende lesning av Bibe-
len ville føre til kjetteri, undergraving av kirkens myndighet og til og med 
uroligheter. De reagerte ved å fengsle, torturere og til og med drepe mange 
som ble tatt i å oversette Bibelen til den tidens alminnelige språk eller å eie 
oversettelser av Skriftene på alminnelige språk.

William Tyndale, som ble født ca. 1494, kom på banen under Martin 
Luthers tapre arbeid med den tyske oversettelsen av Bibelen.12 Mens han 
fremdeles var en ung mann, fikk Tyndale ideen om å lage en ny og bedre 

engelsk versjon av Bibelen basert på original-
språkene hebraisk og gresk.

Ca. 1523 søkte han hjelp og oppmuntring fra 
den katolske biskopen i London for å frembringe 
en slik versjon, men ble kategorisk avfeid. Fordi 
et forbud mot å oversette Bibelen hadde blitt 
vedtatt av Oxford- forsamlingen i 1408, trengte 
Tyndale offisiell tillatelse til å fortsette uten 
innblanding.

Fast bestemt på å oversette Bibelen til engelsk, 
begynte Tyndale i hemmelighet sitt arbeid og 
fullførte oversettelsen av Det nye testamente 
i 1525. Tyndales oversettelse ble trykt i Køln i 
Tyskland og smuglet til England, der den ble 
solgt i begynnelsen av 1526.

Til slutt ble Tyndale, i likhet med mange 
andre menn og kvinner som ble drept fordi de 
ønsket tilgang til Skriftene på sitt eget språk, 

Til slutt ble William Tyndale, i likhet med mange andre 
menn og kvinner som ønsket at alminnelige menne-
sker skulle få tilgang til Skriftene på sitt eget språk, 
drept for Jesu Kristi sak. T.h.: Side fra den opprinnelige 
kong Jakobs bibel.

FO
TO

 A
V 

M
AN

N
 S

O
M

 L
ES

ER
 I 

SK
RI

FT
EN

E:
 D

AV
ID

 W
IN

TE
RS

IL
LU

ST
RA

SJ
O

N
 A

V 
W

IL
LI

AM
 T

YN
DA

LE
S 

M
AR

TY
RD

Ø
D:

 G
ET

TY
 IM

AG
ES



 J a n u a r  2 0 2 0  17

kvalt mens han var bundet til en påle i begynnel-
sen av oktober 1536.13 Likevel levde hans engel-
ske oversettelse videre ved at ord og setninger og 
hele deler av oversettelsen hans ble innlemmet i 
kong Jakobs versjon.14

Kong Jakobs versjon, som ble utgitt i 1611, 
ble offisielt godkjent av den anglikanske kirke, 
og påvirket senere gjengivelsen av Jesu Kristi 
evangelium på flere betydningsfulle måter.15 Det 
var den mest leste engelske Bibelen da Joseph 
Smith ble født i 1805. Da eide de fleste familier, 
også Joseph og Lucy Mack Smiths, en bibel og 
leste regelmessig i den. Det var mange som lærte 
å lese ved å høre den lest hjemme og ved å stu-
dere den selv.

Den politiske revolusjonen og 
kommunikasjonsrevolusjonen

Revolusjonene innen boktrykking, overset-
telse og lese-  og skrivekyndighet la grunnlaget 
for politiske og teknologiske revolusjoner 
som feiet over hele Europa og Amerika mel-
lom det 17. og det 19. århundre. Det endrede 
politiske klimaet i Europa og Amerika ga folk 
større frihet til å velge sin egen religiøse vei. 
Religionsfrihet var et av mange resultater 
av de politiske revolusjonene som fant sted i 
denne perioden.

Herren begynte også å “utgyte [sin] Ånd 

over alt kjød” (se Joel 3:1; Joseph Smith – Historie 1:41), blant annet 
over dem som var beredt til å drømme om ny transport-  og kommuni-
kasjonsteknologi som ville fremme Hans gjenopprettelse på dramatiske 
måter.

Da Herren oppreiste sin profet, inspirerte han menn og kvinner til å 
finne opp teknologi, som for eksempel kanaler, telegrafer, jernbaner og 
dampmotorer, slik at evangeliet kunne gå ut til hele verden.

På utallige andre måter forberedte Herren verden for gjengivelsen av 
hans evangelium, til velsignelse for enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, 
nasjoner og verden.

Familien Smiths veiledning
Når vi tenker på hvordan Herren forberedte verden for gjenopprettel-

sen, skulle vi alltid huske at mye av det han utrettet, var ved hjelp av enkelt-
personer – vanlige menn og kvinner som i noen tilfeller utrettet uvanlige 
ting.

Mange enkeltpersoner og familier i land over hele verden ble forberedt 
til å motta gjenopprettelsens budskap. Disse omfattet profetens foreldre, 
Joseph og Lucy Mack Smith, to dypt åndelige personer som vokste opp i 
en kultur som lærte dem å elske Jesus Kristus og studere Bibelen.

I mange år hadde Joseph og Lucy opplevd økonomiske, helsemessige og 
andre tilbakeslag i New England, i det nordøstlige hjørnet av USA. I 1816, 
da de mistet avlingen på grunn av den verdensomspennende klimaendrin-
gen etter vulkanutbruddet i fjellet Tambora i Indonesia, hadde ikke Joseph 
og Lucy noe annet valg enn å gi opp New England og ta en modig beslut-
ning om å forlate sikkerhetsnettet som familie, venner og lokalsamfunnet 
utgjorde.

Som bind 1 av Kirkens nye historie stadfester: “Joseph sr. elsket sin kone 
og sine barn inderlig, men han hadde ikke vært i stand til å gi dem mye 

Da Herren oppreiste sin 
profet, inspirerte han 
menn og kvinner til å 
finne opp teknologi slik 
at evangeliet kunne gå 
ut til hele verden.
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stabilitet i livet. Uflaks og risikable investeringer 
hadde holdt familien fattig og rotløs. Kanskje 
New York ville være annerledes.” 16

På mange måter drev familien Smiths neder-
lag i New England dem til det vestlige New York, 

der den religiøse iveren økte og inspirerte Joseph 
Smith jr. til å søke Herren i sin søken etter tilgi-
velse og veiledning. Det var også der gullplatene 
lå skjult og ventet på at han skulle finne, over-
sette og utgi dem.

Se Herrens hånd i vårt liv
Slik Herren gjorde med familien Smiths 

nederlag, er han også i stand til å gjøre oss 
sterke, gi oss nye lærdommer og forberede oss 
ved feil og tilbakeslag til en helt annen fremtid 
enn vi forestiller oss.

Når vi overveier hvordan Herrens hånd 
ble tilkjennegitt i familien Smiths liv, må vi 
erkjenne at hans hånd også blir tilkjennegitt i 
vårt liv. Å se etter Herrens hånd i vårt liv krever 
åndelig følsomhet og, i mange tilfeller, tid og 
perspektiv. Heldigvis kan patriarkalske vel-
signelser, personlige dagbøker og personlige 

livshistorier utgjøre en linse for å se hvordan 
Herrens hånd er tilkjennegitt i vårt liv.

I en åpenbaring gitt i 1831 advarte Herren 
verden og sa: “Og ved intet krenker menneskene 
Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opp-

tent enn mot dem som ikke anerkjenner hans 
hånd i alle ting, og ikke holder hans bud” (Lære 
og pakter 59:21).

Vår villighet til å adlyde vår Herre Jesu Kristi 
bud, spesielt de to store budene om å elske Gud 
og vår neste som oss selv, vil bli styrket når vi ser 
etter og anerkjenner Herrens hånd i vårt liv og 
hans hånd i å forberede verden for gjenoppret-
telsen av Jesu Kristi Kirke. Det er “et underlig og 
forunderlig verk” (2 Nephi 25:17).

Herren er nå i ferd med å forberede verden 
for sitt annet komme, akkurat slik han forberedte 
verden for gjengivelsen av sitt evige evangelium. 
Igjen er hans hånd synlig ikke bare når det gjel-
der historiske forandringer, men også i enkelt-
personers liv.

Da Joseph Smith gikk inn i lunden som vi 
nå kaller hellig, søkte han tilgivelse og veiled-
ning i livet.17 På en måte fulgte han Herrens 

Herren kan gjøre  
oss sterke, gi oss nye 
lærdommer og forbe-
rede oss ved feil og 
tilbakeslag for en helt 
annen fremtid enn  
vi forestiller oss.
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NOTER
 1. Brigham Young, i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 537; se også 

Brigham Young, “Remarks”, Deseret News, 26. okt. 1859, 266.
 2. Fremskritt innen transport, kommunikasjon, ingeniørkunst og medisin er en betydelig del 

av Herrens forberedelse til gjengivelsen av hans evangelium og kirke.
 3. Se L. D. Reynolds og N. G. Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of 

Greek and Latin Literature, 4. utg. (2013).
 4. For eksempel den amerikanske uavhengighetserklæringen, offisielle handlinger i det bri-

tiske parlamentet, toraruller brukt i jødenes synagoger og vitnemål fra noen universiteter.
 5. Se Timothy H. Lim og John J. Collins, The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls (2010) 

og Bruce M. Metzger og Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament: Its Transmission, 
Corruption, and Restoration, 4. utg. (2005).

 6. Thomas A. Wayment, The New Testament: A Translation for Latter- day Saints, A Study Bible 
(2019), 2.

 7. Se Diana Childress, Johannes Gutenberg and the Printing Press (2008).
 8. Se for eksempel M. Russell Ballard, “Miraklet Den hellige bibel”, Liahona, mai 2007, 80–82.
 9. Se Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change (1980), 703.
 10. Se James Carleton Paget og Joachim Schaper, red., The New Cambridge History of the Bible, 

bind 1, From the Beginnings to 600 (2013); se også bind 2–4.
 11. Denne latinske oversettelsen fra det fjerde århundre ble den katolske kirkes offisielle ver-

sjon. Se Richard Marius, Martin Luther: The Christian between God and Death (1999).
 12. Se David Daniell, William Tyndale: A Biography (1994).
 13. Tyndales lik ble så brent på bålet.
 14. William Tyndales engelske oversettelse, selv om den ikke ble anerkjent, ble bevart i kong 

Jakobs versjon av Bibelen fra 1611.
 15. Se David Norton, The King James Bible: A Short History from Tyndale to Today (2011).
 16. Se Saints [Hellige], bind 1: Sannhetens banner, 1815–1846: Historien om Jesu Kristi Kirke i 

de siste dager (2018), 6.
 17. Se “First Vision Accounts”, Gospel Topics, topics .ChurchofJesusChrist .org.
 18. Se Joseph F. Smith, i M. Russell Ballard, “Jesu Kristi sanne, rene og enkle evangelium”, 

Liahona, mai 2019, 29.

Herren er nå i ferd med 
å forberede verden for 
sitt annet komme, akku-
rat slik han forberedte 
verden for gjengivelsen 
av sitt evige evange-
lium. T.v.: Tittelsiden 
av en 1830- utgave av 
Mormons bok.
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inspirerte oppfordring som er nedtegnet i 
Matteus- evangeliet:

“Kom til meg, alle som strever og har tungt å 
bære, og jeg vil gi dere hvile!

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

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

Jeg vitner om at i begynnelsen begynte 
Herrens hånd å forberede verden for gjengivel-
sen av Jesu Kristi “sanne, rene og enkle evange-
lium”, og “Kristi frelsende læresetninger” som er 
tilgjengelige for alle Guds barn.18 Jeg vitner også 
om at Herrens hånd er i vårt eget liv og innbyr 
oss til å følge ham, tjene andre og elske ham idet 
han forbereder verden for sitt strålende annet 
komme. ◼
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Enten du er begeistret eller litt engstelig for Kirkens nye innsats – 
Barn og ungdom – har du sannsynligvis noen spørsmål: “Hvordan 
vil det hjelpe mine barn?” “Hvordan skal vi gjøre dette?” “Hva er 

min rolle i det?”
Kirkens ledere gir noen svar.

Hvorfor gjør Kirken denne endringen?
Søster Bonnie H. Cordon: Slik president Russell M. Nelson har sagt, 

trenger vi alle å øke vår evne til å motta åpenbaring.1 Barn og ungdom er 
utformet for å oppfordre enkeltpersoner og familier til å søke inspirasjon 
fra Ånden om hvordan de kan utvikle seg og finne glede på paktens sti.  
Det er en flott parallell til det profeten forestiller seg for hver enkelt av oss.

Bror Stephen W. Owen: President Nelson lærer oss også at vi er en 
hjemme- sentrert kirke, uansett hvordan vårt hjem ser ut.2 Vi er ikke en 
program- sentrert kirke. Kirkens ledere og lærere kan hjelpe våre barn å 
lære og etterleve læren, men dette ansvaret begynner i hjemmet, og det er 
et daglig ansvar.

Som profeten har sagt, må vi søke åpenbaring og følge Ånden, og Barn 
og ungdom vil hjelpe oss å gjøre det – delvis fordi det er en forenkling. 
Tidligere har det vært hundrevis av krav for foreldre å holde oversikt over 
og forstå i Personlig fremgang, Plikt overfor Gud, Tro på Gud og andre 
programmer fra Kirken etter hvert som barna har utviklet seg gjennom 

BARN OG UNGDOM: 

Begynn sterkt
Bonnie H. Cordon
Unge kvinners 
generalpresident

Stephen W. Owen
Unge menns 
generalpresident

Joy D. Jones
Primærs 
generalpresident

Kirkens ledere forteller hvordan foreldre og 
menigheter kan hjelpe barn å bli som Frelseren.
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tenårene. Denne nye tilnærmingen oppfordrer 
ungdom og barn til å søke inspirasjon når de set-
ter seg mål i henhold til sine behov og interesser.

Søster Joy D. Jones: Dette er en spennende 
anledning for våre barn og ungdommer, den 
oppvoksende generasjon, til å styrke sin tro på 
Jesus Kristus. Etter hvert som de lærer å søke og 
følge Den hellige ånds veiledning, vil de bedre 
forstå sin evige identitet og hensikt og hvordan 
de kan utvikle seg og føle vår himmelske Faders 
kjærlighet til dem. Fokuset på Barn og ungdom 
kan velsigne og styrke våre ungdommer og deres 
familier ved å skape og styrke relasjoner i deres 
hjem, i kirken og sammen med deres himmelske 
Fader.

Hva er det første familier kan gjøre for å 
begynne å anvende Barn og ungdom?

Søster Jones: Be sammen om å motta Åndens 
veiledning. Foreldre kan begynne med å snakke 
med familien om de tre anvendelsesområdene i 
Barn og ungdom: læring av evangeliet, tjeneste 
og aktiviteter og personlig utvikling. Hva gjør de 
nå? Hvordan kan de vokse som enkeltpersoner 
og som familie på disse tre områdene? Hvordan 
vil det å fokusere på Lukas 2:52 hjelpe dem å 
styre sine planer for og sin målsetting om å huske 
og følge Frelseren? For en strålende anledning til 
å styrke ungdom, hjem og familie på svært enkle, 
konsekvente og meningsfylte måter.

Søster Cordon: Vi begynner med litt om 
gangen. Å gå på paktens sti er egentlig bare å 
sette én fot foran den andre. Sett ett mål. Begynn 
enkelt. Veiledningsbøkene for ungdom og barn 
vil gi oss et fantastisk mønster å følge.

Bror Owen: Vi skulle ikke gjøre det for kom-
plisert. Dette er veldig enkelt. Les Lukas 2:52. 
Begynn der. Foreldre kan så sette seg ned sam-
men med barnet eller ungdommen hjemme og 
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snakke om det. “Hvordan kan vi hjelpe deg å gå frem i visdom og alder 
og i velvilje hos Gud og mennesker?” “Hva kan vi lære eller gjøre sam-
men?” “Hvilke mål kan du sette deg?” Bare gjør det enkelt.

Hvis det var én ting du ville at barn og ungdom skulle vite når 
dette blir innført, hva ville det være?

Søster Cordon: Dette er en fantastisk anledning til å vokse slik 
Frelseren gjorde! Hvis vi tenker: “Hva skal jeg fokusere på?” kan vi huske 
at vi allerede gjør mange ting for å bli som ham. Læring av evangeliet 
foregår i mange hjem og i kirken. Vi utfører tjeneste og deltar i aktiviteter. 
Denne nye satsingen er ganske enkelt en måte for oss å være bevisste og 
ansvarlige med hensyn til å handle ifølge det vi lærer – og å fokusere på 
denne veksten på de fire områdene som Frelseren vokste på – åndelig, 
sosialt, fysisk og intellektuelt (se Lukas 2:52). Dette vil gi oss glede, fred 
og varig lykke når vi følger Frelseren!

Søster Jones: Utviklingen fokuserer på Frelseren, er sentrert i familien 
og støttes av Kirken. Dette er forenkling og personliggjøring når vi nå 
går bort fra tidligere programmer. Vekst vil komme individuelt. Jeg håper 
barn, ungdom, ledere og deres familier vil forstå at dette er en oppnåe-
lig, tilpasningsdyktig måte for alle vår himmelske Faders barn over hele 
verden å utvikle seg sammen og oppleve varig glede på paktens sti. Dette 
vil ikke bli noen stor forandring eller vanskelig læringskurve. Det er å 
gjøre mer av det vi allerede gjør, slik vi blir veiledet av Ånden, slik at 
våre oppriktige anstrengelser kan utvide vår evne til kjærlig og effektivt 
å følge Frelseren.

Hvorfor er det viktig for ungdom og barn å utvikle seg slik  
Frelseren gjorde?

Søster Jones: Først og fremst har de inngått pakter om alltid å følge 
ham. De har inngått pakt om å “stå som Guds vitner til alle tider og i alle 
ting og på alle steder” (Mosiah 18:9). Derfor må de utvikle seg slik han 
gjorde: åndelig, sosialt, fysisk og intellektuelt. Deres pakter er ikke bare 
grunnen til at de gjør det, men de gir dem også evnen til å nå sine mål.

Bror Owen: Hele hensikten med livet er å følge og bli som vår him-
melske Fader og hans Sønn Jesus Kristus. Vi ønsker å være som dem. Vi 
begynner å praktisere dette i ung alder så vi har et mønster for resten av 
livet. Og vi følger virkelig Frelseren når vi gjør det han gjorde.

Søster Cordon: Frelseren er vårt eksempel i alle ting. Vi studerer hans 
liv og misjon og læresetninger fordi han er alt vi streber etter å bli. Men 

siden vi alle er unike, har vi alle egenskaper og 
ferdigheter vi trenger å utvikle for å bli som ham. 
Denne nye tilnærmingen gir barn og ungdom 
en tilpasset mulighet til å vokse på disse unike 
måtene, til å utvikle sine individuelle gaver og til 
å finne ut hva de føler seg tilskyndet til å gjøre 
for å bli mer lik Frelseren. Det er det som gjør 
dette så personlig. Det er ingen fast sjekkliste. 
Målene vi alle setter oss for å komme videre på 
paktens sti, vil være forskjellige, men sammen vil 
vi lære og vokse og komme nærmere vår Frelser.

Hva håper du barn og unge vil føle når  
de deltar?

Søster Cordon: Jeg håper de får en dypere 
forståelse av sin evige identitet og føler tilhørig-
het. Når vi vet hvem vi er og hvem vi tilhører, 
handler vi annerledes. De vil lære å forstå at det 
noen sosiale medier sier, ikke er sant, fordi de har 
opplevd hvordan Ånden taler til dem. De vil få 
tillit til seg selv og sitt guddommelige potensial 
som Guds døtre og sønner.

Søster Jones: Vi vil at de skal føle tro og håp 
på grunn av Jesus Kristus, føle den fred som 
kommer av å holde budene, oppleve sunne 
forhold, lære standhaftighet, føle gleden ved å 
tjene andre og føle lykken og tilfredsstillelsen av 
å delta i arbeidet med å frelse sjeler.

Bror Owen: Jeg håper barna vil forstå evan-
geliet på en måte som vil få det fra hodet og 
ned i hjertet. Dette handler ikke om å krysse av 
ting. Det er en prosess med å lære og bli som 
Frelseren. Jeg håper virkelig at våre barn og de 
vi yter tjeneste for, vil føle seg trygge nok på sin 
forståelse av evangeliet til å undervise andre i 
det. Jeg håper for eksempel at vi kan stille våre 
barn et spørsmål om evangeliet, og at vi vil høre 
et svært grundig svar fordi de har lært det og det 
er en del av den de er.
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Hvordan kan foreldre vite om Barn og ungdom fungerer i  
deres hjem?

Bror Owen: Jeg ville se etter Åndens frukter som er nevnt i Galaterne 
5, som for eksempel mer fred i hjemmet. Jeg tror deres barn vil være snil-
lere og mer kjærlige. Deres barn vil ønske å være sammen med familien. 
De vil med større sannsynlighet be og søke svar. De vil se forbedring ikke 
bare åndelig, men også sosialt, fysisk og intellektuelt.

Søster Jones: De vil vite at det fungerer etter hvert som forhold 
blir styrket, når familiemedlemmer opplever realistisk forbedring og 
fortsetter å prøve selv om de strever, når de viser gjensidig støtte og 
omsorg for hverandre, og når Den hellige ånds innflytelse er noe som 
aktivt søkes og finnes i deres hjem. Familiemedlemmene kan se en 
klarere sammenheng mellom det de gjør hver dag og Kristi liv. Det vil 
kanskje være større glede over handlefrihet og omvendelse, forbed-
rede holdninger, større frimodighet, anstrengelser for å hjelpe andre 
istedenfor å tenke på seg selv, og større takknemlighet for Frelseren, 
hans liv, hans læresetninger, hans eksempel og hans forsoning og 
oppstandelse.

Hvilke råd vil du gi foreldre som kanskje føler seg litt engstelige 
for å legge bak seg Kirkens tidligere programmer?

Søster Cordon: Vi elsker naturligvis de tidligere programmene, fordi 
hver og en av oss utviklet seg og fikk anledning til å se andre utvikle seg 
i disse programmene. De var inspirert for sin tid. Men er vi ikke takk-
nemlige for fortsatt åpenbaring? Herren trenger at vi fortsetter å utvikle 
oss og forandre oss, og han trenger at våre programmer utvikler seg og 
forandrer seg for å dekke medlemmenes behov over hele verden. Vi prø-
ver alltid å forbedre oss og bli den kirke og det folk vår himmelske Fader 
kjenner og trenger at vi er.

Søster Jones: Vi har blitt rikt velsignet på grunn av fortidens program-
mer, og kan være takknemlige for alt vi har lært og opplevd. Dette er en 
storartet ny tid, og det er en anledning til å søke Herrens veiledning for å 
lære og vokse på nye og inspirerte måter.

Hvordan kan ledere hjelpe barn og ungdom å vokse i personlig 
utvikling?

Bror Owen: Først og fremst tror jeg den voksne lederen må se barnet 
eller den unge mannen eller unge kvinnen slik Gud ser dem, noe som 
betyr den vedkommende kan bli, ikke bare den han eller hun er nå. 

Begynn med målet i tankene. Ha et langsiktig 
perspektiv. Dette kommer til å ta tid. Se hva 
barna og ungdommene kan bli. Utvikle et så 
godt forhold at når du trenger å snakke med 
ungdommene, vil de respektere deg nok til å 
lytte.

Bli også kjent med foreldrene. Spør dem 
hvordan du kan hjelpe. Respekter deres rolle 
som foreldre.

Søster Jones: Primær har ikke organiseringen 
med quorums- og klassepresidentskaper som 
unge menn og unge kvinner har. Primær- ledere 
og - lærere, så vel som omsorgsbrødre og - søstre, 
kan hjelpe barn som ikke har støtte i evangeliet 
hjemme. Det er imidlertid viktig at vi alltid 
respekterer forholdet mellom barn, ungdom 
og deres foreldre, uansett hvordan situasjonen 
i hjemmet måtte være. Barn og ungdom kan gi 
en måte å oppfordre hele familien til å komme 
og se og komme og hjelpe på. Det kan være et 
middel til å styrke hele familien, enten de er 
medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige eller ikke.

Søster Cordon: Vi har mange barn og ung-
dommer uten sine foreldre i kirken på søndag, 
men som likevel har kjærlige foreldre. Jeg vil 
oppfordre lederne til å bli kjent med foreldrene 
og finne ut hvilke drømmer og ambisjoner de har 
for sine barn. Vi kan være til hjelp. Når vi samar-
beider med foreldrene, vil vi styrke de enkelte og 
deres hjem, samt oppmuntre barna og ungdom-
mene til å styrke hverandres hjem.

Hva ville du si til overveldede foreldre 
som frykter at de ikke vil være i stand til 
å hjelpe sine barn å lykkes med Barn og 
ungdom?

Søster Cordon: Det fine er at vi allerede 
gjør mesteparten av det. Familier lærer allerede 
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evangeliet sammen. Vi utfører allerede tjeneste og deltar på aktiviteter.  
Vi har alltid hatt en innsats for personlig utvikling. Nå konsentrerer vi  
oss bare om hvordan Kristus vokste.

Når vi setter oss ned sammen med barna, tror jeg virkelig vi vil like 
det. Du kan bare lytte til barnas ønsker på en normal og naturlig måte. 
Vår himmelske Fader ønsker at ditt barn skal vokse, finne glede og vende 
tilbake for å bo hos ham. Du vil føle Den hellige ånd veilede deg når dere 
sammen streber etter å gjøre evangeliet og vår Frelser Jesus Kristus til en 
del av alle livets aspekter.

Søster Jones: Begynn slik det fungerer for din familie. Stol på at 
dere vil få himmelens hjelp. Søk Åndens veiledning. Barn og ungdom 
vil være et verdifullt hjelpemiddel for foreldre. Det er mange krav til 
foreldre i dag når de veileder og gir næring til sin familie. Det er lett å 
føle seg overbelastet noen ganger. Barn og ungdom vil hjelpe foreldre å 
skjelne mellom det som er avgjørende, og det som er viktig. Å hjelpe vår 
familie å lære hvordan vi kan følge Frelseren gjennom Den hellige ånds 
inspirasjon, er avgjørende for oss alle, og vil bringe Herrens kjærlighet 
og velsignelser.

Bror Owen: Jeg tror virkelig du vil være i stand til å hjelpe dine barn 
og ungdommer. Du trenger ikke å gjøre noe stort. Det går ut på å være 
trofast og ydmyk og å skape noen hellige vaner og gode rutiner i familien. 
Begynn med noen grunnleggende, enkle gode vaner, og du vil se mirakler 
i dine barns liv. ◼
NOTER
 1. Se Russell M. Nelson, “Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv”, Liahona,  

mai 2018, 93‒96.
 2. Se Russell M. Nelson, “Innledende kommentarer”, Liahona, nov. 2018, 6–8.
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•  Joy D. Jones, “Litt bedre for hver dag”, Vennen, jan. 2020, V8.
•  Brittany Beattie, “Omsorgstjeneste for barn og ungdom”, Liahona,  

des. 2019, 36.
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Her er fire måter å hjelpe barna dine å sette seg og nå  
meningsfylte mål for å vokse slik Frelseren gjorde.

Hvordan motivere  
den oppvoksende generasjon
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Av Wendy Ulrich, ph.d.

Som foreldre og ledere ønsker vi å hjelpe barn og 
unge å bli Jesu Kristi livslange disipler som har en 
indre motivasjon til å tjene Herren og utføre sin egen 

misjon.
Barn og ungdom er et enkelt, men effektivt sett med 

ressurser for å hjelpe barn og ungdom å vokse åndelig, 
sosialt, fysisk og intellektuelt, slik Frelseren gjorde (se 
Lukas 2:52). Dette kan skje når de lærer og etterlever Jesu 
Kristi evangelium, deltar i meningsfylte og spennende 
tjenesteprosjekter og aktiviteter, og setter 
seg og oppnår sine egne mål. I likhet med 
foreldrene i historien nedenfor, føler vi oss 
kanskje allerede overbelastet uten å skulle 
tilføye en annens mål på listen. Eller vi kan 
bekymre oss for at våre barn ikke vil vokse 
med mindre de blir presset.

Samtale om målsetting, eksempel 1:
Alana, 15, satt sammen med sin mor, Rachel, 

og skumleste en liste de hadde laget over mulige 
mål som Alana kunne jobbe med. Alanas far, 
Jeff, kom forbi. “Hvilke av disse burde jeg g jøre, 
pappa?” spurte Alana.

Jeff så på klokken, g jorde noen grimaser og kikket på listen. 
“Dette ser lett ut. Hva med å ‘lære en salme utenat’? Det kan du 
krysse av ganske fort. Hva annet ser lett ut?”

Rachel grep ordet fordi hun husket hvor motvillig Alana hadde 
vært til å prøve å komme med på skolens friidrettslag. “Kanskje du 
heller skulle prøve noe vanskelig! Hva med noe som har med trening 
å g jøre? foreslo hun.

“Æsj,” mumlet Alana og tok opp telefonen sin. “Jeg tror jeg er 
ferdig.”

Hvordan kan foreldre og ledere hjelpe?
Foreldre og ledere kan gjøre mye for å hjelpe barn og 

ungdom å være motivert til å anvende gode verdinormer, 
ta gode valg og glede seg over både sin fremgang og sine 
prestasjoner.
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Tenk på en gang da du var sterkt motivert til å arbeide 
mot et mål. Hva motiverte deg? Sannsynligheten taler for at 
du så en mulighet eller ferdighet du virkelig ønsket eller et 
problem du måtte løse. Andres eksempel og støtte inspirerte 
deg til å prøve.

På samme måte vil barn og unge være mer motivert innen-
fra når de (1) med bønnens hjelp finner ut hva de ønsker 
(ikke bare det andre ønsker for dem), (2) legger en plan for å 
få det, (3) ikke blir altfor påvirket av belønning eller straff, og 

(4) føler at foreldre og ledere er på deres side.

1. Hjelp de unge å finne ut hva de ønsker 
mest

Alle ønsker noe – å komme med på laget, 
få mer søvn, føle seg mindre ensom eller 
komme nærmere Gud. Herren og hans 
sendebud spør ofte folk: “Hva ønsker du?” 
(se Markus 11:24; 1 Nephi 11:1–2; Alma 
18:15; 3 Nephi 27:1–2; Ether 2:23–25). Men 
å vite hva vi ønsker mest, ikke bare hva 
vi ønsker akkurat nå, krever erfaring og 
selvransakelse.

Når du tenker på et barn eller en ungdom 
du ønsker å hjelpe, kan du spørre deg selv:

•  Hvordan kan jeg gi dem nye erfaringer, verdinormer og 
oppfatninger i sammenheng med positive relasjoner og 
moro?

•  Lar jeg dem oppleve konsekvensene av dårlige valg slik 
at de ønsker å ta bedre valg?

•  Når kan jeg spørre dem om hva de tror og 
verdsetter? (Se den tilhørende listen, “Nyttige 
oppdagelsesspørsmål”.)

•  Hvordan kan jeg påpeke deres sterke sider? (Prøv: “Jeg 
ser at du er veldig flink til å _________. Hvordan kan du 
bruke det til å tjene Herren?”)

2. Hjelp de unge å legge en plan
Når de først bestemmer seg for et mål, er ungdom ofte 

ganske flinke til å utarbeide en plan. Yngre barn kan trenge 
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flere forslag. Kom først med forslag når de står fast. Men 
vær entusiastisk, ikke defensiv, hvis de liker sine egne forslag 
bedre enn dine!

For å hjelpe andre å legge en plan, kan du spørre:

•  Hva er målet ditt? (Abstrakte mål som “være snillere” er 
vanskelige å definere med mindre de omfatter konkrete 
handlinger, som å “gi noen en kompliment hver dag” 
eller “si unnskyld når jeg blir sint”.)

•  Hvorfor er dette målet viktig for deg? 
(Hvordan vil det hjelpe dem å etter-
leve sine verdinormer eller bli mer lik 
Frelseren?)

•  Passer det bra å arbeide med dette 
målet nå? (Hvorfor eller hvorfor ikke?)

•  Hva er en liten, enkel ting du kan gjøre 
for å komme i gang? (Minn dem på at 
handling skaper motivasjon. Hjelp dem 
å begynne, eller begynne på nytt, med 
noe lite og enkelt.)

•  Hvordan kan du organisere ting for 
å støtte planen din? (Vurder å lage 
påminnelser, henge opp oppmuntrende 
ord, lage en oversikt eller en timeplan 
for å spore fremgang, fjerne fristelser, få tak i de rette 
hjelpemidlene eller be om hjelp.)

•  Hvilke hindringer kan komme i veien? Hvordan kan du 
takle dem? (Hjelp dem å huske planen, være nysgjerrige 
på hva som gikk galt, øve mer på de vanskelige delene, 
prøve en ny strategi eller justere målet.)

For å hjelpe andre gjennom tilbakeslag kan du fortelle om 
erfaringer du selv eller din familie har hatt med å oppleve prø-
velser og være standhaftig. Prøv også å spørre:

•  Hva har du prøvd? Hva annet kan du prøve?
•  Hvem kan hjelpe? Hvordan kan jeg hjelpe?
•  Hvilke tanker kommer til deg når du ber angående dette?

3. Vær varsom med belønning eller straff
Små belønninger kan hjelpe folk å prøve noe nytt, gjøre 

en vanskelig oppgave morsommere eller feire fremgang. 
Men når de overdrives, kan belønninger faktisk undergrave 
motivasjonen. Personer som allerede liker en oppgave, vil 
ofte gjøre den mindre, ikke mer, hvis de får betaling for å 
gjøre den, fordi de konkluderer med at det ikke er verdt å 
gjøre det bare for belønningen. Og selv om barn trenger å 
oppleve konsekvensene av dårlige valg, lærer de å frykte og 
unngå dem som straffer dem, istedenfor å lære å tilegne seg 
gode verdinormer.

Naturligvis forventer folk å få betalt på 
jobben, hvor bonuser eller anerkjennelse 
også kan gi nyttig tilbakemelding. Men når 
det gjelder å etterleve evangeliet og nå per-
sonlige mål, er indre belønninger det mest 
motiverende i det lange løp. Indre belønnin-
ger innbefatter:

•   Å føle Ånden.
•    Å føle tilknytning til foreldre, ledere og 

venner.
•   Å etterleve sine verdinormer.
•   Å lære, prøve nye ting og løse problemer.
•   Å ha det moro.
•   Å gjøre en positiv forskjell.

Hjelp de unge å gjenkjenne og verdsette disse indre beløn-
ningene. Og av og til gir du en liten relevant belønning for å 
feire en godt utført oppgave!
4. Hjelp de unge å føle din kjærlighet

Kjærlige forhold er en av de viktigste måtene å påvirke 
andres verdinormer, mål og motivasjon på. Hvordan har andre 
kommunisert til deg at de virkelig er glad i og verdsetter deg? 
Hvordan kan du finne ut hvem det er trygt å være ærlig med 
om dine feil eller vanskeligheter? Hvis du ikke virkelig følte 
deg elsket hjemme, hva tror du at du trengte som du ikke fikk?

Svarene dine kan hjelpe deg å vite hvordan du kan for-
midle til unge mennesker at de er verdsatt og trygge sammen 
med deg.

Med øving og himmelens hjelp kan vi bidra til å motivere 
og påvirke den oppvoksende generasjon.
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Samtale om målsetting, eksempel 2:
Alana, 15, satt sammen med sin mor, Rachel, og skumleste en 

liste over mål Alana kunne jobbe med, da Alanas far, Jeff, kom forbi. 
“Hvilke av disse burde jeg g jøre, pappa?” spurte Alana.

Jeff så på klokken, g jorde noen grimaser og kikket på listen. 
“Dette ser lett ut. Hva med å ‘lære en salme utenat’? Det kan du få 
krysset av kjapt og greit. Hva annet ser lett ut?”

Jeff stoppet opp. Det var noe som ikke føltes rik-
tig, så han tok seg tid til å tenke over hva det var.

Jeg er sent ute, tenkte han. Jeg vil bare få 
dette overstått. Jeg er ikke så flink til det som 
har med barneoppdragelse å gjøre. Hm. Han 
så på datteren sin, og forsto da at han også hadde 
andre følelser. Håp. Glede. Dette handlet ikke bare 
om å krysse av ting. Dette handlet om hennes vekst. 
Og dette var en sjanse til å få kontakt med henne. 
Han begynte å smile.

“La oss stoppe opp og tenke over dette,” sa han. 
“Hva om vi alle skriver ned det vi har følt oss 
tilskyndet til å arbeide med i det siste?”

“Greit,” sa Alana. Rachel fant frem blyanter og 
papir, og de brukte noen minutter på å tenke og 
skrive.

Hvem beundrer du? Hvorfor?
Hvordan liker du å bli behandlet? Hvordan ønsker du å 

behandle andre?
Hvilke løfter i Skriftene, profetenes læresetninger eller din patri-

arkalske velsignelse synes å være viktige for din fremtid?
Hva ønsker du mer eller mindre av i ditt liv?
Når er du lykkelig og engasjert? Hva gjør du da?
Hva ville du gjøre med livet ditt hvis du ikke var redd for å 

mislykkes?

Hvilket problem plager deg nå for tiden?
Hva tror du Herren ønsker for deg og av deg?
Hva har du lyst til å prøve å lære i år? Hvorfor?
Hva er målene dine denne uken? Hvorfor tror du de er viktige 

for Herren?
Når vi snakker, hører jeg at du ønsker __________. Stemmer det? 

Hva annet?”

“Ok,” sa Rachel. “Hva nå?”
Alana husket: “Jeg tror det er meningen at vi skal be angående 

det, og deretter velge et mål og legge en plan. Men pappa, tror 
du virkelig at vår himmelske Fader bryr seg om hvilket mål jeg 
velger?”

Jeff tenkte seg om. “Du har mange gode ideer, så kanskje vår him-
melske Fader bare ønsker at du skal velge en å begynne med. Men jeg 

er helt sikker på én ting. Vår himmelske Fader bryr 
seg om deg.”

“Jeg vet at du ønsker å bruke dine gaver til å 
utg jøre en forskjell,” tilføyde Rachel, “så hvis ett av 

disse er viktigere, er jeg sikker på at vår him-
melske Fader vil hjelpe deg å føle det.”

Alana smilte og husket så: “President Nelson 
ba ungdommene g jøre en grundig vurdering 
av sitt liv. Kan jeg gå og hente det jeg skrev?”

“Selvfølgelig!” sa Jeff og smilte. Han så på 
klokken sin ig jen. “Oi, jeg må stikke. Finn ut hva 
du skrev, så kan vi snakke om det under middagen. 
Jeg har noen spørsmål som kan være til hjelp.”

“Flott!” sa Alana og smilte. “Og pappa? 
Mamma? Takk.” ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah i USA.

NYTTIGE OPPDAGELSESSPØRSMÅL
For å hjelpe barn og ungdom å finne ut hva de ønsker mest, kan du snakke med dem om noen av disse spørsmålene:
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I mitt første år på videregående skole ble foreldrene mine skilt. I mange år 
hadde jeg sett at pappa ikke tok nadverden. Jeg visste at han strevde med 

å holde budene, men jeg forsto ikke omfanget av disse kampene. Det var 
først da mor og far fortalte meg om hans utelukkelse at min søster og jeg 
endelig fikk vite detaljene.

“Jeg hater deg!” ropte jeg om og om igjen og gråt. Jeg var rasende. 
Hvordan kunne han g jøre dette mot familien vår? tenkte jeg. Hvordan kunne 

han lyve for oss så lenge?
Det første sjokket og sinnet varte ikke lenge. Etter et par 
uker gikk sinnet mitt over til nummenhet. Til å begynne 

med var nummenheten en lettelse sammenlignet med sin-
net og smerten jeg hadde følt, men til slutt gikk lettelsen 

over til fortvilelse. Jeg følte at livet mitt raste sammen 
rundt meg. Mer enn noensinne tidligere trengte jeg 
å føle meg knyttet til himmelen. Jeg trengte å føle 
Guds kjærlighet, veiledning, fred og helbredelse.

Snart kom generalkonferansen. Under det ene 
møtet lyttet jeg og ventet på å få føle Guds trøst. 
Men den kom ikke. Der, i den mørke kirkesalen, 

tenkte jeg: Jeg kan ikke føle Den hellige ånd, men jeg er 
sikker på at han er her. Han må være her. Da jeg tenkte 

på dette, begynte jeg å huske de mange små vitnesbyr-
dene jeg hadde fått om at Skriftene var sanne, at Joseph 

Smith var en profet, at vår himmelske Fader hadde velsignet 
min familie og at jeg følte fred når jeg holdt budene. Det var 

som om jeg hadde et reservoar av vitnesbyrd.
Jo mer jeg reflekterte over mine tidligere åndelige vitnesbyrd, desto mer 

forsto jeg at selv om jeg desperat ønsket å føle Ånden, spilte det egentlig 
ingen rolle at jeg ikke kunne føle hans innflytelse akkurat nå. Jeg hadde alle-
rede et forråd av fredelige, konstante vitnesbyrd om at evangeliet var sant.

Denne kunnskapen holdt meg oppe og ga meg et ønske om å fortsette 
å holde budene, selv om det ikke syntes å gi noen umiddelbar uttelling. 
Gradvis følte jeg mer av min himmelske Faders og Frelserens kjærlighet i 
mitt liv. Å holde meg nær til dem, selv om jeg ikke alltid kunne føle deres 
nærhet, ga meg en ubestridelig fred og et sterkere vitnesbyrd om Frelserens 
evangelium. Dette påvirker meg stadig når jeg opplever usikkerhet eller 
hjertesorg. Jeg vet at jeg kan stole på vår himmelske Fader og Frelseren, og 
at de vil helbrede, oppbygge og styrke meg og hver og en av oss. ◼
Navn ønskes ikke oppgitt, Utah i USA
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Et reservoar av vitnesbyrd

Det spilte egentlig ingen rolle 
at jeg ikke kunne føle Ånden 

akkurat da. Jeg hadde allerede 
et forråd av fredelige, konstante 
vitnesbyrd.

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



I 2005 fikk jeg for tidlig fødte tril-
linger: Milena, Mateo og Nelson. 

Milena ble født sunn og frisk, men 
de to små guttene mine opplevde 
komplikasjoner. Mateo døde av disse 
komplikasjonene tre måneder etter at 
han ble født.

En måned etter at vi hadde mistet 
Mateo, ble Nelson diagnostisert med 
cerebral parese og døvhet. Vi ble knust. 
Legene fortalte oss at han aldri ville gå. 
I det øyeblikket var vi takknemlige for 
vår kunnskap om Jesu Kristi evange-
lium. Det hjalp oss å forstå hvorfor vi 
opplever motgang i dette liv.

Ved tro og hardt arbeid lærte Nelson 
å gå og kommunisere ved hjelp av 
tegnspråk. Han har klart seg mye bedre 
enn legene noensinne hadde forestilt 
seg. Han har hatt en god oppvekst i 
familien vår og i evangeliet.

Ville han forstå?
Til tross for begrensningene hans har 

vi hatt flere mål for Nelson: at han forsto 
betydningen av dåp før han ble døpt, at 
han mottok Det aronske prestedømme 
som 12- åring og at han skulle dra til 
tempelet for å utføre dåp for de døde.

I 2017 fylte Nelson 12. Vi hjalp ham 
å forberede seg til å utføre dåp for de 
døde. Det var en utfordring for ham å 
forstå at de som døde uten dåp, trenger 
vår hjelp. Kort tid etter Nelsons fødsels-
dag dro han, Milena, hans eldre søsken 
Franco og Brenda og andre ungdom-
mer fra menigheten til Córdoba Argen-
tina tempel. Tempelpresidenten tok 
imot dem og snakket med dem om hvor 
viktig stedfortredende dåp er. Jeg satt 
sammen med Nelson og døvetolket for 

ham. Snart var det hans tur. Da 
han gikk ned i døpefonten, lurte 
vi på om han virkelig ville forstå.

Tjeneste i tempelet 
har blitt en av våre 

familietradisjoner. Hver gang 
vi drar dit, husker vi Nelsons 
spesielle dag.
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Da han kom ned i vannet, ble Nelson 
emosjonell. I det øyeblikket åpenbarte 
Den hellige ånd for oss at han faktisk 
forsto at han gjorde noe for sine avdøde 
forfedre som de ikke kunne gjøre selv. 
Vi visste at han forsto at familiemed-
lemmer på den andre siden av sløret 
var glade for at han hjalp dem. Ånden 
tilkjennega også for oss at Mateo var 
der for å ledsage sin bror og søster. Da 
Nelson kom opp av vannet, var han 
veldig glad.

Siden den gang har Nelson blitt 
døpt og bekreftet for mange familie-
medlemmer, også min far, som døde i 
2016. Vi elsker tempelet. Tjeneste der 
har blitt en av våre familietradisjoner. 
Hver gang vi drar dit, husker vi den 
spesielle dagen. ◼

Miriam Rosana Galeano, Córdoba i 
Argentina

  31
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Da jeg kom til opplæringssenteret 
for misjonærer som heltidsmisjo-

nær, fant jeg ut at det var mye å lære. 
Jeg gjorde mitt beste for å studere, 
styrke mitt vitnesbyrd og bygge 
videre på det fundamentet jeg alle-
rede hadde. Jeg pleide å be, stille min 
himmelske Fader et spørsmål og så 
lete etter svar. Denne vanen forandret 
livet mitt.

En dag mens jeg var på misjon i 
Peru, fikk en annen eldste et brev som 
informerte ham om at hans beste venns 
far hadde dødd uventet. Han hadde 
tårer i øynene. “Hvorfor lot vår himmel-
ske Fader dette skje?” gråt han.

Dette spørsmålet trengte inn i mitt 
hjerte. Den kvelden knelte jeg ned 
og stilte min himmelske Fader det 
samme spørsmålet. Så, mens jeg søkte 

“I henhold til den visdom han 
har som kjenner alle ting”

i Mormons bok, falt blikket mitt på 
2 Nephi 2:24, hvor det står: “Men se, 
alle ting er blitt gjort i henhold til den 
visdom han har som kjenner alle ting.”

Dette skriftstedet la seg i hjertet mitt 
og ble aldri borte igjen. Jeg skrev et 
kort til eldsten og tok dette skriftstedet 
med som en del av mitt vitnesbyrd. Jeg 
forsikret ham om at alt ville gå bra, for 
vår himmelske Fader gjør ting i visdom. 
Vi kan stole på ham fordi han elsker oss 
og vet alle ting.

Omtrent et og et halvt år senere 
virket jeg i fjellene i Peru da jeg fikk en 
uventet telefon fra misjonspresidenten. 
Han sa at far hadde fått slag og var i 
en kritisk tilstand. Han døde kort tid 
senere. Jeg var knust, og ble plaget av 
spørsmål som: “Hvordan kan jeg noen-
sinne komme over dette?”

Jeg ba om at min himmelske Fader 
ville gi meg et svar. Først og fremst 
ønsket jeg å vite hvorfor far måtte bli 
tatt bort uten at jeg fikk anledning til å 
si farvel. Jeg fant frem Mormons bok, 
åpnet den og leste de samme ordene 
jeg hadde delt med eldsten mange 
måneder tidligere: “Men se, alle ting 
er blitt gjort i henhold til den visdom 
han har som kjenner alle ting.” Disse 
ordene omsluttet meg med fred som et 
pledd, og ga meg nåde da jeg følte meg 
fortapt.

Min jordiske far var borte, men min 
himmelske Fader ville alltid være der 
for meg. Vår himmelske Fader gjør alt i 
sin visdom, og når vi søker og gjør vårt 
beste for å forberede oss, kan vi finne 
dyrebare svar. ◼
Chris Deaver, California i USA
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Mens jeg virket i 
fjellene i Peru, fikk 

jeg en uventet telefon fra 
misjonspresidenten.
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Jeg avsluttet et kapittel i mitt liv da jeg 
ble enke i oktober 2010. På den tiden 

arbeidet jeg som lærer i Syd- Frankrike. 
En ulykke på jobben begrenset min 
bevegelighet, og jeg var frustrert over at 
jeg ikke raskt kunne gjenvinne helsen 
og styrken. Jeg hadde hatt et givende 
yrkesliv i 11 år. Jeg elsket jobben min. 
Jeg hadde mange venner. Men jeg kunne 
ikke lenger oppfylle kravene i jobben.

Jeg må innrømme at etter å ha etter-
levd Visdomsordet i mer enn 33 år, lurte 
jeg på hvorfor jeg ikke kunne “løpe og 
ikke bli trett” eller “gå og ikke bli matt” 
(se Lære og pakter 89:20). Til slutt måtte 
jeg pensjonere meg tidligere enn forven-
tet, og avslutte nok et kapittel i mitt liv.

Et storartet nytt kapittel
Jeg bodde sammen med datteren 

min da hun fikk beskjed om at arbeids-
giveren hennes ville flytte henne til 
Paris- området. Jeg bestemte meg for å 
bli med henne og åpne et nytt kapittel i 
mitt liv på et nytt sted.

Kort tid etter at vi kom dit, ble 
vi begge kalt til å arbeide i Paris 
Frankrike tempel. Mitt kall til å virke 
i tempelet bekreftet for meg at jeg var 
på rett sted til rett tid fordi Herren 
hadde ført meg hit. Jeg har opplevd 
mye glede ved regelmessig tjeneste i 
Herrens hus, og det er fantastisk å dele 
øyeblikk i tempelet med datteren min. 
Det fyller mitt hjerte med glede!

I dag ser jeg den store velsignelsen 

som til å begynne med var skjult bak en 
ulykke. Å få redusert bevegelighet, ikke 
kunne utøve yrket mitt og måtte pensjo-
nere meg tidlig, var vanskelig. Men jeg 
vet at vår Herre Jesus Kristus bar meg. 
Han har hjulpet meg å roe ned og finne 
hvile, håp og fred som nå er en så stor 
del av livet mitt.

Hver gang jeg går gjennom tempelets 
dører, føler jeg Den hellige ånd. I vanske-
lige tider med så mye press på oss fra ver-
den, er det fantastisk å vite at Herren har 
gitt oss hellige steder hvor alt er ryddig og 
vakkert. Jeg føler enorm takknemlighet 
for dette nye kapittelet med tempeltjeneste 
i livet mitt. Det er helt fantastisk! ◼
Sylvie Cornette, Île- de- France i Frankrike
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Mitt nye kall til å tjene bekreftet at 
Herren hadde ført meg til rett sted 

til rett tid.
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Hiram PageHyrum Smith

William McLellin

Samuel Smith Lucy Mack Smith

Sally ParkerRhoda Greene  
(Brigham Youngs søster)

Rebecca Williams

Joseph Smith

De tre vitner
Oliver CowderyMartin Harris David Whitmer
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Av Steven C. Harper
Professor i Kirkens historie og lærer ved Brigham Young University

Å høre vitnesbyrdet til et vitne om Mormons bok er kanskje det nest beste etter 
å se gullplatene eller en engel. Mange tidlige medlemmer av Kirken fikk den 
muligheten.

Det følgende er beretningene til flere medlemmer som snakket med vitnene om 
Mormons bok. Vi vil imidlertid oppdage, slik president Russell M. Nelson har sagt,  
at det å få et vitnesbyrd om Mormons bok er “bra, men det er ikke nok!” 1

Rebecca Williams: “Deres ord blir trodd”
Rebecca Swain Williams hørte flere vitner om Mormons bok i Ohio fra og med 

1830. Hun bar vitnesbyrd for sin far og sine brødre: “Jeg har hørt den samme historien 
fra flere i familien [Smith] og fra de tre vitner selv. Jeg hørte dem erklære på et offentlig 
møte at de så en hellig engel komme ned fra himmelen og ta med seg platene og legge 
dem foran dem.”

Da familiemedlemmer forkastet vitnesbyrdet hennes, vek ikke Rebecca tilbake. Hun 
fortsatte å være glad i dem, be for dem og verdsette farens gode råd. Hun fortsatte også 
å vitne for ham om at vitnene om Mormons bok snakket sant: “De er menn av god 
karakter, og deres ord blir trodd … De har sett en Guds engel og snakket med ham.” 2

På slutten av 1830- tallet, en periode med omfattende uenighet i Kirken, holdt 
Rebecca seg trofast og valgte å følge forskriftene i Mormons bok.3

William McLellin: “Jeg måtte … erkjenne sannheten”
En morgen i 1831 hørte en ung lærer ved navn William McLellin at noen menn på 

vei til Missouri skulle forkynne om en ny bok som ble beskrevet som “en åpenbaring 
fra Gud”. Han skyndte seg for å få høre dem. Han hørte David Whitmer vitne om at 

Det er fint å vite, 
men det er ikke nok
Her er noen beretninger om tidlige medlemmer av Kirken som 
hørte vitnesbyrd fra vitnene om Mormons bok.
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han hadde “sett en hellig engel som bekreftet sannheten av denne opp-
tegnelsen for ham”. Han ønsket inderlig å få vite om deres vitnesbyrd var 
sanne. Han fulgte dem 644 km til Independence i Missouri, hvor 

han møtte og snakket med andre vitner, deriblant 
Martin Harris og Hyrum Smith.4

William snakket med Hyrum i flere timer. 
“Jeg spurte om detaljene rundt frembringel-

sen av opptegnelsen,” skrev William. Neste 
morgen, etter å ha bedt om å bli ledet til 
sannheten, innså han at han “som en ærlig 
mann måtte erkjenne Mormons boks sann-

het og gyldighet”.5

I årene som fulgte, ble Williams tro prøvet 
og styrket ved hans valg og ved forfølgelsen 

de siste dagers hellige opplevde. Da de hellige i Jackson County i Missouri 
ble angrepet, ble Williams venn Hiram Page, et av de åtte vitnene, skam-
slått og pisket av menn som sa de ville la ham gå hvis han ville fornekte 
Mormons bok. “Hvordan kan jeg fornekte det jeg vet er sant?” sa Hiram, 
og de slo ham igjen.

William ble styrket av Hirams vitnesbyrd – og forståelig nok livredd 
for å bli slått. Da William hørte at menn i området tilbød en belønning for 
å ta ham og Oliver Cowdery til fange, forlot de byen for å gjemme seg i 
skogen sammen med David Whitmer. Der snakket William med to av de tre 
vitnene. “Jeg har aldri hatt et åpent syn i mitt liv,” sa han, “men dere sier at 
dere har det, og derfor vet dere det sikkert. Dere vet at livet vårt er i fare 
til enhver tid, hvis mobben bare får tak i oss. Si meg i frykt for Gud: 
Er Mormons bok sann?”

“Bror William,” sa Oliver, “Gud sendte sin hellige engel for å 
forkynne sannheten om oversettelsen av den til oss, og derfor vet vi 
det. Og selv om mobben dreper oss, må vi dø mens vi erklærer at 
den er sann.”

David tilføyde: “Oliver har sagt deg den høytidelige sannhe-
ten, for vi kunne ikke bli ført bak lyset. Jeg erklærer oppriktig for 
deg at det er sant!” 6

David, Martin, Hiram, Oliver og William fikk alle vite at 
Joseph Smith oversatte Mormons bok ved Guds kraft. De visste 
at evangeliet som var skrevet på gullplatene, var sant. Senere 
lot de imidlertid sin frustrasjon over Joseph gnage til de sluttet å 
etterleve læresetningene i Mormons bok.

Etter å ha vært vitne til valgene deres, vitnet 
ikke bare profeten Joseph om at Mormons bok 
var sann ‒ “den mest korrekte av alle jordens 
bøker, sluttstenen i vår religion” ‒ men at vi 
“ville komme nærmere Gud ved å følge dens 
forskrifter enn ved å følge noen annen bok”.7

Sally Parker: “Sterk i troen”
Sally Parker var naboen til Lucy Mack 

Smith i Kirtland i Ohio. “Hun fortalte meg 
hele historien,” skrev Sally. Da hun spurte 
Lucy om hun hadde sett platene, “sa [Lucy] 
nei, det var ikke meningen at hun skulle se 
dem, men hun løftet og kjente på dem, og 
jeg trodde alt hun sa, for jeg bodde ved siden 
av henne i åtte måneder, og hun var en av de 
beste kvinnene jeg kjente.”

I 1838 hørte Sally Hyrum Smith bære sitt vit-
nesbyrd også: “Han sa at han hadde sett platene 
med sine egne øyne og holdt dem i hendene.” 8

På slutten av 1830- tallet, da mange forlot  
Kirken, beklaget Sally Parker 

tapet av 
fellesskapet 
med dem 

og fornyet 
sin beslutning 

om å følge forskriftene i 
Mormons bok. “Jeg har tenkt å 

holde fast ved den troen som er 
som et sennepsfrø,” skrev Sally. 
“Jeg føler dens kraft i mitt 

hjerte nå. Jeg er like sterk i 
troen som jeg var da vi ble 

døpt, og mine tanker 
er de samme. Jeg har 

tenkt å holde fast 
ved evangeliet til 

døden.” 9
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Rhoda Greene: “Han hadde Guds Ånd”
Lucy Mack Smith talte på generalkonferansen 

i 1845, etter at alle vitnene om Mormons bok 
i familien hennes hadde dødd av sykdom eller 
blitt drept. Hun fortalte en historie fra sin sønn 
Samuels første misjon.

Samuel, et av de åtte vitnene, besøkte hjem-
met til Rhoda Greene, hvis mann var på misjon 
for en annen kirke. Samuel spurte Rhoda om 
hun hadde lyst på en bok. “Det er en Mormons 
bok som min bror Joseph oversatte fra plater han 
fant i jorden,” forklarte han.

Rhoda tok imot en kopi av boken for å lese 
den og vise den til sin mann. Da Samuel senere 
kom tilbake, fortalte Rhoda ham at hennes 
mann ikke var interessert, og at hun ikke kunne 
kjøpe boken. Bedrøvet tok Samuel boken og 
begynte å gå. Rhoda fortalte senere Lucy at 
Samuel så stoppet opp og så på henne. “Hun 
hadde aldri sett en mann se slik ut,” sa Lucy i 
sin konferansetale. “Hun visste at han hadde 
Guds ånd.”

“Ånden forbyr meg å ta imot denne boken,” 
fortalte Samuel Rhoda, som knelte ned og ba 
Samuel om å be sammen med henne. Hun 
beholdt boken, leste den og fikk et vitnesbyrd 
om den. Til slutt gjorde mannen hennes det 
samme. De valgte å overholde dens forskrifter 
gjennom hele livet.

“Og slik begynte verket,” vitnet Lucy, “og så 
spredte det seg som et sennepsfrø.” 10

Rhoda Greene er en av mine forfedre. Jeg blir 
oppbygget av hennes vitnesbyrd om Mormons 
bok og av de nedtegnede vitnesbyrdene fra 
vitnene og dem som hørte dem. Jeg blir styrket 
ved deres valg om å holde fast ved det Mormons 
bok lærer oss.

Vi kan alle være vitner om Mormons bok i 
vår tid når Den hellige ånd bekrefter for oss at 

boken er sann. Kort tid før jeg reiste på misjon, leste jeg ferdig Mormons 
bok, for så å knele og be ganske enkelt, men med ærlig hensikt, et opprik-
tig hjerte og tro på Jesus Kristus (se Moroni 10:3–4). Jeg fikk en sterk til-
skyndelse som formidlet: “Du vet allerede at den er sann.” Med den fulgte 
en fred som jeg aldri har ønsket å motstå. Jeg har siden visst at Mormons 
bok er sann.

Det er imidlertid ikke nok. President Russell M. Nelson har sagt: 
“Når jeg hører noen, også meg selv, si: ‘Jeg vet at Mormons bok er 
sann’, ønsker jeg å utbryte: ‘Det er bra, men det er ikke nok!’ Vi må føle 
i ‘dypet’ av vårt hjerte at Mormons bok uten tvil er  Guds ord. Vi må 
føle det så sterkt at vi aldri ville ønske å leve en eneste dag uten den.” 11 
President Nelsons læresetninger er sanne. Min vedvarende innsats for å 
etterleve læresetningene i Mormons bok har ført meg nærmere Gud enn 
noe annet. ◼

NOTER
 1. Russell M. Nelson, “Mormons bok: Hvordan ville livet ditt vært uten den?” Liahona, nov. 

2017, 63.
 2. Rebecca Swain Williams til Isaac Swain, Youngstown, New York, 12. juni 1834, rettskrivning 

standardisert. Se transkripsjon og fotografier av brevet i Janiece Johnson, “Give Up all and 
Follow Your Lord”, BYU Studies, årg. 41, nr. 1 (2002), 97–102.

 3. Se også Janiece Lyn Johnson, “Rebecca Swain Williams: Steadfast and Immovable”, Ensign, 
april 2011, 38–41.

 4. Se The Journals of William E. McLellin: 1831–1836, red. Jan Shipps og John W. Welch, 
(1994), 29–33.

 5. The Journals of William E. McLellin, 33, bruk av store bokstaver standardisert.
 6. I William E. McLellin’s Lost Manuscript, red. Mitchell K. Schaefer (2012), 165–67.
 7. Joseph Smith, i innledningen til Mormons bok. Du finner en analyse av denne læren i 

Scott C. Esplin, “Getting ‘Nearer to God’: A History of Joseph Smith’s Statement”, i Living 
the Book of Mormon: Abiding by Its Precepts, red. Gaye Strathearn og Charles Swift (2007), 
40–54.

 8. I Janiece L. Johnson, “‘The Scriptures Is a Fulfilling’: Sally Parker’s Weave”, BYU Studies, 
årg. 44, nr. 2 (2005), 116, 115.

 9. I Johnson, “‘The Scriptures Is a Fulfilling’”, 117.
 10. Lucy Mack Smith, “This Gospel of Glad Tidings to All People”, i Jennifer Reeder og Kate 

Holbrook, red., At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017), 24.
 11. Russell M. Nelson, “Mormons bok: Hvordan ville livet ditt ha vært uten den?” 63.
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Mormons bok ble 
skrevet av mange 

oldtidsprofeter som ned-
tegnet sine ord på forskjel-
lige sett med metallplater. 
Disse opptegnelsene ble 
senere forkortet for å lage 
Mormons plater, eller gull-
platene som Joseph Smith 
oversatte.

Drøfting
Sammenlignet med 

alt som kunne ha blitt 
nedtegnet på gullplatene, 
ble Mormon og andre 
inspirert til å velge en 
liten del til Mormons bok 
(se Mormons ord 1:5 og 
3 Nephi 26:6). Hvordan 
kan kunnskap om denne 
innflytelsen påvirke ditt 
perspektiv på kapitlene vi 
har i dag? ◼

30. DESEMBER–5. JANUAR  

Innledende sider

Hvilke plater kom  
Mormons bok fra?

Noen av kildene til  
Mormons plater

Mormons plater som ble gitt  
til profeten Joseph Smith

Lehis bok  
(en del av Mormons 
forkortelse, de 116 
sidene som Martin 

Harris mistet)Nephis mindre plater 
(600 f.Kr–130 f.Kr *): 

1 Nephi, 2 Nephi, Jakobs 
bok, Enos, Jarom, Omni

Nephis større plater 
(600 f.Kr–385 e.Kr): 
Lehi, Mosiah, Alma, 
Helaman, 3 Nephi, 

4 Nephi, Mormon 1–7

Ethers plater  
(rundt 2300 f.Kr–en 
gang før 130 f.Kr)

Messingplatene  
(4000 f.Kr–600 f.Kr ): 

Mange sitater fra 
disse platene finnes i 

Mormons bok.

* Tidsangivelsene repre-
senterer den omtrentlige 
perioden som dekkes av 
hvert sett med plater.

1 Nephi til og med Omni 
(ikke forkortet, tatt med fra 

Nephis mindre plater)

Mosiah til og med  
Mormon 7  

(Mormons forkortelse av 
Nephis større plater)

Ether (Ethers plater  
forkortet av Moroni)

Den  
forseglede del

Moronis  
skrifter, herun-
der tittelsiden
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Kom, følg med meg:  
M O R M O N S  B O K

UKE  

1

Mormon 8–9

Moroni

Mormons ord

 Moronis  
avslutning av  
sin fars bok

 Mormons 
forklaring 
på hvorfor 

han tok med 
Nephis min-

dre plater
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6.–12. JANUAR 

1 Nephi 1–7

Hovedstaden i konge-
riket Juda, preget av 

politiske intriger og ugude-
lighet. De siste ti årene har 
vært spesielt katastrofale. 
Judas konger ble drept eller 
tatt til fange. Jødene ble 
sendt til Babylon. Profeter, 
som Jeremia, ble truet og 
satt i fengsel. Det er ikke til 
å undre seg over at Herren 
befalte Lehi å flykte (se 
1 Nephi 2:1–2).

•  RELIGION: fordervet, 
avgudsdyrkende; 
falske profeter forkyn-
ner fred; et bukkehorn 
bekjentgjør daglig 
bønn

•  SAMFUNNSSTRUKTUR: 
patriarkalsk, her-
under byens eldster, 
familiens høvdinger og 
de aller høyeste, eller 
“menn av høy byrd”

•  FAMILIER: husstander 
består av flere boliger 
rundt en gårdsplass, 
ledet av faren. 
Omfatter sønnenes 
familier, ugifte døtre 
og tanter og aldrende 
slektninger.

•  MILITÆRMAKT: ingen 
for tiden. Alle sol-
dater er babylonere, 
som Juda betaler skatt 
til. ◼

Hvordan var Jerusalem  
på Lehis tid?

UKE  

2

•  BEFOLKNING:  

25 000  
(stort til å være på den 
tiden)

•  TERRENG: ørken, fruktbare 
daler, skrånende åser

•  VALUTA: penger etter vekt 
(sølv, kobber, gull; ingen 
mynter)

•  SPRÅK: hebraisk

•  ARBEIDSSTYRKE: hånd-
verkere, kjøpmenn, slaver 
(betraktet som medlemmer 
av familien); de fleste 
driver også gårdsbruk

•  MAT: frukt, brød, oliven, 
fiken, gryterett

•  KLÆR: grov ull, sandaler; 
hvite kjortler for prester
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Hva symboliserer  
frukten i Lehis syn?

13.–19. JANUAR. 

1 Nephi 8–10

•  Hvilke ord fra Skriftene eller fra pro-
feter i nyere tid har ledet deg til Jesus 
Kristus?

Bli ved frukten
Noen mennesker i Lehis syn forlot 

frukten på grunn av andres hån og latter-
liggjørelse. Å bli ved frukten er å holde 

fast ved våre pakter og ofte å være 
på steder hvor pakter inngås.

Del frukten
Etter at Lehi hadde spist av 

frukten, ønsket han å dele den 
med sin familie slik at de kunne føle 
“overmåte stor glede”, slik han gjorde 
(1 Nephi 8:12).

•  Hvordan kan du dele din kjærlighet til 
Jesus Kristus og hjelpe andre å delta i 
ordinanser? ◼
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Hva symboliserer frukten i Lehis syn, som er “det 
mest ettertraktelsesverdige av alt”? (1 Nephi 

11:22).
“Treets frukt er et symbol på [Jesu Kristi forson-

ings] velsignelser. Å spise av treets frukt representerer 
å motta ordinanser og pakter hvorved forsoningen 
kan bli fullt ut virkningsfull for oss” (David A. Bednar, 

“Lehis drøm: Hold fast i jernstangen”, Liahona, okt. 2011, 34).
Disse ordinansene omfatter dåp, bekreftelse, nadverden, ordinasjon til 

prestedømmet for menn og tempelets ordinanser.

Finn frukten
Jernstangen, eller Guds ord, leder oss til Jesus Kristus fordi Skriftene og 

profeter i vår tid oppfordrer oss til å delta i ordinanser og pakter og hjelper 
oss å forstå Jesu Kristi læresetninger, misjon og offer.

UKE  

3
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20.–26. JANUAR 

1 Nephi 11–15
Hvilke tydelige og verdifulle sannheter 

ble gjengitt av Mormons bok?

I et syn så Nephi at mange 
av læresetningene i Bibe-

len ville bli forandret over 
tid, men at Gud ville berede 
en vei for at disse sann-
hetene kunne gjengis (se 
1 Nephi 13:26–40).

Dåp er ikke 
nødvendig for 
spedbarn fordi 
de ennå ikke er 
ansvarlige (se 
Moroni 8:10). ◼

Adam og Evas 
fall var en del av 
vår himmelske 
Faders plan (se 
2 Nephi 2:22‒25).

Vi levde som 
ånder før dette 
liv, og lærte og 
forberedte oss 
til jordelivet (se 
Alma 13:3).

UKE  

4

Kristus besøkte 
folket i oldtidens 
Amerika og oppret-
tet sin kirke der (se 
3 Nephi 11–26).

2

1

4

3
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I denne delen

44 Det er hvor jeg er på vei, 
ikke hvor jeg har vært
Av Richard Monson

Bare digitalt

Velg evigheten
Av Evita Alabodi

Du kan ikke skynde deg når  
det gjelder omvendelse
Av Leah Barton

Hvordan jeg kom tilbake på 
stien etter mitt uforutsette 
svangerskap
Av Jori Reid

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 

Gospel Library)
• På facebook .com/ liahona

Jeg tror noen ganger det er lett for unge voksne å tro at omvendelse er noe 
skremmende. Det er sant at det kan være skremmende å innrømme hva vi 
har gjort hvis vi er redde for å miste kjærligheten fra mennesker vi bryr oss 

om eller fra vår himmelske Fader. Med dette synet på omvendelse kan vi bli 
fristet til å bekjenne “akkurat nok” til å bestå det som føles som en prøve for 
å komme opp på neste nivå. Men jeg har lært ved egen erfaring at det ikke er 
slik sann omvendelse er. Omvendelse er ikke alltid behagelig, men hvis vi for-
står hvor høyt Herren elsker oss og hvor gjerne han vil hjelpe oss, smelter 
frykten bort når vi utøver vår tro på hans evne til å gjøre oss rene. Jeg har lært 
at når jeg utøver tro på Kristus ved omvendelse, behøver ikke mine tidligere 
feiltrinn å definere min nåtid eller min fremtid (les mer i min artikkel på 
side 44).

I artikler som bare finnes digitalt, påpeker Evita at sann omvendelse gir 
oss takknemlighet for Frelseren og hans forsoning, og styrke til å motstå 
fremtidige fristelser. Leah legger til at vi ikke engang må vente på nadverden på 
søndag – å vende oss til Herren gjennom omvendelse hver dag gir oss styrke til 
å bryte selv små vaner som fører oss bort fra ham. Og hvis vi gjør alvorlige feil, 
sier Jori at omvendelsesprosessen kan lære oss om Frelserens kjærlighet til 
hver og en av oss.

Omvendelse er en gave jeg er takknemlig for å ha i mitt liv. Gud vet at vi er 
mennesker og at vi noen ganger gjør dumme valg. Så ufullkomne vi enn er, 
finnes det håp for oss. Hvis vi setter vår lit til Frelseren, vil han gå med oss på 
veien tilbake til vår Fader i himmelen – uansett hvor lang tid det tar.

Ha det bra!
Richard Monson

Unge voksne

Omvendelse er en gave
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Det er hvor jeg  
er på vei, ikke  
hvor jeg har vært

Av Richard Monson

Livet mitt ble ikke helt 
slik jeg trodde.

Da jeg var 18, 
forventet jeg å reise 
på heltidsmisjon, gifte 
meg relativt kort tid 

etterpå og stifte familie innen 
jeg var 25. Nå er jeg 32 år gam-
mel. Jeg reiste ikke på misjon, og 
jeg har vært inaktiv i Kirken det 
meste av mitt voksne liv. Jeg giftet 
meg – ble skilt – og giftet meg 
igjen.

Fordi jeg tok en vei som avvek 
fra den snevre og smale flere 
ganger, har jeg ikke alltid følt at 
jeg passet inn i kirken. Men jeg 
har innsett at det er et sted for 
meg. Mine erfaringer har lært 
meg at Frelserens og hans forso-
nings kraft er reell, og at det som 
betyr mest, ikke er hvor jeg har 
vært, men hvor jeg er på vei nå.

Jeg tok en vei 
som avvek fra 
den snevre 
og smale flere 
ganger, men 
gjennom det 
hele har jeg 
lært at Frelse-
rens og hans 
forsonings 
kraft er reell.

Jeg tror jeg i utgangspunk-
tet stilte spørsmål ved hva jeg 
trodde på, fordi jeg ikke var 
sikker på om mitt vitnesbyrd var 
sterkt nok til å reise på misjon. 
Jeg husker at jeg rundt den tiden 
jeg fullførte videregående skole 
tenkte på noe sånt som: Hva 
om mitt vitnesbyrd ikke er hundre 
prosent mitt? Hva om jeg har stolt 
for mye på andres vitnesbyrd?

Det plaget meg. Jeg ønsket å 
reise på misjon, men jeg lurte 
på om de åndelige opplevelsene 
jeg hadde hatt så langt, var nok 
til å gjøre meg til det jeg trodde 
en fremgangsrik misjonær skulle 
være – en som hadde nok ånde-
lig styrke og visste nok om evan-
geliet til å undervise andre.

Når jeg tenker tilbake, ville jeg 
ha bedt Gud hjelpe meg å forstå 
rådene som er gitt i Lære og 
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pakter 124:97: “La ham ydmyke 
seg for meg … og han skal motta 
av min ånd ‒ ja, Trøsteren ‒ som 
skal åpenbare sannheten om alle 
ting for ham og i samme stund 
skal gi ham hva han skal si.”

Men istedenfor å spørre Gud, 
rotet jeg meg bort i å sammen-
ligne min åndelige styrke med 
andres, og jeg var redd for at min 
utilstrekkelighet ville hindre folk i 
å ta imot evangeliet.

Da jeg bodde for meg selv 
som ung voksen, fortsatte jeg å 
prøve å finne ut hva jeg trodde 
på. Jeg så ikke faren ved det 
jeg så som isolerte avgjørelser 
som ikke omdefinerte hvem jeg 
var som person. Jeg begynte å 
trekke meg bort fra dem jeg var 
glad i, for jeg visste at de ville bli 
skuffet over valgene jeg gjorde. 
I stedet omga jeg meg med folk 
som egentlig ikke brydde seg om 
hva jeg gjorde.

En dag prøvde jeg en alko-
holholdig drikk av nysgjerrighet. 
Drikking ble en del av livet mitt, og 

til slutt gikk det fra ren rekreasjon til noe jeg brukte 
som en krykke for å takle vanskelige opplevelser. De 
negative forandringene i livet mitt i denne perioden 
var ikke nødvendigvis knyttet til ett valg. De kom 
gradvis. Det tok meg to år å innse at de små valgene 
jeg tok over tid, hadde ført meg til et sted jeg ikke 
ønsket å være.

Jeg mener ikke at du trenger å oppleve det mot-
satte for å lære evangeliets sannhet. Mine hand-
linger forårsaket smerte ikke bare for meg, men 
også for mennesker jeg elsket – og det i stor grad 
unødvendig. Jeg er takknemlig for at jeg var i stand 
til å ydmyke meg nok til å innse at (1) jeg var ulyk-
kelig, og (2) jeg hadde vært lykkeligst da jeg etter-
levde Guds bud. Det var noe jeg visste selv, noe jeg 
kunne stå for og dele med andre.

Jeg gikk til biskopen for å rette opp i ting, og vi 
møttes regelmessig for å forberede meg til å reise 
på misjon. Papirene mine var nesten ferdige da jeg 
ble tilskyndet til å forsikre meg om at han forsto 
noen av valgene jeg hadde tatt. Denne samtalen var 
ikke lett, men enda mer enn jeg ønsket å reise på 
misjon, ønsket jeg at ting skulle være i orden mel-
lom meg og Gud. Jeg var villig til å ta ansvar for det 
jeg hadde gjort galt og legge alt frem for ham, slik at 
jeg kunne bli ren.

Kort tid senere satt jeg foran et disiplinærråd. 
Det var på noen måter skremmende å innrømme 

Jeg rotet meg 
bort ved å 

sammenligne 
min åndelige 

styrke med 
andres.
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det jeg hadde gjort, foran dem som hadde vært 
mine ledere og veiledere i mange år, men da jeg 
kikket rundt i rommet, følte jeg fred. Jeg kunne 
se at de var der for å forstå og hjelpe meg. Da jeg 
dro, følte jeg Ånden forsikre meg om at uansett 
hva avgjørelsen ble, gjorde jeg min del, og det ville 
ordne seg. Gud og ledere som var glad i meg, ville 
samarbeide med meg for å få meg dit jeg trengte å 
være. Der jeg gikk, følte jeg Frelserens kjærlighet og 
visste at jeg ikke var utenfor hans forløsning.

Et sted for ufullkommenhet
Til tross for den fred jeg hadde følt, var det 

vanskelig å takle andres spørsmål om hvorfor jeg 
ikke var på misjon. Etter hvert som jeg fortsatte å 
arbeide meg gjennom omvendelsesprosessen med 
biskopens hjelp, ble det mindre og mindre sann-
synlig at en misjon lå i kortene for meg. Jeg måtte 
finne ut hvordan jeg skulle komme videre i livet. 
Da jeg var 21, var det vanskelig å føle tilhørighet 
noe sted, ettersom jeg ikke var hverken hjemvendt 
misjonær eller gift ung voksen.

Stevnemøter var vanskelig. Noen ganger behand-
let jenter meg annerledes når jeg fortalte dem at 
jeg ikke hadde vært på misjon og hadde vært inaktiv 
en periode. Av en eller annen grunn kom de fleste 
forhold aldri lenger enn til første stevnemøte.

Jeg var glad for at jeg til slutt giftet meg i tem-
pelet, men noen ganger følte jeg fremdeles at jeg 
ikke passet inn. Jeg hadde et vitnesbyrd, men jeg 
fant ikke ut hvordan jeg skulle dele det, og Kirkens 
klasserom føltes som prøver der mine jevnaldrende 
så meg mislykkes. Jeg trodde at fordi de fleste 
av dem hadde det livet jeg ønsket, hadde de ikke 

snublet like mye som meg.
En dag kalte biskopen meg 

inn og ga meg kallet til å under-
vise i eldstenes quorum. Jeg 
ble forbauset, siden jeg bare 
hadde vært i eldstenes quorum 
to ganger det siste året. Til tross 
for at jeg følte meg utrolig eng-
stelig, tok jeg imot kallet. Den 
første søndagen jeg underviste, 
begynte jeg med det som trolig 
var den underligste innledningen 
de hadde hørt:

“Hei, brødre, jeg heter Richard 
Monson. Jeg har aldri vært på 
misjon, og jeg har vært inaktiv 
mesteparten av mitt voksne liv. 
Jeg har så godt som aldri vært 
tilstede i eldstenes quorum fordi 
jeg føler at jeg ikke hører til eller 
at jeg ikke passer inn. Jeg vil ikke 
kunne besvare alle deres spørs-
mål, men jeg håper at dere vil 
delta slik at vi kan lære sammen. 
Hvis dette høres greit ut for dere, 
setter vi i gang.”

Det gikk opp for meg at jeg 
kunne innrømme for andre – og 
for meg selv – at selv om jeg 
ikke betraktet meg selv som en 
“rett pil” (en som hadde vært på 
misjon, vært aktiv hele sitt liv og 
ikke hadde gjort alvorlige feil), så 
pekte jeg i samme retning som 

Det gikk opp 
for meg at 
selv om jeg 
ikke betrak-
tet meg selv 
som en “rett 
pil”, så pekte 
jeg i samme 
retning som 
dem, og det 
var det som 
betydde noe.
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dem, og det var det som betydde noe. Til min for-
bauselse oppdaget jeg at flere enn én av disse men-
nene som jeg trodde levde et fullkomment liv, også 
hadde gjort feil. Jeg tror det understreket for oss alle 
at fullkommenhet ikke er et krav for å tilføre klassen 
eller Kirken som helhet, noe av verdi.

Vanskelige tider og en avgjørelse
Dessverre varte ikke min aktivitet i Kirken. 

Ekteskapet mitt var vanskelig, og jeg vendte meg 
til gamle laster for å unnslippe smerten. Hobbyer 
begynte å erstatte tilstedeværelse i kirken.

Tre år gikk, og jeg nådde bunnen. Jeg måtte ta 
et valg. Kunne jeg etterleve evangeliet, uansett hva 
som foregikk i livet mitt? Eller ville jeg bare gi etter 
for mørket? Jeg visste at hvis jeg skulle forplikte 
meg til den snevre og smale sti, måtte jeg kvitte 
meg med negative innflytelser i livet mitt. Mitt 
ønske om å vende tilbake til Kirken understreket 
også at min ektefelle og jeg var på forskjellige stier. 
Slik ekteskapet vårt var på dette tidspunktet, var vi 
allerede på vei mot skilsmisse.

Jeg var redd. Det var ingen garanti for at mine 
anstrengelser ville gi meg de gode tingene jeg 
ønsket i dette livet. Men min beslutning kom tilbake 
til det jeg hadde funnet ut mange år tidligere – at 
jeg var lykkeligst når jeg etterlevde evangeliet. Jeg 
bestemte meg for å forplikte meg fullstendig og 
overlate meg i Guds hender, uansett hva som måtte 
skje. Fra nå av var det meg og ham.
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Nok en gang begynte jeg å gå tilbake til kirken 
og få livet på rett spor. En av de lykkeligste dagene 
i mitt liv var da jeg fikk tempelanbefaling igjen. 
Jeg fant trøst i tempelet da ekteskapet fortsatte å 
sprekke og til slutt opphørte.

Jeg fant kilden til mitt egenverd
Så skremmende som denne avgjørelsen enn føltes, 

lærte jeg å verdsette Guds hånd på min sti. Selv om 
jeg hadde snublet, var ikke løpet tapt. Jeg konkurrerte 
ikke med noen andre. Når jeg stolte på Frelseren for 
mitt egenverd, kunne jeg slutte å bruke all min innsats 
på å prøve å forandre andres syn på meg.

I kirken føltes det helt greit å sitte alene eller 
blant medlemmer som var i forskjellige stadier av 
livet. Jeg gjorde en innsats for ikke å gjemme meg, 
og gjorde meg tilgjengelig for å snakke med folk i 
menigheten. Jeg kunne glede meg over å delta på 
mine møter i deres tiltenkte hensikt.

Denne freden hjalp også da jeg begynte å gå 
på stevnemøter igjen. Jeg fikk fremdeles ikke stev-
nemøte nummer to så ofte, men nå visste jeg at 
jeg ikke behøvde å gå på akkord med normene 
mine bare fordi jeg hadde rotet det til tidligere. Jeg 
etterlevde evangeliet etter beste evne, og jeg var 
god nok til å gå på stevnemøte med dem som også 
etterlevde evangeliet etter beste evne.

Til slutt fant jeg en verdig Guds datter som jeg 
giftet meg med i tempelet. Hennes sti var svært 
annerledes enn min, men når det gjaldt kjærlighet til 

Frelseren og forståelsen av hans 
forsoning, var vi på samme sted.

I årenes løp har jeg lært å ikke 
la min fortid eller andres anerkjen-
nelse definere mitt nåværende 
egenverd. Jeg har gitt slipp på 
tanken om at suksess ser ut som 
ett bestemt sett med livserfarin-
ger. Ikke alle har forstått hvor jeg 
nå er på grunn av måten jeg har 
kommet hit på, og det går bra. Jeg 
vil ikke prøve å overbevise dem. 
Jeg vil fortsette å omvende meg og 
komme nærmere Frelseren. Det 
er på grunn av ham at jeg, i likhet 
med Alma den yngre etter hans 
omvendelse, “ikke lenger [blir] opp-
revet ved tanken på mine synder” 
(Alma 36:19). Jeg kan føle fred i 
visshet om at det er hvor jeg er på 
vei – mot Frelseren – som teller. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah i USA.

Selv om jeg 
hadde snublet, 
var ikke løpet 
tapt. Jeg kon-
kurrerte ikke 
med noen 
andre.

Richard Monson bor i 
Utah i USA, og arbeider 
som prosjektleder for 

programvareutvikling. Han og hans 
hustru liker å dra på motorsykkelturer, 
reise og lage mat sammen i fritiden.
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fokus for hverdagen
Av Heather Bergeson og 
Amanda Dunn

56 Gå og gjør
Av Unge menns 
og Unge kvinners 
generalpresidentskaper

59 Frigjør kraften i 
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Av Symmony Ann Park

60 Temasang for ungdom 
2020: Jeg vil adlyde Ham
Av Nik Day

64 Siste ord: Gå og gjør med 
tillit til Gud
Av president Henry B. 
Eyring

Jeg liker virkelig 
å delta i Barn 
og ungdom fordi jeg 
kan sette meg egne mål å jobbe mot.

Som ett av mine mål valgte jeg å 
finne slektsnavn og utføre dåp for dem. 
Det var arbeidskrevende å lære å gjøre 
slektshistorie, men jeg ble så glad hver 
gang jeg fant et nytt navn å ta med til 
tempelet.

Så snart jeg fikk taket på det, bare 
fortsatte jeg fordi det var så morsomt. 
Snart hadde jeg for mange navn til å 
kunne gjøre dem selv. Derfor dro mange 
av mine søskenbarn og jeg til tempelet 
med navnene jeg hadde funnet, og 
sammen utførte vi dåp og bekreftelse 
for 172 personer.

Mor og far arbeider med å utføre 
resten av tempelordinansene for disse 
personene, noe som er kult fordi jeg 
føler at hele familien er på lag! Målet er 
å hjelpe så mange av våre forfedre som 
vi kan.

Å gjøre slektshistorie har hjulpet meg 
å komme nærmere både min levende 
familie og mine forfedre. Jeg er glad for 
at jeg nådde målet, og nå håper jeg å nå 
et enda mer utfordrende mål, slik at jeg 
kan fortsette å gjøre mer.

Eldon M., 13 år, Ohio i USA

UNGDOM

I DENNE DELEN

FO
TO

: R
AN

DY
 C

O
LL

IE
R

gå og gjør
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Av Heather Bergeson og Amanda Dunn
Kirkens tidsskrifter

Det har kanskje overrasket deg at Barn og ungdom ikke inneholder detal-
jerte sjekklister over alt du burde gjøre. Du gjør allerede så mange fan-
tastiske ting! Isteden ble denne personlige tilnærmingen utarbeidet for å 

hjelpe deg å komme nærmere Frelseren på måter som er inspirert av dine egne 
behov og interesser.

Hovedformålet med Barn og ungdom er å hjelpe deg å styrke din tro på Jesus 
Kristus. Lukas 2:52 lærer oss at i Jesu Kristi ungdom “gikk [han] fram i visdom 
og alder og i velvilje hos Gud og mennesker”. Han levde et balansert liv, og det 
samme kan du. Ved å fokusere på de åndelige, sosiale, fysiske og intellektuelle 
aspektene av livet ditt, kan du bli mer lik Frelseren.
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Et fokus for hverdagen

HVORDAN  
FUNGERER DET?

Barn og ungdom 
oppfordrer deg til å vokse 
åndelig, sosialt, fysisk og 
intellektuelt ved å delta 
i læring av evangeliet, 
tjeneste og aktiviteter  
og personlig utvikling.

BARN og 
UNGDOM:
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Akkurat slik Frelseren “gikk 
fram i visdom” (Lukas 2:52), kan 
du vokse i din kunnskap om og 
forståelse av evangeliet. Ethvert 
prinsipp i evangeliet du lærer, vil 
hjelpe deg å vite hvordan Frel-
seren kan styrke og velsigne deg 
på alle områder av ditt liv.

Vi har så mange ressurser 
vi kan bruke for å lære mer om 
evangeliets prinsipper og bli 
som Frelseren. Bønn, skrift-
studium og Ånden danner for 
eksempel grunnvollen. Din 
familie og dine ledere i Kirken 
kan hjelpe deg å lære mer 
om Frelseren. Kom, følg med 
meg - materiellet og Seminar 
kan veilede ditt studium. Når du 
bruker dine ressurser til å lære 
om Jesus Kristus og hans evan-
gelium, vil ditt forhold til ham bli 
bedre.

Å tjene andre er en av de 
viktigste tingene Frelseren gjorde 
mens han var på jorden. Ved å 
finne enkle og naturlige måter å 
hjelpe personer i din familie og 
ditt lokalsamfunn på, følger du 
hans eksempel og engasjerer deg 
i å bli mer lik ham.

Meningsfylte gruppeaktiviteter 
kan hjelpe deg og andre ung-
dommer å finne måter å tjene 
andre på, så vel som å vokse 
åndelig sammen. Morsomme 
og oppbyggende aktiviteter er 
sunne. Og når dere kommer 
sammen som en gruppe unge, 
trofaste siste dagers hellige, kan 
dere ofte lære og utrette mye 
mer enn dere kan på egenhånd.

Vår himmelske Fader og 
Jesus Kristus bryr seg virkelig 
om deg og om den personen du 
blir. Når du setter deg mål for å 
utvikle deg til den personen vår 
himmelske Fader ønsker at du 
skal bli, kan du komme nærmere 
ham og hans Sønn.

Alle er unike, så dine mål 
om personlig forbedring skulle 
tilpasses dine behov. Hvis du for 
eksempel ønsker å lære å spille 
salmer på piano, kan du sette 
deg som mål å øve hver dag. 
Hvis du ønsker å bli flinkere til å 
studere Skriftene, kan du sette 
av en tid hver dag til å lese. Søk 
Åndens veiledning for å finne  
en plan som vil fungere best  
for deg.

BARN OG UNGDOM ER FOR DEG
Den som har størst nytte av det, er deg! Når du setter deg dine egne mål for å 

studere og etterleve evangeliet, delta i tjeneste og aktiviteter og utvikle deg personlig, 
vil du lære mer om deg selv og hvem du egentlig er. Arbeidet med å bli en Jesu Kristi 
disippel kan være krevende, men det er det mest givende målet vi kan sette oss.

ÅN
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T
FYSISKLÆRING AV EVANGELIET

TJENESTEPROSJEKTER OG 
AKTIVITETER

PERSONLIG UTVIKLING
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TVILLINGSØSTRE OMSETTER BARN OG UNGDOM I HANDLING
Ungdommer akkurat som deg har allerede begynt å se velsignelsene ved å strebe 

etter å bli mer lik Jesus Kristus i hverdagen. Danika og Natasha R., 15, fra Ohio i USA, er 
tvillingsøstre som har bestemt seg for å gjøre nettopp det. Faren deres er fra Thailand, 
og fordi de noen ganger besøker familien der, bestemte Danika og Natasha seg for å 
lære mer om thailandsk mat og språk.

Danika satte seg som mål å lære å lage noen thailandske suppeoppskrifter. Hun 
handlet inn ingrediensene og øvde på nye matlagingsteknikker sammen med faren. 
Natasha ønsket å lære å kommunisere med familien i Thailand, så hun satte seg som 
mål å lære ett nytt thailandsk ord hver dag. Hun brukte et nettsted som hjalp henne å 
studere språket, og øvde på å uttale ord sammen med faren.

Mens Danika og Natasha arbeidet 
med målene sine, ønsket de å dele det 
de lærte, med de andre unge kvinnene 
i menigheten. Deres ledere hjalp dem 
å organisere en aktivitet for å lære mer 
om Thailand. På aktiviteten laget Danika 
suppe til alle mens Natasha lærte dem 
noen thailandske ord.

Søstrene inkluderte også sin venn 
Grace i aktiviteten. Grace hadde et 
personlig mål om å bli flinkere til å tale 
offentlig, så hun holdt en presentasjon 
om hvordan man bruker spisepinner slik 
at de kunne spise suppen sin!

Ved å øve på sine mål og samarbeide 
med sine ledere og andre unge kvinner, 
var Danika og Natasha i stand til å plan-
legge en morsom kveld som de kunne 
glede seg over sammen med vennene 
sine.
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Tips for deltagelse i Barn  
og ungdom

Den beste tilnærmingen til din vekst 

er ydmykt å tilpasse dine mål slik 

at de virker for deg, din familie og dine 

omstendigheter. Her er noen forslag:

1.  Søk personlig åpenbaring

Vår himmelske Fader vil veilede deg 

når du søker og følger inspirasjon.

2.  Det gjelder ikke bare i kirken

Du vil få mest mulig ut av Barn og 

ungdom hvis du legger planer for 

å forbedre deg på alle områder av 

livet, ikke bare på Kirkens møter og 

aktiviteter.

3.  Inkluder familien din

Familiemedlemmer kan hjelpe deg 

å utvikle dine mål og holde oversikt 

over din fremgang.

4.  Bruk og del det du lærer

Når du deler det du lærer, med 

familie, venner og andre, hjelper du 

til med å oppfylle Herrens befaling 

om å spre evangeliet og samle det 

adspredte Israel.

VELSIGNELSER VED Å DELTA I BARN 
OG UNGDOM

Danika og Natasha forteller at de har 
mottatt mange velsignelser ved å strebe 
etter å lære mer om sin arv og feire den 
sammen med sin familie og andre unge 
kvinner. Deres erfaring kom ikke uten 
utfordringer. Natasha forklarer: “Jeg gikk 
på skolen mens jeg lærte thailandsk, så 
det var noen ganger vanskelig å få tid til å 
gjøre det.” Danika tilføyer: “På aktiviteten 
var det litt vanskelig å lage suppen på 
egenhånd siden pappa ikke var der.” Men 
søstrene var enige om at det var verdt 
det til slutt.

Danika sier: “Jeg liker at jeg fikk til-
bringe tid sammen med pappa, og det 
hjalp meg å føle meg nærmere familien 
min.” Hun forklarer også: “Å sette meg og 
oppnå mine personlige mål hjalp meg å 
komme nærmere Jesus Kristus ved å gi 
meg en tydelig sti for å hjelpe meg selv og 
andre. Istedenfor å vimse tankeløst rundt 
slik jeg gjorde noen kvelder, hadde jeg en 
fastsatt norm å følge og holde meg til, og 
det ga meg mer tid til å tenke på Kristus.”

Natasha sier at det å sette seg og nå 
sitt mål “virkelig fikk meg til å tenke dypt 
på hva jeg trengte og ønsket å gjøre for å 

komme nærmere Kristus.” Hun sier også 
at selv om hun har endret fokus til et nytt 
mål, ble hun inspirert til å fortsette å lære 
thailandsk: “Mitt opprinnelige mål var å 
lære thailandsk slik at jeg kunne snakke 
med familien i Thailand, så jeg ønsker å 
fortsette å lære thailandsk slik at jeg kan 
snakke med dem.”

Danika og Natashas balanserte til-
nærming til sin personlige utvikling hjalp 
dem å lære mer om sin fars kultur, ha det 
moro sammen med venner og komme 
nærmere sin familie og Frelseren – og 
det er det Barn og ungdom handler om.

Din deltagelse i Barn og ungdom kan 
også hjelpe deg å utvikle relasjoner med 
din familie, andre ungdommer og med-
lemmer av menigheten, og ikke minst 
Frelseren, når du fokuserer på hvordan 
du kan bli så god som mulig. ◼
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gå og gjør
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Årets tema fokuserer på ordene “gå og gjør”, en frimodig erklæ-
ring som ble gitt av den trofaste profeten Nephi i Mormons 

bok i 1 Nephi 3:7. Men kanskje den mest betryggende delen av 
dette verset kommer når Nephi lærer oss at Herren alltid “bereder 
en vei” for at hans verk kan utføres.

Overbevisningen om at Gud vil berede veien for deg kommer av 
dyp tro. Nephi visste at hvis Gud ba ham om å gjøre noe, ville Gud 
også hjelpe ham å utføre oppgaven. Og vi vet at på grunn av Nephis 
tro og tillit til Herren, klarte han å få tak i messingplatene.

I likhet med Nephi kan vi ha tro til å “gå og gjøre”. Du forstår 
kanskje ikke alltid grunnen til instruksjoner fra Kirkens ledere eller 
foreldre, eller tilskyndelser fra Den hellige ånd. Det vil ikke alltid 
gi mening, eller det kan til og med virke som om det er umulig å 
utføre. Men “ingenting er umulig for Gud” (Lukas 1:37). Når du går 
fremover i tro, vil du oppdage at Gud alltid har en grunn og en plan.

Gud vil aldri be deg om å gjøre noe som han vet at du ikke kan 
klare. Han vil aldri bare gjøre det slik at du skal mislykkes. Men han 
kan be deg om å gjøre noe som krever sterk tro og tillit til Åndens 
veiledning.

Nøkkelen til å tilegne seg troen til å “gå og gjøre” er å utvikle 
selvtillit. Når du har tillit til Herren, stoler du på at han vil gjøre deg i 
stand til å utføre enhver oppgave. Tenk at du ble sendt til jorden på 
denne tiden fordi du er rede og i stand til å utføre Herrens arbeid 
her og nå. Du har blitt utvalgt til å leve nå fordi Herren har tillit til 
deg.

Velsignelsene du mottar for å handle i tro og frimodighet, er fan-
tastiske. Du vil bli kjent med din identitet og hensikt i et større og 
mer fokusert perspektiv. Du vil vokse i tillit til Jesus Kristus og hans 
forsoning, og du vil vite at du, med Herrens hjelp, er tilstrekkelig. ◼

Handle i tro
Av Unge kvinners generalpresidentskap
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Vær som Nephi
Av Unge menns generalpresidentskap

Da Nephi sa til sin far: “Jeg vil gå og gjøre det som Herren 
har befalt” (1 Nephi 3:7), ga han oss et inspirerende eksem-

pel på tro og flittig lydighet. Nephis forpliktelse til å gå og gjøre 
var forankret i to viktige egenskaper som vi alle kan utvikle: 
hans personlige vitnesbyrd om Herren og hans profeter, og 
hans åndelige standhaftighet.

Utvikle et vitnesbyrd
Nephi var lydig fordi han hadde søkt og fått sitt eget vitnes-

byrd om Herrens befalinger til hans far (se 1 Nephi 2:16–20). 
Han visste at oppgaven med å få tak i messingplatene ville bli 
vanskelig. Men i motsetning til brødrene sine, visste han at Her-
ren ville være med ham og berede en vei for dem så de kunne 
klare det.

Denne troen på Gud og hans profet velsignet og styrket 
Nephi gjennom hele hans liv og hjalp ham å utføre mirakuløse 
ting. I likhet med Nephi kan vi utrette store ting i vårt liv når vi 
streber etter å adlyde rådene vi får fra levende profeter, Den 
hellige ånds hvisken og Skriftene. Herrens profet i dag, presi-
dent Russell M. Nelson, har for eksempel bedt oss om å hjelpe 
til med å samle Israel og forberede Frelserens gjenkomst.1

Når vi studerer Guds ord og adlyder det, vil vår tro vokse, og 
vi vil føle en beslutning i vårt hjerte om å fortsette å være lydige, 
selv om vi vet at det er vanskelig.

Utvikle åndelig standhaftighet
Nephis eksempel lærer oss også om den Kristus- lignende 

egenskapen standhaftighet – å arbeide gjennom utfordringer 
istedenfor å se etter en enkel utvei. Det finnes tider i vårt liv da 
vi blir bedt om å gjøre vanskelige og krevende ting. Hvis vi stoler 
på vår tro på Kristus i slike situasjoner, og velger det “vanskeli-
gere rette istedenfor det lettere gale”,2 vil vi bli velsignet.

Når du står overfor en vanskelig avgjørelse eller oppgave, 
vil det å ha en “gå og gjør”-innstilling hjelpe deg å holde ut. Ved 
trofast å følge veiledningen du mottar, viser du Herren at han 
kan stole på deg og øke din tro på Jesus Kristus.

Når du trofast arbeider for å utvikle ditt vitnesbyrd, din ånde-
lige standhaftighet og en “gå og gjør”-innstilling, vil Herren vel-
signe deg, styrke deg og oppholde deg i år og resten av ditt liv. ◼
NOTER
 1. Se Russell M. Nelson, “Sions ungdom kom nå alle” (verdensomspen-

nende andakt for ungdom, 3. juni 2018), HopeOfIsrael .ChurchofJesus 
Christ .org.

 2. Thomas S. Monson, “Valg”, generalkonferansen i april 2016.



 J a n u a r  2 0 2 0  59

Av Symmony Ann Park

Mens jeg var på misjon på 
Filippinene, holdt min ledsa-
ger og jeg en spesielt viktig 

leksjon om hvor viktig det er å studere 
Mormons bok hver dag. På slutten av 
leksjonen bar min ledsager et av de 
mektigste vitnesbyrdene om skriftstu-
dium som jeg noensinne hadde hørt. 
Hun vitnet om at det å lese Mormons 
bok tilførte en ny kraft i livet hennes 
som var umulig å forklare.

Det var tydelig at hennes erfaring med 
Mormons bok hadde forandret hennes 
liv, og jeg ønsket det samme.

Den kvelden bestemte jeg meg for at 
jeg skulle lese Mormons bok om igjen. 
Fra begynnelsen.

Jeg tilbragte mye tid på mine knær 
med å forklare for Gud at jeg ønsket å 
oppleve den omvendelse og kraft som 
kommer ved Den hellige ånd.

Svaret jeg mottok, var: Les. Bare les.
Og det gjorde jeg. Jeg begynte å lese 

med ny energi. Jeg var spesielt oppmerk-
som på hvert eneste vers, hvert kapittel 
og hver side. Mens jeg leste, fant jeg vers 
som besvarte mine spørsmål, lindret 
mine bekymringer og bidro til å løfte 
byrdene til dem jeg underviste.

Etter omtrent en måned forsto jeg at 
noe inni meg var i ferd med å forandre 
seg. Min evne til å være glad i andre vok-
ste. Jeg hadde mer håp for fremtiden. Jeg 
var i stand til å arbeide hardere og lengre 
hver dag. Jeg var mer opptatt av arbeidet, 
og jeg begynte å føle så mye glede.

En dag jeg studerte, kom jeg over 
et sitat av president Ezra Taft Benson 
(1899–1994), tidligere president for 
Kirken: “Det finnes en kraft i [Mormons 
bok] som vil begynne å tilflyte deres liv 
i samme øyeblikk som dere begynner 
på et seriøst studium av den … Når dere 
begynner å hungre og tørste etter disse 
ord, vil dere finne mer og mer liv.” 1

Etter hvert som jeg fortsatte å stu-
dere, begynte jeg virkelig å forstå hva han 
mente. Jeg fant mer liv.

Når jeg tenker tilbake, er jeg overbevist 
om at en av grunnene til at jeg ble satt 
sammen med denne ledsageren, var så jeg 
kunne være der den kvelden for å høre vit-
nesbyrdet hennes. Jeg følte at alt det gode 
i livet – kjærlighet, håp, tillit, hardt arbeid, 
besluttsomhet og glede – ble forsterket.

Det var et nytt lys i livet mitt, og jeg 
visste at det var virkelig. ◼
Artikkelforfatteren bor i Arizona i USA.

Hvordan kan du  
frigjøre kraften i  
Mormons bok i  
ditt liv?
 1. Les hver dag.

 2. Studer etter emne.

 3. Bruk studiehåndboken.

 4. Snakk med andre.

“Jeg lover at når dere med bønn stude-

rer Mormons bok hver dag, vil dere ta 

bedre avgjørelser – hver dag.” 2

Frigjør kraften i  
MORMONS BOK

FO
TO

: G
ET

TY
 IM

AG
ES

NOTER
 1. Ezra Taft Benson, “Mormons bok – 

sluttstenen i vår religion”, Lys over 
Norge, jan. 1987, 3.

 2. Russell M. Nelson, “Mormons bok: 
Hvordan ville livet ditt vært uten den?” 
Liahona, nov. 2017, 63.
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64 L i a h o n a

Den unge Nephi i Mormons bok vekker et 
ønske i oss om å utvikle tillit til Herren og 
adlyde hans bud. Nephi sto overfor fare 

og mulig død da han uttalte denne tillitserklæring 
som vi kan og må føle i vårt eget hjerte: “Jeg vil gå 
og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at 
Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling 
uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre 
det han befaler dem” (1 Nephi 3:7).

En slik tillit kommer av å kjenne Gud. Mer enn 
noe annet folk på jorden har vi, gjennom de strå-
lende begivenheter i evangeliets gjengivelse, følt 
takknemlighet for det Gud har åpenbart om seg selv 
så vi kan stole på ham.

For meg begynte det i 1820 med en ung gutt i et 
skogholt på en gård i delstaten New York. Gutten, 
Joseph Smith jr., gikk til et avsondret sted og knelte 
ned for å be med fullstendig tillit til at Gud ville 
svare. Hver gang jeg leser denne beretningen blir 
min tillit til Gud og hans tjenere større:

“[Jeg så] en lysstøtte rett over mitt hode, klarere 
enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg.

… Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer 
hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, 
stående over meg i luften. En av dem talte til meg, 
kalte meg ved navn og sa idet han pekte på den 
annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham! ( Joseph 
Smith – Historie 1:16–17).

Faderen åpenbarte for oss at han lever, at 
Jesus Kristus er hans elskede Sønn og at han 
elsket oss nok til å sende denne Sønnen for å 
frelse oss. Og fordi jeg har et vitnesbyrd om at 
han kalte denne gutten som profet, stoler jeg på 
hans apostler og profeter i dag og dem som de 
kaller til å tjene Gud.

Du viser tillit til Gud når du lytter i den hensikt å 
lære, omvende deg og så gå og gjøre hva han enn 
ber deg om. Hvis du stoler nok på Gud til å lytte 
etter hans budskap til oppmuntring, korrigering og 
rettledning fra hans tjenere, vil du finne dem. Hvis 
du så går og gjør det han ønsker at du skal gjøre, vil 
din tillit til ham vokse og med tiden vil du bli overvel-
det av takknemlighet over at han har begynt å stole 
på deg. ◼

Gå og gjøre  
med tillit til Gud

Av president Henry B. Eyring
Annenrådgiver i Det første presidentskap

D E T  S I S T E  O R D E T

Fra en generalkonferansetale i oktober 2010.



“Og det skjedde at jeg, Nephi, sa til 
min far: Jeg vil gå og gjøre det som 
Herren har befalt, for jeg vet at 
Herren ikke gir menneskenes barn 
noen befaling uten at han bereder 
en vei for dem, så de kan utføre 
det han befaler dem.”
1 NEPHI 3:7

gå og 
gjør

ChurchofJesusChrist .org/ youth
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V2 V e n n e n

Den dyrebare  
Mormons bok

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

IL
L
U

S
T

R
A

S
JO

N
E

R
: 

S
T

E
V

E
 J

A
M

E
S

Av president 
Russell M. 

Nelson

Hvor dyrebar er Mormons bok for deg? Hvis du ble tilbudt diamanter eller 
rubiner eller Mormons bok, hva ville du velge? Mormons bok er i sannhet 

Guds ord. Den lærer oss om Jesus Kristus.
Jeg oppfordrer deg til å lese i Mormons bok hver dag. Be om og tenk over 

det du lærer.
Når du gjør dette, lover jeg:

Du vil føle deg nærmere Frelseren.

Du vil ta bedre avgjørelser – hver dag.

Vår himmelske Fader vil hjelpe og inspirere deg.

Du vil være i stand til å overvinne fristelser.

Det vil trøste deg, gjøre deg sterk og oppmuntre deg.

Forandringer og mirakler vil begynne å skje!

Tilpasset fra “Søstrenes 
deltagelse i Israels innsam-
ling”, Liahona, nov. 2018, 
68–70; og “Mormons bok: 
Hvordan ville livet ditt ha 
vært uten den?” Liahona, 
nov. 2017, 60‒63.



V3

IL
L
U

S
T

R
A

S
JO

N
E

R
: 

S
T

E
V

E
 J

A
M

E
S Da jeg lærte å lese, 

ga mor meg en 
Mormons bok og ba meg 
lese den som forberedelse 
til dåpen. Siden den gang 
har jeg lest i den hver dag. 
Min favoritthistorie er da 
Lehi fant Liahona.
Keyla S., 7 år,  
Mexico City i Mexico

I år samler vi historier, bilder og  
tegninger om den dyrebare Mormons 
bok. Vi skal sette dem på utstilling og 

publisere noen av dem i bladet!

Jeg ga en Mormons bok 
til en av mine klasse-

kamerater på skolen.
Felipe M., 9 år,  
São Paulo i Brasil

Hvordan er  
Mormons bok  

dyrebar for deg?

Ari K., 9 år, Nuevo León i Mexico

“Livets tre”,  
Russell K., 8 år,  

North Carolina i USA

SEND OSS DIN KUNST ELLER ERFARING!
1. Lag en tegning, ta et bilde, eller skriv 

om Mormons bok.2. Send det til oss! Se siste omslagsside for 
å finne ut hvordan.3. Følg med på Vennen hver måned for å se hvordan 

barn følger president Nelsons oppfordring om å lese 

Mormons bok.



V4 V e n n e n

Det var en vindfull 
dag i Mongolia. Ni år 

gamle Batbayar gikk hjem 
fra busstoppet etter sko-
len. Han holdt jakken sin 
tettere inntil seg i vinden. 
Heldigvis var det ikke 
langt til besteforeldrenes 
hus, hvor han bodde.

“Hei!” sa Batbayar da 
han kom inn.

“Velkommen hjem,” sa 
bestemor. “Jeg har laget litt khuushuur å spise.”

“Takk!” Batbayar tok en av de varme, kryd-
rede kjøttpaiene.

“Vent! Ikke spis før misjonærene kommer,” sa 
bestefar. “De kommer hvert øyeblikk.”

Batbayar elsket når misjonærene fra bestemor 
og bestefars kirke kom på besøk. Han lærte 
alltid mye av dem. Det var bare ett problem.

“Vil de be meg om å lese i Mormons bok 
igjen?” spurte Batbayar. “Det er vanskelig for 
meg å lese.”

“Det er derfor de har med seg en annen bok i 
dag,” sa bestemor.

“Hvilken bok?” sa Batbayar.
“Du får se,” sa bestefar.
Snart kom misjonærene. De spiste bestemors 

deilige kjøttpaier sammen. Så sa Batbayar: 

“Bestemor sier at dere har en bok til meg.”
“Jeg tror du vil like denne boken,” sa søster 

Heitz. “Den har mange bilder.”
Batbayar så på omslaget. Historier fra Mormons 

bok, sto det. Et bilde på omslaget viste folk som 
bygget en båt.

“Jeg husker den historien,” sa Batbayar. “Man-
nen visste ikke hvordan han skulle bygge en 
båt. Så han ba. Og Gud hjalp ham.”

“Akkurat,” sa søster Enkhtuya. “Vil du prøve 
å lese denne boken? Så kan du be om å få vite 
om det den lærer oss, er sant.”

“Det skal jeg,” lovet Batbayar.
Den kvelden leste han fra bildeboken. Han 

leste historien om båten. Så ba han. Han sovnet 
mens han tenkte på mannen som bygget båten 
og hvordan Gud hjalp ham.

Batbayar og bildeboken
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Av Richard M. Romney
Kirkens tidsskrifter
(Basert på en sann historie)
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Fra da av leste Batbayar en historie hver 
kveld. Så ba han. Hver kveld falt han i søvn 
mens han tenkte på det han hadde lest.

Da søstermisjonærene kom tilbake, 
underviste de Batbayar mer om Jesus 
Kristus. Batbayar lærte om profeter. Han 
lærte om Guds bud. Han fortsatte å gå i 
kirken sammen med bestemor og bestefar. 
Og han fortsatte å lese og be.

En dag hadde Batbayar noe viktig å 
fortelle sine besteforeldre. “Når jeg leser 
historiene i bildeboken, får jeg en god 
følelse,” sa han. “Når jeg ber, føler jeg at 
de er sanne. Jeg tror jeg bør bli døpt.”

I dag er Batbayar medlem av Kirken. Han 
har blitt bedre og bedre til å lese. Han leser 
fremdeles Mormons bok hver kveld! ●

Batbayar og bildeboken
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Hvordan hjalp 
misjonæ rene 
Batbayar? Hvem 
hjelper deg?
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Det er ca. 3 millioner innbyggere i Mongolia og rundt  

12 000 medlemmer av Kirken. Hva legger du merke til på dette 

bildet som er det samme som familien din? Hva er forskjellig?

Mongolia ligger i Asia,  

mellom Kina og Russland.

 Vi reiser rundt 
i verden for å 

lære om Guds barn. 
Bli med oss når vi 
besøker Mongolia!

Hei  
fra 

Mongolia!

Det er flere hester enn 

mennesker i Mongolia! 

Mongolske festivaler har 

hesteløp,  bueskyting, 

bryting, dans og 

velsmakende mat.

Dette er Mopmohpi Hom, 
Mormons bok.

Vi heter 
Margo og 

Paolo.
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Andre familier bor på landsbygden. De bor  

i telt som kalles gers, og passer dyr som  

jakokser, hester og kameler.

Er du fra Mongolia? 
 Skriv til oss!  

Vi vil gjerne høre fra deg!

Mange familier 

i Mongolia bor 

i hovedstaden, 

Ulaanbaatar.

Møt noen av vennene våre  
fra Mongolia!

Jeg vet at Jesus Kristus er Guds 
Sønn og at han er glad i meg 
og alle barn overalt. Jeg elsker 
å gå i kirken og i Primær, for 
når jeg er der, kan jeg lære 
om Jesus.
Bilegt, 7 år

Jeg vet at vi har en levende 
profet, president Russell M. 
Nelson. Han underviser om 
ting som er sanne.
Gerelchimeg, 4 år

ILLUSTRASJONER: KATIE MCDEE

Jakokser er 

som kveg, 

men har mer 

hår!

Takk for at 
du utforsket 

Mongolia sammen 
med oss. Vi ses 

neste gang!
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Da jeg var barn, spilte jeg fiolin. Jeg ville at det skulle 
høres pent ut. Jeg ønsket å spille for mor og far 

og at de skulle si: “Å, Joy, så vakkert!” Men det låt ikke 
vakkert. Det knirket!

Noen ganger når jeg ikke øvde, sa læreren: “Joy, har 
du øvd denne uken?” Det fikk meg til å ønske å øve så 
jeg kunne spille bedre neste uke.

Når jeg tenker tilbake, var det å spille fiolin en god 
erfaring fordi det var vanskelig. Selv om jeg ikke alltid 
likte å øve, lærte jeg så mye av å sette meg som mål å 
øve litt hver dag.

Det er det jeg håper du vil gjøre. Prøv å gjøre det litt 
bedre hver dag. Vår himmelske Fader forventer ikke 
at du skal være i stand til å gjøre alt på en gang. Livet 
handler om å lære og vokse litt om gangen. Han vil at 
du skal fortsette å prøve. Og han vil at du skal glede  
deg over veksten!

Noen ganger er vi strenge med oss selv. Vi tenker: 
“Jeg mislyktes. Jeg klarer det ikke,” og så gir vi opp. Men 

Frelseren sier: “Stå på. Jeg er her for å hjelpe deg!” 
På grunn av Jesus Kristus trenger vi ikke å gjøre 
det alene. Vi kan reise oss og prøve igjen med hans 

hjelp. Det er dette livet handler om.
Hvis det var én ting jeg skulle ønske du kunne vite i 

ditt hjerte, må det være at vår himmelske Fader er glad i 
deg. Du står kanskje overfor vanskelige ting, men du har 
blitt beredt til å komme til jorden akkurat nå. Bare fortsett 
å prøve, og fortsett å dele ditt lys. Vår himmelske Fader vil 
velsigne og veilede deg når du følger paktens sti. ●

Litt bedre for  
hver dagAv søster  

Joy D. Jones
Primærs 

generalpresident

IL
L
U

S
T

R
A

S
JO

N
E

R
: 

JE
N

N
IF

E
R

 B
R

IC
K

IN
G

Kirken har en ny  
Veiledningsbok for 

barn i alderen 7 år 
og oppover. Den 

kan hjelpe deg å 
lære og vokse!
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Du kan bruke den nye Personlig utvikling: Veiledningsbok for barn for å hjelpe deg å vokse slik  
Jesus vokste da han var på din alder. Det er også en morsom måte å prøve nye ting på!

Å vokse som Jesus
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Åndelig
Jesus gikk frem i velvilje hos Gud.

Sosialt
Jesus gikk frem i velvilje hos mennesker.

Fysisk
Jesus gikk frem i alder. Intellektuelt

Jesus gikk frem i visdom.

“Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker” (Lukas 2:52).
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Minchan K., 11 år,  
Gyeonggi- do i Sør- Korea

En dag på skolen gjorde noen av 
mine klassekamerater narr av en 

annen elev ved å kalle ham stygge 
ting. Det så gøy ut, så jeg ble med dem. I noen uker 
gjorde jeg narr av ham sammen med vennene mine.

Noen uker senere fortalte gutten meg hvordan det føl-
tes. Han ble såret av det vi sa, selv om han lot som om 
han ikke brydde seg om at vi gjorde narr av ham. Han 
sa at han gråt hver kveld. Jeg gråt nesten da han fortalte 
meg det. Jeg ønsket å hjelpe ham og bestemte meg for å 
be om unnskyldning for det jeg hadde sagt til ham.

Neste dag gikk jeg bort til ham og la armen rundt 
skulderen hans. Jeg sa: “Jeg er virkelig lei for at jeg 

gjorde narr av deg.” Han nikket til det jeg sa, og fikk 
tårer i øynene. Men de andre barna gjorde fortsatt narr 
av ham. Så husket jeg det jeg lærte i Primær- klassen min: 
Velg det rette.

Jeg sa modig til klassekameratene mine: “Slutt å gjøre 
narr av ham! Vet dere hvor vanskelig dette har vært for 
ham? Vær så snill å si at dere er lei for det dere har gjort, 
og vær venner med ham.”

Men de ville ikke forandre seg så lett. Isteden ble de 
sinte på meg og sa: “Hva feiler det deg plutselig? Du 
gjorde også narr av ham!”

Jeg hadde fremdeles dårlig samvittighet for det jeg 
hadde gjort. Så jeg sa: “Jeg har allerede sagt unnskyld til 
ham. Jeg vil at dere også skal forstå hvordan han føler 
det og slutte å gjøre narr av ham.

En av dem sa unnskyld, og vi tre ble gode venner. 
Noen gjør fremdeles narr av ham, men han føler seg 
bedre fordi han har oss. Jeg vil velge det rette ved å 
hjelpe en venn i nød. ●

V E N N L I G H E T  T E L L E R

VENNLIGHETSUTFORDRING
Hvis du ser noen som er ny på 
skolen eller i Primær, kan du 
smile og si hei.

Unnskyldningen
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1. Finn en lesevenn, og les sammen.

2. Marker vers om Jesus Kristus.

3. Tegn favorittscener. (Og send oss en 
tegning! Se side V3.)

4. Les fra den illustrerte boken Historier 

fra Mormons bok.

5. Bruk fargeleggingsoversikten 
på side V12.

6. Lytt til Skriftene i Gospel 
Library- appen.

7. Rollespill 
favoritthistorier.

8. Se Mormons bok- 
videoer på Internett.

8 forslag for å lese  
Mormons bok
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I år kan du følge med 
på Kom, følg med 

meg- leksjonene ved å 
lese versene for hver 
uke på side V14. Farge-
legg deretter de tilsva-
rende feltene på disse 
sidene. Ditt vitnesbyrd 
om Jesus Kristus vil 
vokse når du leser 
Mormons bok!

Jeg kan lese Mormons bok
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Jeg kan lese Mormons bok
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18. Mosiah 8:16–18

19. Mosiah 13:1–5

20. Mosiah 18:1, 8–16

21. Mosiah 27:23–26

22. Alma 2:27–31

23. Alma 5:14–16

24. Alma 8:14–22

25. Alma 14:26–28

26. Alma 19:16–17, 28–30

27. Alma 26:12–16

28. Alma 31:31–38

29. Alma 32:26–31

30. Alma 37:6–7, 33–37

31. Alma 40: 9, 23–25

32. Alma 46:12–15

33. Alma 56:44–48, 56

34. Helaman 5:12–14

35. Helaman 10:2–7

1.  Innledningen til Mormons bok,   

 avsnitt 1, 8–9

2.  1 Nephi 3:7; 4:1, 4–8, 17, 38

3.  1 Nephi 8:10–12, 19–22

4.  1 Nephi 11:1–6, 24–27

5.  1 Nephi 16:18–20, 23–24, 28–31

6.  2 Nephi 2:25–28

7.  2 Nephi 9:49–52

8.  2 Nephi 25:23, 26, 29

9.  2 Nephi 27:23–26

10. 2 Nephi 31:4–12, 20

11. Jakobs bok 4:6–8, 12–13

12. Jakobs bok 5:71–75

13. Enos 1:3–12

14. 2 Nephi 9:6–8, 11

15. Alma 7:11‒13

16. Mosiah 2:5–7, 17–19

17. Mosiah 4:9–12

Leseplan for Mormons bok
Disse versene i Skriftene hører til Kom, følg med 

meg - leksjonene for hver uke i 2020.

36. Helaman 13:2–3; 14:2–8

37. 3 Nephi 1:8–15

38. 3 Nephi 11:8–17

39. 3 Nephi 12:13–16

40. 3 Nephi 17:6–10, 20–24

41. 3 Nephi 19:25–28

42. 3 Nephi 20:3–9

43. 3 Nephi 27:3–10

44. Mormon 1:2–5

45. Mormon 9:21–25

46. Ether 3:4–14

47. Ether 6:3–9, 12

48. Ether 12:27–29

49. Moroni 4:1–3; 5:1–2

50. Moroni 7:45–48

51. Moroni 10:3–6, 32

52. 1 Nephi 11:16–23
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Mormons bok vitner om Ham
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Mormons bok vitner om Ham
Tekst og musikk: Nathan Howe
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Klipp ut disse bildene for å rollespille historiene om Lehi og Sariahs 
familie. Du kan tegne og legge til flere gjenstander og mennesker  

– for eksempel Nephis søstre og yngre brødre!

Utklipp fra Mormons bok
B A R E  M O R O

Nephi henter  
messingplatene: 1 Nephi 4

Lehi mottar Liahona:  
1 Nephi 16:9–11, 16

Nephi knekker buen sin:  
1 Nephi 16:17–24, 30–31

Nephi bygger et skip:  
1 Nephi 17:7–11, 16–18, 52–55

Sariah

Laman
Lemuel

Lehi
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Nephi
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Kjære Søkende
Selv om familien din ikke stu-

derer Skriftene, må du huske 

at du kan! Gjør ditt beste for å 

lese på egenhånd, selv om det 

bare er litt hver dag. Du kan 

begynne med leseplanen på 

side V12–V14. Les noen flere 

forslag på side V11!

Enten du leser i Skriftene sam-

men med andre eller alene, er 

Den hellige ånd med deg.

Du er ikke alene!

Vennen

P.S. Her er et bokmerke til 

Skriftene dine! Klipp det ut og 

tape det sammen.

H V A  T E N K E R  D U  P Å ?
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Jeg liker å lære av Skriftene i kirken. Men hvordan  

kan jeg studere hjemme hvis familien min ikke leser  

i Skriftene?  

– Søkende i Salzburg

“Noe  
MEKTIG  

finner sted når et 
Guds barn ønsker 
å vite mer om ham 

og hans elskede 
Sønn. Ikke noe 
sted undervises 

disse sannhetene 
tydeligere og mer 

kraftfullt enn i 
MORMONS 

BOK.”

MINE  
FAVORITT-  

SKRIFTSTEDER

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

President Russell M. Nelson, 
“Mormons bok: Hvordan ville 

livet ditt vært uten den?” 
Generalkonferansen i oktober 2017.
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Ellie elsket klemmer. Klemmer fra 
pappa. Klemmer fra bestemor og 

bestefar. Klemmer fra mamma. Klemmer 
fikk henne til å føle seg varm. Og trygg. 
Og glad.

Det var derfor Ellie klemte mamma i kir-
ken. Hun elsket å sitte på mammas fang. 
Mamma holdt henne alltid tett inntil seg.

Så var nadverdsmøtet slutt. Det var tid 
for Primær. Ellie elsket Primær. Hun var 
stor jente nå. Tre år gammel! Hun hadde 

Den  
beste 

klemmen 
noensinne!
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Av Lori Foote
(Basert på en sann historie)
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til og med sine egne skrifter!
Men i dag ville Ellie bare fortsette å 

klemme mamma for alltid.
Mamma bar Ellie gjennom gangen. I 

Primær- rommet satte mamma Ellie 
på en stol.

“Kan jeg bli med deg?” 
spurte Ellie.

“Nei,” svarte mamma. 
Stemmen hennes var 
vennlig. “Du trenger å 
være i klassen din,” sa 
hun. “Og jeg trenger å 
være i klassen min.”

Mamma kysset Ellie 
på kinnet. Så gikk hun ut 
døren.

Ellie kjente tårene trille 
nedover kinnene.

Hun tenkte på mamma 
som holdt henne. Mamma holdt 
henne alltid når de leste Mormons 
bok. De leste vanligvis sammen med 
familien. Men noen ganger leste Ellie og 
mamma alene.

Ellie tok sin Mormons bok. Inni den var 
det et bilde av Jesus.

Ellie lukket boken og klemte den. Hun 
følte at hun klemte Jesus. Hun følte seg 
varm. Og trygg. Og glad. Det var den 
beste klemmen noensinne! ●
Artikkelforfatteren bor i Utah i USA
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Hva hjalp Ellie å føle seg 
bedre når hun var trist?
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Nephi henter messingplatene
H I S T O R I E R  F R A  S K R I F T E N E

Lehi og Sariahs familie var på reise til det lovede land.  
Gud ba Lehi sende sønnene sine tilbake til Jerusalem for  

å hente Skriftene. De var skrevet på metallplater.
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Laman og Lemuel sa at det ville være 
for vanskelig. Men Nephi sa at han 

ville gå og gjøre det Gud befalte. Sam 
fulgte Nephis eksempel.

Ånden fortalte Nephi hvordan han 
skulle få tak i messingplatene fra 
en ugudelig mann som het Laban.
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Nephi og brødrene hans tok messingplatene med tilbake til  
familien. Lehi og Sariah ble så glade! De studerte Skriftene  

på platene. De lærte om Guds bud.
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Jeg kan hjelpe familien min å studere Skriftene. Jeg kan være  
modig som Nephi og “gå og gjøre” det Gud befaler! ●

Les om denne historien i 1 Nephi 3–5.
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E N  F A R G E L E G G I N G S S I D E

Lehis familie studerte Skriftene
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Hva er din favoritthistorie fra Skriftene?



Kjære foreldre,

INNHOLD

V2 Fra Det første presidentskap: Den  
dyrebare Mormons bok

V4 Batbayar og bildeboken

V6 Hei fra Mongolia!

V8 Litt bedre for hver dag

V9 Å vokse som Jesus …

V10 Vennlighet teller: Unnskyldningen

V11 8 forslag for å lese Mormons bok

V12 Jeg kan lese Mormons bok

V15 Musikk: Mormons bok vitner om Ham

V16 Bare moro: Utklipp fra Mormons bok

V17 Hva tenker du på?

V18 Den beste klemmen noensinne!

V20 Historier fra Skriftene: Nephi henter  
messingplatene

V23 En fargeleggingsside: Lehis familie  
studerte Skriftene
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D Finn liahonaen som  
er gjemt i bladet!

PÅ OMSLAGET AV VENNEN
Illustrasjon: Andrew Bosley

HVORDAN DU SENDER DITT 
BARNS KUNSTVERK ELLER 
ERFARING 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@ 
ChurchofJesusChrist .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 
Kirkens rapporter, trykt materiell, videoer, 
publikasjoner og opplæringsmateriell.” Vi 
gleder oss til å høre fra deg!

Vi er glade for å innlede et nytt år sammen med dere! Vi skal lære om 
Mormons bok sammen. Hvilke historier fra Mormons bok liker familien 
din? Hjelp barna dine å lage en tegning og send den til oss (se side V3). 
Vi kommer til å vise noen av disse tegningene i bladet i år! Her er noen 
andre sider om Mormons bok fra dette nummeret:

•  Et budskap fra profeten (side V2)
•  En leseplan (side V12–V14)
•  En skrifthistorie- aktivitet (side V16)
•  En historie om Lehi og Sariahs familie (side V20–V23)
•  En historie om en gutt som finner en ny måte å lese Mormons bok 

på (side V4–V5)

Godt nyttår!
Vennen




