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Viser oss alle veien til Jesus Kristus

SØK

ÅPENBARINGENS
LYS

FRA PROFETEN

PERSONLIG ÅPENBARING

Når Gud åpenbarer sin vilje til oss, side 6

Gud ønsker å tale til deg, side 10, 12

VISER OSS VEIEN TIL

Jesus Kristus
Livet er en reise. Liahona kan være til hjelp.
På Mormons boks tid forberedte Herren Liahona til å hjelpe Lehi og
hans familie å ha fremdrift på reisen. Den var et “[kompass], som ville
vise dem riktig kurs til det lovede land” (Alma 37:44).
Som Lehi, er vi på en reise. Vi vil ha oppturer og nedturer. Sol
og stormer. Fred og smerte. Men gjennom det hele er det en
guddommelig hensikt fordi vi har guddommelig potensial. Vår
himmelske Fader ønsker ikke bare at vi skal komme tilbake til ham,
han ønsker at vi skal bli mer lik ham gjennom hans Sønn, Jesus Kristus.
Men noen ganger trenger vi hjelp.
Under ledelse av levende profeter er tidsskriftet Liahona i vår tid
tilrettelagt for å hjelpe oss å kjenne veien og hvordan vi skal gå den.
Læring og etterlevelse av Jesu Kristi evangelium forandrer oss. Og når
vi har krysset våre egne ørkener og hav, vil vi oppdage at å følge ham
gjennom både sol og storm har gjort det mulig for ham å gjøre oss til
det han alltid visste at vi kunne bli.

TEGNING AV LIAHONA: BETH WHITTAKER

Les videre for å finne ut mer om det nye Liahona.

ET TIDSSKRIFT

FOR HVERT HJERTE OG HJEM

Enten du er fra Slovenia eller Spania,
Madagaskar eller Massachusetts, er
dette tidsskriftet for deg. Enten du
snakker koreansk eller kiribati, enten
hjemmet ditt er av murstein eller
bambus, enten du ble døpt for 80 år
siden i går eller bare i går. Gift, enslig,
gammel, ung – disse sidene taler til og
gjenspeiler deg. Ditt vitnesbyrd, din
erfaring, ditt troens hus. Det er den
store velsignelsen ved å ha ett globalt
tidsskrift for voksne. Det forener oss
og minner oss på at vi alle tilhører en
verdensomspennende familie og en
verdensomspennende kirke.
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Kom og bli med oss når vi alle beveger
oss nærmere Jesus Kristus. Én sak om
gangen, én side om gangen. Med
profeter og apostler som veileder oss
og med en kjærlig Frelser som hjelper
oss. Alle oss. Sammen.

HVA DU KAN
FORVENTE
AV DET NYE LIAHONA

BUDSKAP FRA PROFETER OG
APOSTLER
Tidsskriftet Liahona vil inneholde
budskap fra Kirkens ledere på en mer
betimelig måte. Disse budskapene, på
trykk og på Internett, vil vise oss alle
veien til Frelseren.

MER STØTTE TIL ALLE MEDLEMMER
Tidligere mottok noen medlemmer tidsskriftet
bare noen ganger i året, avhengig av språket.
Nå vil Kirkens tre globale tidsskrifter trykkes
hver måned eller annenhver måned på et
språk som snakkes av cirka 97 prosent av
medlemmene.

MER DIGITALT INNHOLD
For å hjelpe deg å få det inspirerende
innholdet du ønsker, vil vi tilby det
på flere av måtene du foretrekker. Se
etter forbedrede, digitale opplevelser
på liahona.ChurchofJesusChrist.
org, i appene Etterlev evangeliet og
Evangeliebibliotek, via e-post og andre
alternativer som vil komme etter hvert.

HJEMME-SENTRERT LÆRING
I EVANGELIET
Hver måned vil vi dele erfaringer,
aktiviteter og læresetninger for å
hjelpe siste dagers hellige å lære
evangeliet hjemme og undervise det
til sine barn og sine kjære.

Når du leser om trosfremmende
opplevelser fra medlemmer over hele
verden, vil din egen tro bli styrket. Og
du vil bli påminnet om at vi tilhører noe
større enn vår menighet eller gren. Del din
opplevelse på liahona.ChurchofJesusChrist.
org eller send oss en e-post på liahona@
ChurchofJesusChrist.org.
HISTORIER OG BUDSKAP
I NÆRHETEN AV DER DU BOR
Liahona publiserer mer enn 60
regionale utgaver som inneholder
lokalsider som er spesifikke for de
forskjellige geografiske steder og
språk. Disse lokalsidene vil hjelpe
deg å få kontakt med hellige, ledere
og saker i nærheten av der du bor.
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EKTE HISTORIER FRA VIRKELIGE
MEDLEMMER

“Frykt ikke, lille hjord, gjør godt, la jord og helvete forene seg mot dere,
for hvis dere er bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd.”
LÆRE OG PAKTER 6:34

VELKOMMEN TIL DET TE NUMMERET

En ny publikasjon for en
verdensomspennende kirke
Våre kjære brødre og søstre:
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige finnes i land over
hele verden. Selv om vi snakker mange språk, står vi sammen i vår innsats for å
følge Frelseren og fryder oss over å vite at vi alle er Guds barn.
Helt fra den gjenopprettede kirkes tidlige tid har publikasjoner som Kirkens
tidsskrifter støttet medlemmene i deres innsats for å lære, etterleve og dele
evangeliet med andre. Inspirerende budskap har hjulpet medlemmene å få
kontakt med Kirkens ledere og med hverandre. Med et ønske om å gi disse
velsignelsene til flere av Guds barn, er vi glade for å kunne dele dette første
nummeret av det nye Liahona med deg.
Andre endringer i Kirkens tidsskrifter omfatter nye publikasjoner for barn
og ungdom over hele verden. Hvert av tidsskriftene – Liahona, Til styrke for
ungdom og Vennen – vil gå hånd i hånd med Kom, følg med meg – skriftstudie
ressurser som støtter læring av evangeliet hjemme. Disse tidsskriftene vil også bli
THE LORD IS MY SHEPHERD [HERREN ER MIN HYRDE], AV YONGSUNG KIM, HAVENLIGHT.COM

mer tilgjengelige i digitale kanaler.
Hensikten med Kirkens tidsskrifter er den samme: å hjelpe Guds barn å bli mer
omvendt til sin Frelser Jesus Kristus. Vi er takknemlige for ditt ønske om å lære og
etterleve evangeliet, og vet at disse tidsskriftene vil hjelpe deg i denne innsatsen.
Vennlig hilsen
Det første presidentskap
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“Når vi mottar åpenba
ring, tilbringer vi tid i
Guds nærhet.”
– President
Russell M. Nelson,
side 6
U T D Y P E N D E A RT I K K E L
Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Helliges offisielle
tidsskrift
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Å vokse inn i åpenbaringens prinsipp
Av president Russell M. Nelson
Hvordan kan vi høre Herren bedre og oftere?

30 Hvordan studium av Kirkens historie styrker min tro
Av Khumbulani D. Mdletshe
Kirkens historie kan gi oss perspektiv,
takknemlighet og inspirasjon.
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Gud taler til oss i dag
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12 Kraften i personlig åpenbaring
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Inkluder alle
Av Tracy Browning
La oss åpne dørene som hindrer andre i å
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Kirkens ledere deler noen måter å innby til
personlig åpenbaring på.
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Å vokse inn i
åpenbaringens prinsipp

Av president
Russell M.
Nelson
President i Jesu
Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige.

Jeg oppfordrer deg til å ta de nødvendige skritt for å høre
Herren bedre og oftere, slik at du kan motta den opplysningen
han ønsker å gi deg.

30.

september 2017, etter generalkonferansens ettermiddagsmøte, stakk
jeg innom sykehuset for å se til mitt kjære quorumsmedlem eldste
Robert D. Hales. Han hadde vært innlagt på sykehus siden han fikk
hjerteinfarkt noen dager tidligere.
Vi hadde en herlig samtale, og det virket som om han ble bedre. Han pustet til
og med på egenhånd, noe som var et godt tegn.
Den kvelden talte imidlertid Ånden til meg om at jeg burde dra tilbake til sykehuset på søndag. Under generalkonferansens møte søndag formiddag kom dette
sterke inntrykket tilbake. Jeg følte at jeg skulle hoppe over lunsjen og skynde meg
til eldste Hales’ seng så snart formiddagens møte var over, noe jeg gjorde.
Da jeg kom dit, skjønte jeg at eldste Hales’ tilstand var alvorlig forverret. Dessverre døde han 10 minutter etter at jeg kom, men jeg er takknemlig for at jeg var
ved hans side sammen med hans kjære hustru Mary og deres to sønner da han
forlot dette livet.
Jeg er så takknemlig for at Den hellige ånds hvisken fikk meg til å gjøre noe jeg
ellers kanskje ikke ville ha gjort. Og jeg er så takknemlig for åpenbaringens realitet og at himmelen igjen er åpen.
I år vil fokuset for vårt personlige studium og vårt klasseromsstudium være
Lære og pakter. Disse “guddommelige åpenbaringer og inspirerte erklæringer” kan
velsigne alle som studerer dem og handler ifølge deres guddommelige veiledning.
De er en innbydelse til “alle mennesker overalt i verden om å høre Herrens, Jesu
Kristi røst” 1 for “Herrens røst er [i sannhet] til alle mennesker” (Lære og pakter 1:2).
Januar 2021

7

På grunn av de økende
farene vi står overfor, har
vårt behov for guddommelig veiledning aldri vært

og utøser vårt hjerte til ham.
Fare, mørke, bedrag
større, og vår innsats for
Herren sier: “Hold dere nær til
Fysiske og åndelige stormer er
meg, og jeg vil holde meg nær
en del av livet på jorden, slik covid-
å høre Jesu Kristi røst har
til dere. Søk meg flittig, og dere
19-pandemien har minnet oss om.
skal finne meg, be og dere skal få,
Om tiden før sitt annet komme
aldri vært mer presserende.
bank på, og det skal lukkes opp
forutsa Frelseren dager med store
for dere” (Lære og pakter 88:63).
prøvelser. Han sa: “Det skal bli
Å holde seg nær til Herren gir
hunger og pest og jordskjelv på fortrøst og oppmuntring, håp og helbredelse. Så vi ber i hans
skjellige steder” ( Joseph Smith – Matteus 1:29).
Det økende mørket og bedraget som omgir oss, forvernavn med hensyn til våre bekymringer og våre svakheter,
våre lengsler og våre kjære, våre kall og våre spørsmål.
rer slike prøvelser. Som Jesus sa til sine disipler: “Ugudelighet [skal ta] overhånd” før han kommer tilbake ( Joseph
Så lytter vi.
Hvis vi vil holde oss på kne en stund etter at vi er ferSmith – Matteus 1:30).
Satan har samlet sine styrker og raser mot Herrens verk
dig med bønnen, vil tanker, følelser og veiledning komme
og dem av oss som deltar i det. På grunn av de økende
til vårt sinn. Å skrive ned disse tilskyndelsene vil hjelpe
farene vi står overfor, har vårt behov for guddommelig
oss å huske hva Herren ønsker at vi skal gjøre.
veiledning aldri vært større, og vår innsats for å høre Jesu
Når vi gjentar denne prosessen, vil vi, med profeten
Joseph Smiths ord, “vokse inn i åpenbaringens prinsipp”.3
Kristi røst – vår Mellommann, Frelser og Forløser – har
aldri vært mer presserende.
Verdig til å motta åpenbaring
Som jeg sa kort tid etter at jeg ble kalt som Kirkens
president, er Herren beredt til å åpenbare sitt sinn for oss.
Å foredle vår evne til å gjenkjenne Den hellige ånds
hvisken og øke vår evne til å motta åpenbaring, krever
Dette er en av hans største velsignelser til oss.2
verdighet. Verdighet krever ikke fullkommenhet, men det
I vår tid har han lovet: “Hvis du ber, skal du motta
åpenbaring på åpenbaring, kunnskap på kunnskap” (Lære krever at vi arbeider med flid for å oppnå større renhet.
Herren forventer daglig innsats, daglig forbedring og
og pakter 42:61).
Jeg vet at han vil svare på våre bønner.
daglig omvendelse. Verdighet medfører renhet, og renhet kvalifiserer oss til Den hellige ånd. Når vi antar “Den
Hvordan vi hører Ham
Hellige Ånd som [vår] veileder” (Lære og pakter 45:57), er
vi kvalifisert til personlig åpenbaring.
Å vite hvordan Ånden taler er avgjørende i vår tid. For
å motta personlig åpenbaring, finne svar og motta beskytHvis noe hindrer oss i å åpne døren til himmelsk veitelse og veiledning, husker vi det mønster profeten Joseph ledning, må vi kanskje omvende oss. Omvendelse gjør det
Smith viste oss.
mulig for oss å åpne døren slik at vi kan høre Herrens røst
oftere og tydeligere.
For det første fordyper vi oss i Skriftene. Dette åpner
vårt sinn og hjerte for Frelserens læresetninger og sannhe“Normen er entydig”, sa eldste David A. Bednar i De
tolv apostlers quorum. “Hvis noe vi tenker, ser, hører
ter. Kristi ord “vil fortelle [oss] alt [vi] skal gjøre” (2 Nephi
eller gjør, fjerner oss fra Den hellige ånd, skulle vi ganske
32:3), spesielt i disse tider med usikkerhet og uro.
enkelt slutte å tenke, se, høre eller gjøre dette. Hvis det
Deretter ber vi. Bønn krever initiativ, så vi ydmyker oss
for Gud, finner et fredelig sted hvor vi regelmessig kan gå, som for eksempel er ment som underholdning, støter Den
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hellige ånd bort, da er visselig ikke den slags underholdning noe for oss. Fordi Ånden ikke kan tåle noe som er
vulgært, grovt eller upassende, er det fullstendig klart at
slikt ikke er noe for oss.” 4
Når vi forener større renhet og lydighet med faste,
flittig søking, studium av Skriftene og levende profeters
ord, samt tempelarbeid og slektshistorie, vil himmelen
åpne seg. Herren vil i sin tur oppfylle sitt løfte: “Jeg vil
gi deg av min Ånd som skal opplyse ditt sinn” (Lære og
pakter 11:13).
Vi må kanskje være tålmodige, men Gud vil tale til
oss på sin egen måte og i sin egen beleilige tid.

han ikke fikk anledning til å holde. I denne talen skrev
han: “Vår tro forbereder oss til å være i Herrens nærhet.” 5
Når vi mottar åpenbaring, tilbringer vi tid i Guds nærhet
mens han åpenbarer sitt sinn, sin vilje og sin røst til oss
(se Lære og pakter 68:4). Måtte vi sette vår tro i virksomhet, påkalle ham, leve verdig til hans lovede inspirasjon
og handle ifølge den veiledning vi mottar. ◼
NOTER

1. Innledningen til Lære og pakter.
2. Se Russell M. Nelson, “Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv”,
Liahona, mai 2018, 94.
3. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 131.
4. David A. Bednar, “Så hans ånd alltid kan være hos oss”, Liahona,
mai 2006, 30.
5. I Neil L. Andersen, “Herrens røst”, Liahona, nov. 2017, 125.

En forståelsens ånd
Job erklærte: “Det er menneskets ånd og Den Allmektiges åndepust som gjør forstandig” ( Job 32:8). I dette nye
året oppfordrer jeg deg til å ta de nødvendige skritt for
å høre Herren bedre og oftere, slik at du kan motta den
opplysningen han ønsker å gi deg.
Før eldste Hales gikk bort den oktoberdagen i 2017,
forberedte han en kort tale til generalkonferansen som
Januar 2021
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EVANGELIETS GRUNNPRINSIPPER

Gud taler til oss i dag
Vår himmelske Fader ønsker å hjelpe oss. Lytter vi til ham?

F

or 200 år siden viste vår himmelske Fader og Jesus Kristus
seg for en tenåring som het
Joseph Smith. Dette første syn lærer
oss viktige sannheter. Jesus leder
igjen en kirke på jorden. Profeter
finnes i dag som i oldtiden. Og Gud
kjenner hver enkelt av oss ved navn
og lytter til våre bønner. Vi blir velsignet når vi prøver å høre hans røst
hver dag.

10 L i a h o n a

Hva er åpenbaring?

Når Gud taler til sine barn, kalles
det “åpenbaring”. Det finnes forskjellige typer åpenbaring.
Personlig åpenbaring er når Gud
taler til oss individuelt gjennom Den
hellige ånd. Han kan trøste og veilede oss.
Vi kan også motta åpenbaring
om hvordan vi kan hjelpe dem vi
har blitt kalt til å lede. Foreldre kan
for eksempel motta åpenbaring om
sin familie, og en biskop kan motta
åpenbaring om sin menighet.
Bare profeten kan motta åpenbaring for hele Kirken, men vi kan alle
be for å få vite om det våre ledere
underviser, er sant.

Hvordan kan jeg innby
åpenbaring?

Vi kan når som helst tale til en
kjærlig, allmektig, allvitende himmelsk Fader gjennom bønn. Han
ønsker at vi skal takke ham for velsignelser, snakke med ham om vårt
liv og be om det vi trenger. Deretter
skulle vi være oppmerksom på tankene og følelsene som kommer fra
Den hellige ånd, som er som et sendebud fra vår himmelske Fader.

FOTO AV EN JENTE PÅ EN KIRKEBENK: MIGUEL A. HONORES TRONCOSC. FOTO AV KVINNE SOM BER: CATHERINE FROST. FOTO AV MANN I SKOGEN: DAVID WINTERS.
JEHOVAH KEEPS A PROMISE [JEHOVA HOLDER ET LØFTE], AV SAM LAWLOR

Hvordan høres åpenbaring ut?

Det finnes ingen enkel måte å
beskrive åpenbaring på. Gud taler til
hver enkelt av oss på en måte vi vil
forstå (se Lære og pakter 1:24). Folk
opplever noen ganger drømmer og
syner. Men som regel taler Gud til oss
gjennom stille følelser fra Den hellige
ånd, som varme, fred eller glede.
I denne månedens studium av
Lære og pakter leser vi om Oliver
Cowdery, som ble lært at åpenbaring
ville komme både til hans sinn og til
hans hjerte (se Lære og pakter 8:2).

Hva er noen eksempler på
åpenbaring i Skriftene?

Mange historier fra Skriftene
beskriver Gud som taler til sitt folk:
• Gud fortalte Noah hvordan han
skulle beskytte familien sin (se
1 Mosebok 6:17–18).
• Vår himmelske Fader og Jesus trøstet en disippel som het Stefanus
(se Apostlenes gjerninger 7:55).
• Åpenbaring hjalp Nephi å holde
budene (se 1 Nephi 4:6).
• Mens annen hellig skrift kommer
fra oldtidsopptegnelser, består
Lære og pakter av nyere åpenbaringer. I år har vi den spesielle
anledningen å studere en bok fylt
med Herrens direkte ord. ◼

Flere andre artikler i dette nummeret lærer oss om åpenbaring
(se side 6, 12, 22, 25, 38, 42).
Ord å huske
Vi håper du har likt å lære om
åpenbaring. Her er noen andre
begreper i evangeliet som du kan
lære om i dette nummeret:
Beseglet: Når familiemedlemmer
blir forenet for evig i tempelet (se
side 18).
Pakt: Et hellig løfte mellom en
person og Gud, som ved dåpen (se
side 22).
Disippel: En som lærer om og
prøver å handle slik Jesus Kristus
gjorde (se side 32).
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Kraften i
personlig
åpenbaring
Hvordan motta livsviktig åpenbaring skreddersydd til deg.

B

“

e i Jesu Kristi navn angående dine
bekymringer, din frykt, dine svakheter –
ja, ditt hjertes lengsler. Og så må du lytte!
Skriv ned de tanker som kommer til ditt sinn.
Skriv ned dine følelser, og følg opp med å gjøre
det du blir tilskyndet til å gjøre. Når du gjentar
denne prosessen dag etter dag, måned etter
måned, år etter år, vil du ‘vokse inn i åpenbaringens prinsipp’.
Ønsker virkelig Gud å tale til deg? Ja!”
President Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, “Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv”,
Liahona, mai 2018, 95.

“[Du kan] motta personlig inspirasjon og åpenbaring i samsvar med hans bud, og som er skreddersydd til deg. Du har en unik misjon å utføre i
livet og vil bli gitt unik veiledning for å utføre den.

12 L i a h o n a

Nephi, Jareds bror og til og med Moses hadde
alle store hav de skulle krysse – og hver av dem
gjorde det på forskjellig måte. Nephi gjorde ‘fint
tømmermannsarbeide’. Jareds bror bygget båter
som var ‘tette som kar’. Og Moses ‘gikk midt gjennom havet på tørr grunn’.
Hver av dem fikk personlig rettledning, skreddersydd til dem, og hver enkelt hadde tillit og handlet.”

LOAVES AND FISHES [BRØD OG FISK], AV ROSE DATOC DALL

Michelle Craig, førsterådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap, “Åndelig kapasitet”, Liahona, nov. 2019, 21.

“Å virkelig nyte er mer enn å glede seg over
et deilig måltid. Det er en opplevelse av lykke,
få næring, feire, dele, gi kjærlighet til vår familie
og våre kjære, uttrykke vår takknemlighet til Gud
og styrke forhold mens vi gleder oss over rikelig,
utrolig deilig mat. Jeg tror at når vi nyter Kristi
ord, skulle vi tenke på en lignende opplevelse …
Å nyte Kristi ord vil gi livgivende åpenbaring,
på ny stadfeste vår sanne identitet og verdi for
Gud som hans barn, og lede våre venner til Kristus og evig liv.”
Eldste Takashi Wada i De sytti, “Nyt Kristi ord”, Liahona, mai 2019,
38–39, 40.

ILLUSTRASJON: ALLEN GARNS

“Nadverden er også en tid da vår himmelske
Fader kan undervise oss om forsoningen som
hans elskede Sønn – vår Frelser Jesus Kristus –
utførte, og da kan vi motta åpenbaring om den.
Det er en tid for å ‘banke på, så skal det lukkes
opp for dere’, til å be om og motta denne kunnskapen. Det er en tid for oss til ærbødig å be Gud
om denne kunnskapen. Og hvis vi gjør det, er jeg
ikke i tvil om at vi vil motta denne kunnskapen,
som vil velsigne oss uendelig.”

kanskje ikke plutselig eller i den form dere ønsker, men svaret vil
komme. Gi ikke opp! Gi aldri opp!”
Eldste James B. Martino i De sytti, “Vend deg til ham, og svarene vil komme”, Liahona,
nov. 2015, 59.

“Herren har gjentatte ganger bedt oss ‘søk[e] lærdom ved studium og også ved tro’. Vi kan motta lys og forståelse ikke bare
gjennom logisk tenkning i vårt sinn men også gjennom Den hellige
ånds veiledning og inspirasjon …
Når så disse to perspektivene slås sammen i vår sjel, viser ett
fullstendig bilde realiteten, ting slik de virkelig er.”
Eldste Mathias Held i De sytti, “Søk kunnskap ved Ånden”, Liahona, mai 2019, 31, 33. ◼

Eldste Claudio R. M. Costa i De sytti, “At de alltid minnes ham”,
Liahona, nov. 2015, 103.

“Vær lydig, husk de gangene dere har følt
Ånden, og be i tro. Svaret vil komme, og dere vil
føle Frelserens kjærlighet og fred. Det kommer

LÆR MER
Disse sitatene er hentet fra generalkonferansetaler. Gå til
gc.ChurchofJesusChrist.org og klikk på “Topics” (Emner) og
deretter “Revelation” (Åpenbaring) for å finne relaterte
budskap fra Kirkens ledere.
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SAGT AV SISTE DAGERS HELLIGE

Et bedre valg

Jeg ble overrasket da jeg mottok et så direkte budskap fra Ånden. Jeg visste
hva jeg skulle gjøre, og nølte ikke et sekund.

E

tter at min mann dro på jobb,
pleide jeg å gjøre mitt daglige
husarbeid og deretter legge meg ned
og tilbringe noen timer på Facebook,
Messenger og Instagram. Jeg brukte
nesten 15 timer i uken på sosiale
medier. Jeg klarte liksom ikke å slutte
å dele morsomme videoer og bilder,
men jeg delte sjelden budskap om
Kirken. Når vi skulle legge oss måtte
mannen min ofte hjelpe meg å legge
fra meg sosiale medier slik at jeg
kunne sove.
Men så satte jeg meg som mål å
lese Bibelen fra perm til perm for å
kunne forstå Jesu Kristi evangelium
bedre. Jeg bestemte meg for å lese
cirka tre kapitler hver dag. På dager

14 L i a h o n a

da sosiale medier spiste opp noe av
tiden min, prøvde jeg å lese litt ekstra.
En kveld la jeg Bibelen ved siden
av meg for å lese noen kapitler. Men
før jeg leste, tok jeg telefonen og
brukte den neste halvannen timen
på sosiale medier. Da jeg skjønte
hva klokken var, la jeg telefonen til
side og knelte for å be. Bønnen varte
ikke engang i 10 sekunder. Straks jeg
reiste meg, hørte jeg en røst i tankene mine som sa: “Jeg vil at du skal
investere like mye tid på bønn som
du gjør på sosiale medier.”
Jeg ble overrasket da jeg mottok
et så direkte budskap fra Ånden. Jeg
visste hva jeg skulle gjøre, og nølte

ikke et sekund. Umiddelbart slettet jeg
appene for sosiale medier fra telefonen
og innledet en faste fra sosiale medier.
En uke senere mottok jeg min
begavelse i det hellige tempel. I
tillegg til paktene jeg inngikk med
Herren, lovet jeg ham at jeg på fritiden ville lese om Kirken og om
profeten Joseph Smith og fortsette å
lese Bibelen.
Min himmelske Fader har i stor
grad velsignet meg fordi jeg bestemte
meg for å ta et bedre valg ved å
komme bort fra sosiale medier og
bruke mer tid på å lære om Jesu
Kristi gjengitte evangelium. ◼

FOTOGRAFI FORAN VANCOUVER BRITISH COLUMBIA TEMPEL STILT TIL RÅDIGHET AV ARTIKKELFORFATTEREN. ANDRE BILDER FRA GETTY IMAGES

Michelle P. Servín, Querétaro i Mexico

Deneto Forde
St. Catherine på
Jamaica

Evangeliet gir meg en
grunn til å fortsette og
se etter bedre tider.
FINN UT MER

FOTO: CHRISTINA SMITH

Finn ut hvordan en forståelse av gjen
opprettelsen og frelsesplanen forandret
Denetos liv. Les denne artikkelen i dette
nummeret i Evangeliebibliotek eller på
Internett på ChurchofJesusChrist.org/
go/12115.

Ankeret i mitt liv og for min tro
Shinjiro Hara, Tokyo i Japan

J

eg var slett ikke lykkelig som gutt, men ting forandret
seg da to amerikanske menn banket på døren vår.
Som 14-åring ble jeg nysgjerrig på disse to amerikanerne
som snakket japansk og presenterte seg som misjonærer.
Da de hadde gått, ga far meg en bok de nettopp hadde
gitt ham, som het Mormons bok. Jeg begynte å lese den
og følte noe spesielt, men jeg visste ikke hva det var. En
måned senere fullførte jeg den og satte den i bokhyllen.
Tre år senere møtte jeg to misjonærer på en jernbanestasjon i Tokyo. De inviterte meg til å lytte til budskapet deres.
Jeg tok med meg min Mormons bok til vårt neste møte.
De innledet samtalen med å si: “Vi ønsker å dele en
viktig bok med deg.”
Jeg tok Mormons bok opp av bagen min og spurte:
“Er det denne boken? Jeg har allerede lest den.”
De ble lamslått. Til slutt ble jeg undervist i evangeliet, og
misjonærene oppfordret meg til å spørre Gud av et oppriktig hjerte om Mormons bok er sann (se Moroni 10:4–5).
En kveld tenkte jeg på Gud, Kirken, Mormons bok og
hvordan jeg kunne være lykkelig, og følte noe varmt inni
meg. Da bestemte jeg meg for å bli døpt.
Etter at jeg sluttet meg til Kirken, fortsatte jeg å lese
Mormons bok. En dag mens jeg leste, fikk jeg en klar
tanke om min fars blodtrykksmedisin. Jeg lærte mer om
den og fant ut at en bivirkning kan forårsake alvorlig

Eksemplaret av Mormons
bok som forandret Shinjiro
Haras liv.
16 L i a h o n a

depresjon. Etter forslag fra meg ba far legen om å bytte
medisin. Depresjonen hans har vært borte siden.
Jo mer jeg leste, desto sterkere trodde jeg at Mormons
bok er Guds ord. Jeg ble lykkeligere og ønsket å dele
sannheten med andre.
Mor og far motsatte seg at jeg skulle reise på misjon,
og til slutt kastet de meg ut av huset, men jeg var fast
bestemt. Jeg virket i Tennessee i USA. Som siste dagers
hellig misjonær fra et buddhistisk land som virket i bibelbeltet i USA, ble jeg ofte spurt hvordan jeg kunne tro på
Mormons bok. Jeg vitnet om at jeg hadde bedt angående
dens sannhet og fått svar om at den er sann.
Etter min misjon fullførte jeg studiene og fikk jobb i et
stort selskap i Japan som stasjonerte meg på flere steder over hele verden, blant annet Myanmar, England og
Irland. Overalt hvor jeg dro, bar jeg vitnesbyrd om Mormons bok for så mange som mulig, fra en drosjesjåfør til
en minister.
Mormons bok har vært – og vil alltid være – ankeret
for mitt liv og min tro på Jesus Kristus. Hver gang jeg blir
overveldet av motgang, leser jeg i Mormons bok og overvinner mine vanskeligheter med åndelig støtte fra min
himmelske Fader og vår Frelser. Mormons bok velsigner
meg hver eneste dag i mitt liv. ◼

BILDET AV MORMONS BOK BLE STILT TIL RÅDIGHET AV ARTIKKELFORFATTEREN. ANDRE BILDER FRA GETTY IMAGES

Jo mer jeg leste i Mormons bok, desto sterkere trodde jeg at den er Guds ord.

Hjemmesentrert
kirke langt
hjemmefra
Christopher Culver, Colorado i USA

Hvordan kunne jeg hjelpe barna mine å bygge en grunnvoll
i evangeliet når jeg var bortreist?

FOTOGRAFIET BLE STILT TIL RÅDIGHET AV ARTIKKELFORFATTEREN. ANDRE BILDER FRA GETTY IMAGES

D

a president Russell M. Nelson beskrev en
hjemmesentrert kirke under generalkonferansen i 2018, og da programmet Barn og ungdom
ble bekjentgjort i 2019, ble familien vår begeistret.
Da 2020 nærmet seg, møtte vi imidlertid en
betydelig hindring. Fra og med januar måtte jeg
reise bort på et seks måneder langt utenlandsoppdrag. Jeg visste at min hustru og jeg hadde et hellig ansvar for å sentrere læring av evangeliet i vårt
hjem for våre fem barn, men jeg lurte på hvordan
jeg kunne gjøre min del mens jeg var bortreist.
Våre barn begynte å foreslå mål som ville
hjelpe dem å vokse “i visdom og alder
og i velvilje hos Gud og mennesker”
(Lukas 2:52), akkurat slik Frelseren
gjorde. Min åtte år gamle datter fortalte meg at
et av hennes mål var å lære å lage mat sammen
med pappa. Med et sønderknust hjerte måtte jeg
omdirigere målet hennes mot noe hun kunne
gjøre en stund uten min hjelp. Sønnene mine
ønsket å bli bedre på basketball og løping – to
ting vi liker godt å holde på med sammen. Jeg
oppmuntret dem i deres mål, vel vitende om at
jeg ville gå glipp av anledninger til å hjelpe dem.
Som familie forberedte vi oss så godt vi kunne.
Det er alltid en prøvelse når noen må være borte
fra familien, men kombinasjonen av teknologi og
veiledning fra en levende profet gjorde meg likevel
i stand til å ta del i familiens læring av evangeliet.
Vi følte oss forenet, selv om vi var 10 tidssoner
fra hverandre, mens vi studerte Kom, følg med
meg. Når tiden tillot det, tok jeg en videosamtale

tidlig om morgenen under familiens kveldsstudium av Skriftene og snakket om kapitlene i
Mormons bok som vi hadde studert. Over telefonen snakket jeg med barna om Mormons bok-
videoene, og min hustru og jeg drøftet ideer til
familiens hjemmeaften.
For å hjelpe barna med Barn og ungdom satte
jeg mine egne mål og sendte dem håndskrevne
notater hver uke som fortalte om min fremgang
og spurte dem om deres mål. Ved hjelp av regelmessige telefonsamtaler kunne jeg til og med
noen ganger delta i familiebønn.
Under min adskillelse fra familien så jeg raskt
velsignelsene ved å følge profetens veiledning.
Jeg oppdaget også at det var mulig å skape et
hjem som bærer preg av læring av evangeliet,
selv da jeg var en halv verden unna! ◼
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Da vi banket på
døren til familien
Bautista, visste vi lite
om velsignelsene vi
ville oppleve i årene
som fulgte.

En del av

misjonærhimmelen
Av Steven Hunt

ILLUSTRASJONER: DILLEEN MARSH

E

n regntung kveld i slutten av
begeistret over familiens tro på og
november 1973 var min ledsainteresse for evangeliet, men vi kunne
ger og jeg i Manila på Filippialdri ha forestilt oss den evige virkninnene, og vi banket på døren til Romeo
gen av deres beslutning og de utallige
og Naty Bautista. De slapp oss inn og
livene som ville bli velsignet både
lyttet høflig til vårt korte budskap. Naty
umiddelbart og mange år senere.
snakket ikke engelsk (og vi underviste
Romeo og Avelia ble trofaste og
bare på engelsk den gangen), men
sterke medlemmer av Makati gren
fra begynnelsen av. Like etter dåpen
Romeo gjorde det og var interessert
i at vi skulle komme tilbake. Han sa
vendte jeg hjem til Salt Lake City i
Utah. I min begeistring over å komme
også at hans yngre søster, Avelia, som
bodde sammen med dem mens hun
hjem, fikk jeg ikke engang Romeos
postadresse så jeg kunne skrive brev.
gikk på universitetet i Manila, sannsynligvis ville være interessert.
Det fantes ikke Internett eller mobilteNaty og Romeo Bautista sammen med sine barn
lefoner den gangen.
Så begeistret som unge misjonæi 1973.
rer kan være for nye undersøkere, så
Jeg møtte snart Susan, min evige
vi ivrig frem til avtalen om å komme tilbake noen dager
kjæreste. Jeg underviste, døpte og giftet meg med henne
senere. Leksjonen gikk så bra at vi nesten ikke kunne tro
i 1975, og vi ble beseglet i Salt Lake tempel i 1976. Vi fikk
det. Romeo og Avelia lyttet oppmerksomt og stilte spørsmål. tre barn og engasjerte oss i forskjellige kall i Kirken. Jeg
Naty lyttet, men forsto ikke mye av det vi sa. De var alle
var også svært engasjert i familiebedriften. Jeg tenkte ofte
mottagelige helt fra begynnelsen av – en misjonærs drøm!
på familien Bautista og hvordan det gikk med dem, men
jeg visste ikke hvordan jeg kunne kontakte dem.
Etter hver leksjon holdt Romeo leksjonen for sin hustru
på tagalog. De leste Mormons bok på engelsk sammen,
Så en spesiell dag i 1997 fikk jeg brev fra en Avelia
Wijtenberg, poststemplet Mackay i Queensland i Australia!
langsomt. De hadde to unge døtre den gangen: Ruth, et
lite barn, og Namie, som var spedbarn.
Jeg kjente ingen der, men da jeg leste brevet, fikk jeg vite
at Romeos søster Avelia hadde møtt og giftet seg med en
I desember 1973 var jeg så heldig å få døpe og bekrefte
Romeo og søsteren Avelia. Min ledsager og jeg var
hollandsk-australsk mann og hadde bodd i Queensland
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i noen år. Hun hadde
møtt dem og kjente dem
funnet min gamle postikke i det hele tatt, men
adresse i notatboken sin
følte et øyeblikkelig
en dag mens hun gjorde
bånd som er vanskelig
vårrengjøring.
å beskrive med ord.
Avelia og jeg begynte
Det var nesten som om
å skrive brev frem og tilde var våre egne døtre!
bake, ivrige etter å få vite
Gjennom brevene våre
hva som hadde skjedd
vekket vi på nytt kjærligmed hverandre de siste
het til familien Bautista
Familien Bautista den dagen de ble beseglet i Manila Filippinene tempel.
tiårene. Hun kunne også
og spesielt til Namie
gi meg en postadresse til
og Joan – som var fulle
Romeo, som hadde flyttet til Tiwi på den sydlige delen av
av Ånden og arbeidet hardt som heltidsmisjonærer. I et
øya Luzon i Filippinene.
brev spurte Namie om hun kunne ringe oss første juleDet året, mens Romeo og jeg skrev frem og tilbake,
dag, ettersom foreldrene hennes ikke hadde telefon den
ble vårt gamle forhold gjenopplivet etter 24 år uten kongangen. Etter godkjennelse fra misjonspresidenten ringte
takt. Romeo sa at han og Naty nå hadde fem barn. Naty
hun første juledag 1997, og vi gråt begge i flere minutter.
og resten av familien hadde blitt døpt i årene etter at
Jeg minnet henne så på at en internasjonal noteringsjeg dro hjem. Deres eldste, Ruth, hadde vært på misjon
overføring var for dyr til å kaste den bort bare på å
i Filippinene Davao misjon, og datter nummer to og tre,
gråte til hverandre. Vi lo og hadde en fantastisk samtale,
Namie og Joan, var på misjon på henholdsvis det nordselv med hennes begrensede engelskkunnskaper. Hun
lige Luzon og Guam. De hadde en fjerde datter, Lyn,
inviterte oss til Filippinene sommeren etter i anledning
som senere virket i Filippinene Baguio misjon, og til slutt
hjemkomst-talen hennes.
en sønn, John, som senere virket i Filippinene Cagayan
Sommeren 1998, da Namie kom hjem fra misjon, la
de Oro misjon.
jeg planer sammen med min 16 år gamle datter om å dra
Min hustru og jeg ba om adressene til Namie og Joan
til Filippinene. Vi kom til Manila og møtte Ruth. Vi gikk
og skrev til dem mens de var på misjon. Vi hadde aldri
i Manila Filippinene tempel sammen. Så fløy vi sydover
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til familiens hjem i Tiwi. Det er umulig å beskrive gleden
bygger utvilsomt en sterk arv av tjeneste og styrke på
over å se Romeo og familien igjen. Brorskapets dype bånd Filippinene.
ble umiddelbart fornyet. Vi snakket og klemte og mimret.
Min hustru og jeg var på seniormisjon i Filippinene San
Vi spiste sammen og leste i Skriftene sammen med famiPablo misjon fra 2008 til 2010. En dag i tempelet i Manila
lien hver kveld mens vi var der. De var så sterke vitnessamlet mesteparten av familien Bautista seg i anledning
byrdsklipper i sin lille gren. Vi deltok på nadverdsmøtet i
vielsen av John Bautista (Romeos sønn) til søster VictoTiwi gren og lyttet til Namies beretning om sin misjon. Det rino, en av søstermisjonærene fra San Pablo misjon som
var fantastisk. Det var nesten himmelsk. Dette var virkelig
nylig hadde fullført sin misjon og kommet hjem.
misjonærhimmelen.
Misjonspresidenten spurte om vi ønsket å være tilstede
På den tiden virket Romeo som grenspresident for
ved denne gledelige begivenheten, og vi la straks planer
Tiwi gren. Han hadde bidratt til å
for å være der. Min hustru visste om
bringe evangeliet til sine slektninmin tilknytning til familien Bautista,
ger nord på Luzon. Romeo tok med
men ble fullstendig overveldet over
seg familien til tempelet, hvor Naty
hvor mange familiemedlemmer det
og deres barn ble beseglet. Nå har
var og hvor høyt de elsket henne.
alle fem barna blitt viet og beseglet
Hun hadde 70 nye venner for livet.
i Manila tempel. Flere giftet seg med
Jeg tenker ofte på Lære og pakter
hjemvendte misjonærer. Joan bidro
18:15: “Og om så skjer at dere skulle
til at kjæresten ble omvendt. Hun
arbeide alle deres dager med å rope
ventet sammen med ham i et år etter
omvendelse til dette folk, og bare
dåpen, og giftet seg så med ham i
bringer én sjel til meg, hvor stor skal
Manila tempel. Naty døde plutselig i
ikke deres glede være med ham i min
2007, men familien fortsatte å holde
Faders rike!” I likhet med en krusning
seg sterkt forankret i evangeliet. De er
i en dam har innflytelsen fra én sjel,
takknemlige for beseglingspakten og
Romeo, sendt ut bølger av sterke
Da jeg møtte Romeo igjen i 1998, ble vårt dype
vet at de vil få se sin vakre hustru og
vitnesbyrd og tjeneste i Kirken på
brorskapsbånd umiddelbart fornyet.
mor igjen hvis de er trofaste.
Filippinene.
Nå er det mer enn 70 medlemmer av familien Bautista
Jeg var så heldig å få hjelpe til med å kaste steinen i
som er aktive i Kirken. Familien og slektninger står til
dammen for mer enn 40 år siden, da Romeo og Avelia ble
sammen for 17 heltidsmisjoner og 14 tempelekteskap.
døpt. Jeg har opplevd ubeskrivelig glede i mitt forhold til
Familiemedlemmer har også vært biskoper og grenspredenne fantastiske familien, som nå er i sin tredje generasidenter, stavs-og distriktspresidenter og presidenter og
sjon med etterlevelse av evangeliet. Dette er virkelig den
rådgivere i Hjelpeforeningen, Unge kvinner og Primær!
vedvarende arven og gleden ved misjonærarbeid. Dette er
Romeos sønn John var biskop i Quezon City-området.
en liten del av misjonærhimmelen! ◼
Ruths mann var høyrådsmedlem i samme stav. Lyns
Artikkelforfatteren bor i Utah i USA.
mann var også grenspresident i Tiwi. Familien Bautista
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ILLUSTRASJONER: AMBER ELDREDGE

Kvinner og
kraften i pakter

22 L i a h o n a

Av president
Jean B. Bingham
Hjelpeforeningens
generalpresident

Vi kan glede oss over privilegiene og
kraften vi har gjennom prestedømmet.

P

resident Russell M. Nelson underviste at himlene er akkurat like
åpne for kvinner som er begavet med Guds kraft som strømmer
fra deres prestedømspakter, som de er for menn som bærer
prestedømmet.
“Jeg ber om at hver enkelt av dere må forstå denne sannheten med
hjertet fordi jeg tror det vil forandre deres liv”, sa han. “[ Jeg vil] etterlate
dere min velsignelse, at dere må forstå den prestedømskraft som dere
er blitt begavet med og at dere vil supplere denne kraften med å utøve
deres tro på Herren og på hans kraft.”
President Nelson oppfordret Kirkens kvinner til “med bønnens hjelp
å studere” om prestedømskraft og “finne ut hva Den hellige ånd vil
lære” oss. Jeg elsker at vår levende profet har oppfordret hver av oss til
å lære og motta åpenbaring og at vi bedre “[mottar], forstår og bruker
den kraften [vi] er blitt begavet med”. 1
Mange ganger i livet har jeg opplevd de lovede velsignelsene som
kommer av å følge profetenes råd. Denne oppfordringen var ikke annerledes. Da jeg tenkte på president Nelsons oppfordring, tenkte jeg straks på
tempelet – stedet der jeg ble begavet med prestedømmets kraft – og den
gave som denne kraften har vært gjennom hele mitt liv. Det har tatt meg
mange år å forstå hvordan denne kraften kommer til uttrykk i livet mitt.
Prestedømmets kraft, i likhet med Den hellige ånds gave, kommer
fra vår kjærlige Fader i himmelen og av vår personlige rettferdighet.
Når vi holder våre pakter med Herren, har vi anledning til å motta
åpenbaring om vårt liv, familien, jobben, skolen – alt vi søker veiledning for. Det er ingenting som er viktig for oss, som ikke er viktig for
Herren. Og når vi innbyr Ånden til å være med oss, kan vi få større
forståelse av prestedømskraft ved Den hellige ånds veiledning.
Jo mer jeg har lært om prestedømskraft ved personlig studium og
erfaring, desto bedre forstår jeg hvor relevant den er på alle områder
av livet. Prestedømskraft hjelper oss å motta åpenbaring for våre daglige utfordringer.

Fordi jeg i mine kall virker med prestedøms
myndighet gitt meg av en som har nøkler,
har mange ganger tanker eller ord blitt gitt
meg som var akkurat det en ung kvinne eller
Hjelpeforenings-søster eller et Primær-barn
trengte å høre. Jeg vet at disse ordene kom på
grunn av prestedømsmyndigheten jeg fikk da
jeg ble beskikket til det kallet.
I ekteskapet, som i ethvert forhold, går
man gjennom stadier og faser av læring og
vekst. Jeg har lært at når jeg husker hvem
min mann er, hvem jeg er og hva vi skal gjøre
sammen som Guds barn, har det forandret
mitt hjerte. Å være beseglet ved prestedømmets myndighet har styrket og motivert oss
begge til å bli mer samstemt. Da Frelseren
sa: “Hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine”
(Lære og pakter 38:27), mente han ikke bare
i kirkesammenheng. Han mener også i våre
familierelasjoner.
Og som mor husker jeg at jeg bekymret
meg for et ungt, voksent barn som gjorde
ting jeg visste ikke ville gjøre det barnet lykkelig. Vi var blitt enige om å snakke sammen
om problemet, og hadde satt av tid. Før den
avtalte tiden for telefonsamtalen hadde jeg
forelesningen klar. Jeg visste nøyaktig hva
jeg skulle si. Jeg ba om at Ånden måtte være
med meg. Det som kom ut av munnen min
fra første stund og gjennom hele samtalen, var
noe helt annet enn det jeg hadde tenkt å si.
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Men det var akkurat det barnet trengte. Den hellige ånds gave gjorde
det mulig å bløtgjøre hjerter og å finne en bedre løsning. Dette er et
eksempel på hvordan prestedømskraft virker i vårt liv.
Altfor ofte sammenligner kvinner seg med andre. Men ingen av oss
føler oss vel når vi sammenligner oss med andre. Hver kvinne har en
unik blanding av evner og talenter, og alle er gudgitte gaver. Bare fordi
du og jeg ikke er like – eller et hvilket som helst antall kvinner ikke er
like – gjør det oss hverken mer eller mindre. Vi må finne våre gaver og
utvikle dem, huske hvem som ga dem til oss, og deretter bruke dem i
Hans hensikter. Når vi deler våre gaver for å velsigne andre, opplever
vi prestedømmets kraft i vårt liv.
Jeg har hatt det privilegium å møte så mange fremragende kvinner
som viser tro og kraft ved sine handlinger. Kvinner gir av sine talenter
og evner på fantastiske og forskjellige måter. De har stor betydning i
livet til alle rundt seg – i familien, på arbeidsplassen, i kirken, på skolen eller andre steder de tilbringer sin tid.
Noe av det jeg har lært om prestedømmet, er at vi gjør det best når
vi samarbeider med hverandre. Det var slik Herren planla det. Det
er det guddommelige mønsteret. Vi trenger ikke å konkurrere, fordi
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alle disse forskjellige gavene og talentene og
evnene trengs – fra både menn og kvinner.
Herren leder oss varsomt langs denne veien,
slik at vi alle kan få en bedre forståelse av
hvordan vi kan samarbeide og verdsette hverandres bidrag. Det er virkelig den beste måten
å utføre hans verk på.
Kvinner trenger ikke å vente på at noen
skal fortelle dem hva de skal gjøre med sine
gaver og talenter og sin kraft. Vi har evnen
til å motta åpenbaring selv. Vi skulle ikke
vente til vi blir påvirket. Vi må ha mot til å
handle ifølge åpenbaringen vi mottar. Å søke
inspirasjon og respondere på den åndelige
veiledning er bevis på at vi bruker den prestedømskraft vi har blitt lovet hvis vi holder våre
pakter med Gud.
President Nelson har sagt: “Hva kan vel
være mer spennende enn å samarbeide med
Ånden for å forstå Guds kraft – prestedømskraft?” Han lovet: “Når deres forståelse øker og
når dere utøver tro på Herren og hans prestedømskraft, vil deres evne til å benytte dere av
denne åndelige skatten som Herren har gjort
tilgjengelig, øke.” 2 Og jeg vet at disse løftene
fra vår levende profet er sikre. ◼
NOTER

1. Russell M. Nelson, “Åndelige skatter,” Liahona,
nov. 2019, 77.
2. Russell M. Nelson, “Åndelige skatter,” 79.

GJENOPPRETTELSENS TIDLIGE KVINNER

Lucy brukte sine
åndelige gaver
Av Sharalyn D. Howcroft
Kirkehistorisk avdeling

I likhet med Lucy Mack Smith kan vi alle
motta åpenbaring. Vi har alle unike åndelige gaver som kan velsigne vår familie
og Kirken.

ILLUSTRASJON: TONI OKA

D

et var oktober 1838, og Lucy
Mack Smith grep sine sønner
Hyrum og Josephs hender før de
ble ført bort. Offentlige myndigheter
hadde beordret de hellige til å forlate
området. Flere ledere i Kirken hadde
blitt arrestert av soldater, og en ulovlig krigsrett beordret dem skutt. Lucy
lurte på om hun noen gang ville få se
sønnene sine i live igjen.
Hva kunne hjelpe en mor å
utholde en slik prøvelse? Mange år
senere så Lucy tilbake på denne tiden
og husket at hun ble styrket av et
trøstende budskap som ble mottatt
“ved profetiens gave”: “La ditt hjerte
trøstes når det gjelder dine barn,
for de skal ikke [bli] skadet av sine
fiender.”1
Denne opplevelsen ga Lucy og
familien hennes “en trøst som overgikk alt jordisk”.
Familien Smith og mange andre
siste dagers hellige familier ble drevet ut av Missouri. Etter å ha funnet
tilflukt i nabostaten Illinois, prøvde

Lucy og Joseph Smith senior å finne
informasjon om sine sønner, men fikk
ingen svar. Ånden talte igjen fred til
Lucys sjel og fortalte henne at Hyrum
og Joseph ville komme neste kveld.
Biskop Edward Partridge, som var
sammen med Lucy da hun mottok
denne åpenbaringen, uttrykte tvil:
“Jeg har alltid trodd deg før, men
jeg kan ikke se noen mulighet for at
denne profetien vil bli oppfylt, men
hvis det er slik, vil jeg aldri bestride
ditt ord igjen.”
Mens hun sov den natten, så
Lucy et syn om sine svake og
sultne sønner som reiste over prærien. Lucy gjorde seg klar for at de
skulle komme hjem – og de kom
virkelig dagen etter. De beskrev
en reise som samsvarte nøyaktig
med det hun hadde sett. Deretter

sa biskop Partridge at han for evig
ville anerkjenne Lucy som “en sann
profetinne”. ◼
NOTE

1. Sitatene finnes i “Lucy Mack Smith, History
(1845)”, 281, 290–91, josephsmithpapers.org.

Som profeten Josephs mor var
Lucy et øyenvitne til gjenopprettelsen.
Les mer om henne i den digitale
utgaven av dette nummeret i
Evangeliebibliotek-appen og på
liahona.ChurchofJesusChrist.org.

FORBINDELSE TIL SKRIFTENE:
ÅNDENS GAVER
Apostlenes gjerninger 2:17–18
1 Korinterbrev 14:1
Johannes’ åpenbaring 19:10
Lære og pakter 46:10–26
Trosartiklene 1:7
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Lære og pakter 1
(28. DESEMBER–3. JANUAR)

I

Lære og pakter 1
erklærte Herren: “Disse
bud er av meg, og de
ble gitt til mine tjenere”
(Lære og pakter 1:24). Han
forklarer hvordan denne
samlingen av åpenbaringer, bud og læresetninger
ville velsigne Kirken
og dens tidlige medlemmer. Ordene hans
gjelder fortsatt i dag.

Hvordan velsigner det gjengitte
evangelium oss?

De som søker
visdom, kan bli
undervist (se vers 26).

De som synder,
“[kan] bli refset, så
de [kan] omvende
seg” (vers 27).

Velsignelser
for
medlemmer
De ydmyke vil bli styrket,
velsignet fra det høye og motta
kunnskap (se vers 28).

DRØFTING
For å lære mer om disse
og andre velsignelser, kan
du lese Lære og pakter
1:19–30.
Hva legger du merke til
at Gud sier til deg når du
begynner å studere Lære

Velsignelser for Kirken
Troen vil tilta på jorden (se vers 21).
Herrens evige pakt vil bli opprettet (se vers 22).
Evangeliets fylde vil bli forkynt av de svake og
enfoldige (se vers 23).
Kraft til å legge Kirkens grunnvoll og bringe
den ut av mulm og mørke (se vers 30).
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og pakter?

Joseph Smith –
Historie 1:1–26
(4.–10. JANUAR)

U

nge Joseph ønsket
selv å vite hvilken
religion som var
sann. Han spurte Gud i
bønn og fikk svar direkte
fra Gud og Jesus Kristus.
Han dro hjem og sa til
sin mor: “Jeg har funnet
[det] ut” ( Joseph Smith –
Historie 1:20).
Hva kan vi lære av
Josephs eksempel?
Hvordan kan vi
“selv vite” hva
som er sant?

ILLUSTRASJON: BEN SIMONSEN

NOTE

1. Se Russell M. Nelson,
“Åpenbaring for Kirken,
åpenbaring for vårt liv”,
Liahona, mai 2018, 93‒96.

Hvordan kan jeg vite det selv?
• Joseph brukte mye tid på
å lese Bibelen. Han leste
i Jakobs brev 1:5 at han
kunne stille sitt spørsmål
til Gud i bønn.

• I Det første syn fortalte Frelseren Joseph at
ingen av de nåværende religionene var den
rette. Han sa også at hans kirke ville bli
gjenopprettet en dag. Joseph måtte vente
for å lære mer. Noen ganger må vi også
vente på svar.

• Joseph satt ikke bare hjemme og ventet på et svar. Han gikk i forskjellige
kirker. Når han snakket med ledere og medlemmer av de forskjellige trossamfunnene, følte Joseph at noe manglet, noe som førte til hans beslutning om å be til Gud. Å lære alt vi kan, hjelper oss å bli velsignet med
inspirasjon fra vår himmelske Fader.1
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Lære og pakter 2;
Joseph Smith –
Historie 1:27‒65

Hva lærte Moroni
Joseph Smith?

(11.–17. JANUAR)

2

1. september
1823 ba Joseph
Smith om tilgivelse for sine synder
og om å få vite sin
stilling overfor Gud.
Mens Joseph ba, fylte
et lys rommet hans,
og han så en engel
som sto i luften.
Engelen kalte
Joseph ved navn og
presenterte seg som
Moroni. Han fortalte
Joseph at han var tilgitt og at Gud hadde
et verk som Joseph
skulle utføre.

X

X

Joseph fikk vite om gullplater som var nedgravd i en høyde i nærheten, som inneholdt
“fylden av det evige evangelium” ( Joseph
Smith – Historie 1:34). Moroni fortalte også
Joseph om urim og tummim, som Gud hadde
forberedt så Joseph kunne oversette platene
(se Joseph Smith – Historie 1:35).
Moroni fortalte Joseph at hans navn kom
til å “nevnes for godt og ondt blant alle
nasjoner, slekter og tungemål”
( Joseph Smith – Historie 1:33).

Hva kan vi lære av
Moronis læresetninger
til Joseph?

X

X
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Moroni fortalte Joseph om flere
profetier som var i ferd med å bli
oppfylt, om opprettelsen av denne
siste evangelieutdeling og de velsignelser den ville gi verden.
Moroni viste seg for Joseph tre ganger den natten og én gang neste
morgen. Han ga det samme budskapet, men ga Joseph ytterligere
informasjon og instruksjoner hver
gang (se Joseph Smith – Historie
1:44–46, 49).

HE CALLED ME BY NAME [HAN KALTE MEG VED NAVN], AV MICHAEL MALM

DRØFTING

Lære og
pakter 6‒9
(25.‒31. JANUAR)

HVORDAN kan

TRANSLATION OF THE BOOK OF MORMON [OVERSETTELSE AV MORMONS BOK], AV GARY
ERNEST SMITH. BILDE AV KART: GETTY IMAGES

disse åpenbaringene
gjelde for oss i dag?
Før Oliver ble Josephs
skriver, ba han om å få vite
om Josephs verk var sant. Da
Oliver ba, følte han fred og
trygghet.
Oliver hadde fremdeles
spørsmål mens han hjalp
Joseph å oversette. Han
spurte Gud igjen om dette
var sant.
Herren minnet Oliver på
at han allerede hadde fått
svar på sin bønn:
“Talte jeg ikke fred til ditt
sinn om saken? Hvilket større
vitnesbyrd kan du få enn det
som kommer fra Gud?” (Lære
og pakter 6:23).
I likhet med Oliver skulle vi
holde fast ved tidligere åndelige opplevelser og la dem
styrke oss gjennom
vanskelige tider.

“Hvilket større vitnesbyrd kan du få
enn det som kommer fra Gud?”
NÅR fant de sted?

1829

• Disse åpenbaringene ble gitt i

HVOR fant de sted?

• Disse åpenbaringene fant sted i
Harmony i Pennsylvania.

South Bainbridge
Colesville

HVEM var involvert
OPPDAG MER
Finn ut hva som
skjedde med en ung
kvinne, i den digitale utgaven av dette nummeret, da
hun husket tidligere åndelige opplevelser.

i disse åpenbaringene fra
Gud?
• Joseph Smith
• Oliver Cowdery. Han fikk
høre om Joseph Smith og
gullplatene og tilbød seg å
være skriver mens Joseph
oversatte Mormons bok.

Harmony
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Hvordan
studium av Kirkens

historie
styrker min tro
Av Khumbulani D.
Mdletshe
Afrikas kirkehistoriske
veileder

M

ens jeg var elev
på videregående
skole i Sør-Afrika, likte jeg å studere historie. Da jeg gikk på universitetet, tok
jeg en grad i historie. Som Seminar-og deretter Institutt-elev likte jeg alle kursene mine,
men jeg likte spesielt Lære og pakter fordi den
presenterte Kirkens historie for meg. I årenes
løp har jeg likt å lese bøker om Kirkens historie – også de som har tatt opp vanskelige emner
i vår historie. Etter hvert som jeg fortsetter å lære
Kirkens historie fra forskjellige kilder, blir min egen
tro styrket. Her er tre måter det skjer på.

Kirkens historie hjelper meg å VERDSETTE
DEM som har GÅTT FORAN OSS. Dette gjelder spesielt når man tenker på bidragene som tilsynelatende “vanlige” medlemmer har gjort. De første
møtehusene som ble bygget rundt om i Sør-Afrika,
Zimbabwe og Zambia på 1950-og 1960-tallet, ble
for eksempel muliggjort ved medlemmenes bidrag.
Å motta tempelordinanser krevde enda større offer.
Mange medlemmer visste at det ville ta flere tiår før
de kunne få templer i Afrika, og solgte sine eiendeler, herunder sine hjem, for å få penger til å reise til
tempelet og delta i de hellige ordinansene. Kirken
BILDER: GETTY IMAGES

Kirkens historie gir meg PERSPEKTIV, særlig
når det gjelder tidligere praksis, herunder restriksjoner på prestedømmets og tempelets velsignelser. Da
jeg fikk vite at det var en tid da svarte menn ikke
kunne bære prestedømmet, ble min tro rystet. Hvordan kunne Kirken jeg elsket, ha holdt prestedømmet
tilbake fra svarte? Noen prøvde å vise meg forklaringer som de hevdet var doktrinære eller fra Skriftene.
Disse var forvirrende og svært urovekkende.
Med tiden var det den historiske forklaringen
som virket logisk og ga meg trøst. Den historiske

innledningen til Offisiell erklæring 2
forklarer for eksempel at Joseph
Smith ordinerte noen svarte
menn, men at Kirkens
ledere sluttet å overdra prestedømmet til
svarte tidlig i Kirkens
historie. Deretter fremsetter den følgende viktige
uttalelse: “Kirkens opptegnelser
gir ingen klar innsikt i opprinnelsen til denne praksisen.” 1
Artikler om emner i evangeliet 2
og andre av Kirkens håndbøker gir
flere detaljer og ytterligere historisk
bakgrunn.3 Disse historiske forklaringene
ga gjenklang hos meg og styrket min tro.
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på det afrikanske kontinent er bygget på troen til
disse tidlige medlemmene som hadde lite, men ofret
så mye. Når jeg leser opptegnelsene deres, blir min
tro styrket og min villighet til å ofre øker.
Kirkens historie oppmuntrer meg til å bli en
BEDRE OPPTEGNELSESFØRER. Kirkens
ledere har oppfordret til å skrive dagbok. Hvorfor?
Fordi Kirkens historie er en opptegnelse om medlemmenes “vandel … tro og gjerninger” (se Lære
og pakter 85:2). Når jeg leser Kirkens historie, for
eksempel den nye historien, Saints, [Hellige] føler
jeg sterkt at disse bøkene bare er mulige på grunn
av dagbøker, brev og andre opptegnelser som vanlige medlemmer av Kirken har ført. Deres oppriktige

førstehåndsberetninger oppmuntrer meg til å bli en
bedre dagbokfører, for derved å hjelpe fremtidige
historikere å dokumentere en sannferdig historie om
Kirken i Afrika.
Det er også en mer personlig velsignelse ved å
lese Kirkens historie og arbeide med flid for å føre
min egen opptegnelse. Som president Henry B.
Eyring, annenrådgiver i Det første presidentskap,
har sagt, blir jeg velsignet ved å se og huske Herrens
hånd i mitt og mine familiemedlemmers liv.4 Denne
erindringen styrker mitt vitnesbyrd og øker min
evne til å takle utfordringer i livet. Når jeg fører min
egen opptegnelse og tenker på andre medlemmers
omhyggelige opptegnelser, begynner jeg å se Herrens store mønstre idet han gjenoppretter sin kirke
og sitt rike i de siste dager.
Disse og mange andre lærdommer av
å studere Kirkens historie har i stor grad
bidratt til min egen åndelige utvikling.
Disse lærdommene har også gitt meg mot
til å forsvare min tro fordi jeg forstår hvorfor vi gjør det vi gjør. Å være oppmerksom
på den historiske bakgrunnen for mange
av våre fremgangsmåter og trosoppfatninger har gjort meg til en bedre lærer og en
bedre disippel. ◼
NOTER

1. Se innledningen til Offisiell erklæring 2.
2. Se “Rase og prestedømmet”, Gospel Topics,
ChurchofJesusChrist.org.
3. Se for eksempel Gjenopprettelsens grunnvoll
(Kirkens skoleverks håndbok), 2016, kapittel 26.
4. Se Henry B. Eyring, “Husk, husk”, Liahona,
nov. 2007, 66–69.
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INKLUDERING

Inkluder alle
Av Tracy Browning

I Hjelpeforenings generalutvalg

Hvordan kan vi bidra til å gjøre ferden til møtehusets
dører mindre angstfylt og ensom for andre?
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Oppfordringen til å inkludere alle

Å skape tilhørighet for alle er en del av vår pakts
overholdelse. Ved dåpen lover vi at vi ikke vil la noen
lide alene, men at vi vil sørge med dem, trøste dem og
bære deres byrder (se Mosiah 18:8–10).
Å skape tilhørighet er en del av vår kirke. Vi skal
inkludere alle i vår gudsdyrkelse, akkurat slik Frelseren ønsker alle velkommen til å ta del i hans frelse (se
2 Nephi 26:24–28, 33; 3 Nephi 18:22–23).
Å skape tilhørighet er en grunnleggende del av vår
reise for å bli Frelseren lik. Å ha kjærlighet for andre
og åpne våre kretser for å inkludere dem som er
annerledes enn oss, er en del av det å bli fullkommen
(se Matteus 5:43–47).
For å være hans, må vi til syvende og sist være ett
med hverandre (se Lære og pakter 38:27).

Ingen kamp blir glemt

Guds kjærlighet til sine barn er ikke utelukkende,
men snarere altomfattende. Han innbyr alle til å
“komme til ham og ta del i hans godhet. Og han viser
ingen bort som kommer til ham” (2 Nephi 26:33).
Han kjenner og verner om:

FOTO AV MOR OG SØNN: GETTY IMAGES

S

om Kristi disipler velger mange av oss bokstavelig talt å “stå på hellige steder” hver uke når vi er
tilstede på våre søndagsmøter (Lære og pakter 45:32).
Når mange kommer for å dele Ånden og rommet med
hverandre, ønsker de å knytte bånd og føle anerkjennelse og tilhørighet. Vi har alle et håp om at vi “ikke
lenger [er] fremmede og utlendinger, men … de helliges medborgere og Guds husfolk” (Efeserne 2:19).
Men for noen innebærer ferden til møtehusets
dører å føle seg sårbar, engstelig eller ensom. Deres
erfaringer, familiesituasjon eller omstendigheter gjenspeiler kanskje ikke et innbilt “ideal”. Dette fører ofte
til at de føler de står på utsiden og ser inn, selv om
dette “idealet” ikke representerer virkeligheten for
noen av oss.
Vår verdi for Gud påvirkes ikke av våre omstendigheter, og i mange tilfeller presser disse mindre enn
ideelle omstendighetene oss til å vokse og lære. Men
på grunn av disse omstendighetene er det mange som
føler at det er vanskelig å passe inn eller bli fullt ut
forstått. Hva kan vi gjøre for å åpne dørene som hind
rer andre i å føle at de hører hjemme hos oss, selv om
vi selv kanskje strever med lignende følelser?

• Den nyskilte søsteren som har det vondt under samtaler om ekteskap.
• Den unge voksne som strever med spørsmål og ber
om svar.
• Søsteren som lider av angst, dyp ensomhet og frykt.
• Den unge, svarte broren, som blir utilpass når klassen uttrykker en feilaktig forståelse av rase og
prestedømmet.
• Søsteren som ennå ikke har giftet seg, og føler at det
betyr at hun ikke har noen verdi.
• Moren til et funksjonshemmet barn, som er bekymret
for at hans ufrivillige bevegelser distraherer andre.
• Broren som er tiltrukket av samme kjønn, som vurderer å forlate Kirken mens han strever med å forstå sin
fremtid.
• Søsteren som er bekymret for hvordan hun vil bli dømt
av andre når hun tar sine første nølende skritt tilbake
til Kirken.
Ingen omstendighet, ingen situasjon, ingen person blir
glemt. “Han husker … og alle er like for Gud” (2 Nephi
26:33), for i likhet med hans tidlige disipler “hører [vi alle]
Kristus til” (Markus 9:41; se også Mosiah 5:7).

Hva kan vi så gjøre?

Hva kan vi gjøre for å knytte bånd og ønske både svakhet og styrke velkommen?
Vi kan begynne med å grunne på følgende spørsmål:
• Hvordan kan jeg gjøre en større innsats for å ta kontakt
og bli kjent med dem jeg ikke kjenner i menigheten
eller grenen?
• Hvilken invitasjon kan jeg gi noen som kanskje trenger
en venn?
• Hvordan kan jeg være et eksempel på en som inkluderer og er glad i andre?
• Hvem kan jeg oppriktig oppsøke og spørre hvordan
han eller hun har det?
• Hva får jeg i tankene når jeg ber om inspirasjon til å
vite hvordan jeg kan hjelpe noen?
Det er så mye å lære av andre etter hvert som vi blir
kjent med dem.
I de kommende månedene skal vi fortelle historier om
søstre og brødre som har strevd med å vite at de passer
inn. Vi håper disse historiene vil inspirere hver enkelt av
oss til å følge Guds to store bud bedre: å elske ham og å
elske alle hans barn. ◼
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PRINSIPPER FOR OMSORGSTJENESTE

Av Hjelpeforeningens generalpresidentskap

Å være til hjelp for
og styrke hverandre
Vi blir alle velsignet når vi betjener eller blir betjent.

P

å sitt beste er ikke omsorgstjeneste
ensidig. Når vi utfører omsorgstjeneste for noen, blir alle involverte
velsignet – vi selv, våre ledsagere og
dem vi betjener. Vi blir velsignet ved
hverandres styrke. Vi blir velsignet når
vi støtter og hjelper hverandre i våre
utfordringer. Vi blir velsignet gjennom
relasjonene som skapes.
Da han forklarte hva det vil si å
utføre omsorgstjeneste for andre,
lærte eldste Jeffrey R. Holland i De
tolv apostlers quorum oss å “være til
hjelp for [dem] og styrke dem” (Lære
og pakter 20:53).1 I dette skriftstedet
er det to grunnleggende elementer
som vil hjelpe oss å utføre omsorgstjeneste for dem vi bryr oss om:
• For det første antyder det å “være
til hjelp for” dem at det er viktig
å bli godt nok kjent med dem vi
betjener, å utvikle en meningsfylt
relasjon og skape et tillitsbånd.
• For det annet, når de vet at vi virkelig er glad i og bryr oss om dem,
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kan vi snakke om hvordan vi kan
støtte og “styrke dem”. Til gjengjeld
vil vi også bli styrket.
Mennesker er ikke prosjekter, de
er våre brødre og søstre – de vandrer
sammen med oss på livets reise. Vi
ønsker å vandre gjennom livet sammen og hjelpe hverandre å finne
styrke til å overvinne hindringene og
snublesteinene underveis (se Hebreerne 12:10–13).
Ordet “styrke” uttrykker det vi
virkelig ønsker – at vår hjelp gir
assistanse og verktøy slik at hver
enkelt kan ha ressurser og styrke
til å gå videre og overvinne livets
utfordringer.
Mange av oss føler oss utilstrekkelig til å hjelpe våre brødre og søstre
med deres unike bekymringer. Eldste
Holland ga følgende oppmuntring:
“Til tross for det vi alle føler er våre
begrensninger og utilstrekkeligheter –
og vi har alle utfordringer – måtte vi
arbeide side om side med vingårdens

Herre, og gi vår alles Gud og Fader
en hjelpende hånd med hans svimlende oppgave med å besvare bønner, gi omsorg, tørke tårer og styrke
de vaklende knær.” 2
I år vil disse artiklene om prinsipper for omsorgstjeneste gi forslag og
ressurser som kan hjelpe deg å forstå
hvordan du kan være til hjelp for
og styrke andre når de møter livets
utfordringer. ◼
NOTER

1. Jeffrey R. Holland, “Være til hjelp for [dem]
og styrke dem”, Liahona, mai 2018, 102.
2. Jeffrey R. Holland, “Være til hjelp for [dem]
og styrke dem”, 103

NYTTIGE RESSURSER
Disse ressursene kan hjelpe deg i din
innsats for å utvikle meningsfylte
relasjoner.
• Lær mer om å utvikle meningsfylte relasjoner i “Prinsipper for
omsorgstjeneste: Utvikle meningsfylte forhold”, Liahona, aug. 2018.
• Forbedre dine relasjoner ved å
forbedre dine lytteferdigheter.
Les “Fem ting gode lyttere gjør”,
Liahona, juni 2018.
• Å bli mer empatisk kan gjøre deg
til en bedre venn. Lær hvordan i
“Utvikle den empati som trengs for
å utføre omsorgstjeneste”, Liahona,
feb. 2019.
• For å lære mer om å rådføre seg
med hverandre, kan du lese “Prinsipper for omsorgstjeneste: Rådslagning om deres behov”, Liahona,
FOTO TIL HØYRE: KALEIDOSCOPE PICTURES

sep. 2018.

FORSLAG TIL Å VÆRE TIL HJELP FOR OG STYRKE ANDRE
Samarbeid om å utvikle en meningsfylt relasjon. Gjensidig forståelse
kommer gjennom å vie tid og innsats til å bli kjent med hverandre. Drøft
hvordan hver av dere ønsker å gjøre det. Er det en hobby eller interesse dere
deler? Ville en regelmessig samtale være nyttig? Kan dere støtte hverandre i
kall i Kirken eller i tempelarbeid?
Rådfør dere med hverandre om behov. Ingen behøver å gjøre dette
alene. Å rådføre deg med dem vil hjelpe dere sammen å forstå hvilke behov
de har, hva de kan gjøre og hvordan du kan hjelpe.

DEL DINE TANKER
Send dine erfaringer med omsorgstjeneste til liahona@ChurchofJesusChrist.org.
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ELDES I TROFASTHET

Nyt de senere år
Av Scott Edgar

E

tter hvert som “alderdommen” har satt inn, har jeg innsett at livet mitt
forandrer seg. Selv om jeg fortsatt ønsker å engasjere meg i familien og
Kirken, er jeg ikke like fysisk aktiv som jeg pleide å være, og alt synes
å gå bra med eller uten meg.
Men her er noe annet jeg lærer: Denne fasen av livet er ikke bare negativ. Visst finnes det smerter og andre utfordringer, men denne aldringen er
en del av livets naturlige gang, og dette kapittelet gir nye og givende muligheter. Jeg finner trøst i å vite at jeg er elsket av familie og venner. Jeg stoler
på at jeg fremdeles er verdsatt i kirken. Og viktigst av alt vet jeg mer enn
noensinne at Jesu Kristi evangelium er sant.

Godta forandring

Livet står helt klart ikke stille. Det er dynamisk. Så selv om vi kanskje
ikke ønsker at våre omstendigheter eller relasjoner skal forandres, vil det
skje endringer. Skriftene formulerer det så godt:
“Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen.
Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å
rykke opp det som er plantet …
Alt har Gud gjort skjønt i sin tid” (Predikantens bok 3:1–2, 11).
Vi kan ha blitt vel vant med hvordan ting var, og det er naturlig å savne
tidligere tider. Men vi kan også ha tro på at det er enda mer å lære når vi
fortsetter å vandre på denne lykkens vei. Hvordan vi tilpasser oss og takler
forandringer, vil avgjøre vår vekst i disse senere årene. Ved å godta endringer istedenfor å kjempe mot dem, åpner vi oss for å legge merke til nye
muligheter og forstå nye ting.
Jeg har lagt merke til at når jeg stadig prøver å følge Jesus Kristus, kommer
jeg nærmere ham på måter jeg ikke gjorde i yngre år. Fra sin egen tid på jorden forstår Kristus hvordan det føles å nærme seg jordelivets slutt (se Matteus
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Alderdommen kan være
en vakker tid med fremgang og vekst.

16:21). Og på en måte vi ikke fullt ut
forstår, vet han fullkomment nøyaktig
hva vi føler på grunn av sin forsoning.
Vi kan be ham hjelpe oss å bli det han
ønsker at vi skal bli med den tiden vi
har igjen (se Moroni 7:48).

BILDER: GETTY IMAGES

Fortsett å utføre tjeneste

Uansett hvor gamle vi er, kan vi
fremdeles se etter anledninger til å
yte tjeneste hver dag for å hjelpe oss
å forberede oss til tjeneste i livet etter
dette. President George Albert Smith
(1870–1951) sa en gang: “Vi er ikke
her for å fordrive tiden i dette livet, for
så å gå videre til en opphøyet tilværelse. Vi er her for å kvalifisere oss
hver dag til de stillinger som vår Fader
forventer at vi skal fylle heretter.” 1
Etter hvert som vi blir eldre, vil
disse “kvalifiserende” opplevelsene
være annerledes enn de en gang
var. Jeg har sett yngre menn tre
inn i rollene sine og utføre mange
av oppgavene jeg pleide å utføre.
Mine barn har sine egne travle liv og
familieutfordringer, og jeg er ikke så
involvert. Men jeg kan stole på at hvis

jeg fortsetter å hjelpe andre på alle måter jeg er i stand til, vil disse erfaringene
fortsette å undervise og foredle meg i henhold til Guds plan.

Velsignelser og spørsmål

Hvilke velsignelser ved å bli eldre har du lagt merke til? Nedenfor har jeg
nevnt noen jeg har lagt merke til. Jeg har også satt opp noen spørsmål som vi
eldre kan tenke på, selv om jeg antar at de egentlig kan gjelde for hvem som
helst.
Jeg vitner om at vi alle kan velge å fokusere på det som er viktigst, når vi
følger Jesus Kristus gjennom våre givende, gylne år.
Å eldes har velsignet meg med:
•
•
•
•
•
•
•

Større bevissthet om hva som er rundt meg.
Mer stilletid til å lese i Skriftene, grunne og be.
Følsomhet for Åndens tilskyndelser.
Sporadiske familiebesøk som er spesielt dyrebare.
Vennligere følelser overfor andre mennesker og dyr.
Interesse for slektshistorie og tempelarbeid.
Mindre fristelse til ikke å holde budene.
Spør deg selv: “Hvordan kan jeg …”

•
•
•
•

Yte tjeneste for min kirke og min familie på meningsfylte måter?
Komme nærmere vår himmelske Fader og Jesus Kristus?
Øve god innflytelse på andre?
Stå plettfri for Gud når jeg ser ham igjen? ◼

NOTE

1. George Albert Smith, i Conference Report, april 1905, 62; se også The Teachings of George
Albert Smith, red. Robert og Susan McIntosh (1996), 17.
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HJELP FOR FORELDRE

Hva feiing lærte meg om

barneoppdragelse
Av Kamri Melaine Webster

Mine barns plikter bidro til å besvare min bønn.

J

eg våknet en morgen og følte meg overveldet. Mine
plikter som mor føltes tunge, og jeg var svært klar over
mine svakheter. Det syntes å være et stort gap mellom
hvordan jeg hadde trodd jeg skulle være som mor, og
hvordan jeg egentlig er.
Jeg knelte ned for å be og fortalte min himmelske
Fader hvor høyt jeg elsker ham. Jeg fortalte ham hvor høyt
jeg elsker barna han har velsignet familien vår med. Og
jeg begynte å fortelle ham at jeg prøvde å være en god
mor, men følte at jeg ikke gjorde en god nok jobb. Mens
jeg ba, tenkte jeg på hvor mye bedre barna ville bli om
Gud bare oppdro dem selv.
Så kom jeg til å tenke på et bilde. Jeg så for meg at
barna feiet kjøkkengulvet. Dette er en av mange oppgaver
de har fått i oppdrag å utføre for å hjelpe familien. Noen
ganger får det meg til å krympe meg fordi de fortsatt lærer
og overser mye. Men jeg lar dem gjøre det, så vel som
andre daglige gjøremål, fordi jeg ser for meg større ting for
dem. Jeg vet at de ved hjelp av all denne ufullkomne øvelsen vil lære og vokse. Omsider vil de kunne gjøre det like
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raskt og effektivt som jeg. Troen på at de skal bli ansvarsbevisste og selvstendige, er mye mer givende enn om jeg
skulle gjøre alt selv. Jeg oppdrar ikke barn for kortsiktig
suksess – jeg prøver å hjelpe dem å lykkes på lang sikt.
Og jeg har lurt på om noe slikt kanskje også gjelder
våre himmelske foreldre. Vår himmelske Fader vet at vi
ikke kan gjøre en fullkommen jobb som foreldre. Noe av
det vi gjør, får sannsynligvis ham til å krympe seg, men
han tillater det fordi han vet at vi lærer og vokser. Han
har det lengst mulige perspektivet. Han ser for seg at vi
en dag blir foreldre som ham, i stand til å ha fullstendig
kjærlighet, undervise effektivt og være et fullkomment
forbilde. Når vi famler, vet han at vi utvikler egenskaper
som tålmodighet og nestekjærlighet. Derfor lar han oss i
sin visdom arbeide og mislykkes og prøve igjen.
Jeg skulle ønske jeg kunne være en fullkommen forelder allerede! Slik Joseph Smith skrev, opplever jeg ofte at
jeg begår “mange tåpelige feil” ( Joseph Smith – Historie
1:28). Men jeg finner trøst i å vite at Gud forstår mine
følelser, noe som betyr at han vet at jeg prøver å være

ILLUSTRASJON: DAVID GREEN

lærevillig. Jeg føler glede når barna spør:
“Hvordan kan jeg gjøre dette bedre?” og
synes å ønske å bli bedre. Jeg kan i det minste være slik for vår himmelske Fader.
Mens alt dette utspilte seg i tankene mine,
opplevde jeg enda et øyeblikks motløshet.
“Men hva om tabbene jeg gjør som mor,
skader barna?” spurte jeg. “Jeg ønsker ikke å
holde dem tilbake, selv om det skulle gjøre
meg til noe fantastisk.”
Igjen kom jeg til å tenke på bildet av
barna som gjorde rent. Når datteren min
oppriktig prøver å vaske gulvet og så skynder seg av gårde for å leke eller gjøre en
annen oppgave, vasker jeg vanligvis de
gjenværende klissete flekkene. Jeg tenker på
Jesu Kristi uendelige barmhjertighet og kraft,
hvis forsoning dekker alle livets “klissete”
situasjoner. Hans nåde kompenserer for
mine svakheter som mor, akkurat som hans

nåde kompenserer for smertene mine barn
må tåle på grunn av mine svakheter. På en
måte som ingen av oss kan forstå, kan hans
forsoning helbrede alt sammen.
Jeg finner stor trøst i den personlige
åpenbaringen jeg mottok den dagen. Jeg
følte at Ånden lærte meg at min beste innsats, i samarbeid med Herren, er tilstrekkelig. Jeg vet at vår himmelske Fader vil
fortsette å virke litt etter litt i mine barns liv
for å gjøre det jeg gjør så ufullkomment.
Med hans hjelp kan barna en dag skinne
på egenhånd, akkurat like klart som om
vår himmelske Fader hadde oppdratt dem
i første omgang. Hans plan bidrar imidlertid også til å forandre meg – helliggjøre og
forme meg til å bli mer lik ham. Hvor stor er
ikke vår Guds visdom! ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah i USA.

GUDDOMMELIG
HJELP

“Med vår himmelske
Faders og vår Frelsers
hjelp kan vi bli mer tål
modige, omtenksomme,
hjelpsomme, tilgivende
og forståelsesfulle hvis
vi ber om hjelp. Med
deres hjelp kan vi gjøre
hjemmet vårt til en liten
del av himmelen her på
jorden.”
President M. Russell Ballard,
“Familieråd”, Liahona,
mai 2016, 65.
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FOR FORELDRE

Kjære foreldre:
Lære og pakter er en samling åpenbaringer fra Herren. Å studere dem
gir oss en unik mulighet til å bli kjent med Frelserens røst når han taler,
ikke bare til sine profeter, men gjennom dem til vanlige medlemmer av
Kirken som oss.
Denne måneden gir tidsskriftene deg en rekke anledninger til å snakke
med dine barn, blant annet om åpenbaring, hvordan den fungerer og at
Gud er villig til å tale til dem.

SAMTALER OM EVANGELIET
Fred i hans løfter (Lære og pakter 6)

Vis plakaten på side 2, og les Frelserens ord fra kapittel
6. Dette løftet ble gitt til Joseph Smith og Oliver Cowdery
i april 1829. Den gangen var Joseph bare 23, men hadde
allerede opplevd avvisning og forfølgelse. Hvordan kan
disse ordene ha hjulpet Joseph og Oliver? Hvordan kan
disse ordene gjelde utfordringer i deres liv? Hva kan vi
gjøre for å motta disse lovede velsignelsene?
Profeter og personlig åpenbaring (Lære og pakter 1)

Herren taler til oss individuelt og gjennom profeter
(se del 1). Bruk “Evangeliets grunnprinsipper” på side 10
for å hjelpe barna å lære mer om åpenbaring. Vurder å
lese budskapet fra president Russell M. Nelson på side 6
sammen. Hva føler dere at Gud forteller dere gjennom sin
profet? Å følge hans råd kan føre til å sette seg mål i programmet Barn og ungdom. (For mer informasjon om dette
emnet kan dere også se eller lese president Nelsons tale,
“Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv”, Liahona,
mai 2018, 93–96.)
Støtte til Kom, følg med meg

Gå ikke glipp av forslagene på side 26 som støtter
deres ukentlige studium av Kom, følg med meg.
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Profeter og åpenbaring

MORO MED FAMILIESTUDIUM
Finn Kristus

President Ezra Taft Benson
(1899–1994) sa: “Praktisk talt hver
side i … Lære og pakter … lærer
oss om Mesteren.” 1
1. Sett en tidtager på to minutter.
2. Familiemedlemmene ser raskt
gjennom begynnelsen av Lære
og pakter for å telle antall henvisninger de kan finne til Kristus. Begynn med innledningen,
og avslutt med kapittel 9.
3. Når tiden er ute, gir du hver
enkelt mer tid til å velge ett av
disse versene som er spesielt
meningsfylt for dem. Bytt på
å dele.
Drøfting: Hvordan kan vi
gjøre vårt studium av Lære og
pakter i år Kristus-sentrert? Hva
kan vi gjøre for å lytte til Herrens
røst?
Mitzi Schoneman har bidratt med
forslaget
NOTE

1. Ezra Taft Benson, “Åpenbaringens gave
i nyere tid”, Lys over Norge, jan. 1987,
68.

HVA DU VIL FINNE I TIDSSKRIFTET
TIL STYRKE FOR UNGDOM DENNE
MÅNEDEN
Presenter ungdomstemaet 2021
Les budskap fra Unge menns og
Unge kvinners generalpresidentskaper om ungdomstemaet fra Lære og
pakter 64:33–34. Du kan også finne
notearket for temasangen 2021 og
en liste over ressurser som kan støtte
temaet gjennom hele året.
Her er Lære og pakter
Presenter dette årets Kom, følg
med meg -studium med en visuell
oversikt over Lære og pakters historie
og hensikt.
“Joseph Smith: Min profet”
Eksemplene i denne artikkelen
lærer oss hvorfor det er viktig for hver
enkelt av oss personlig å vite at Joseph
Smith er denne evangelieutdelingens
profet. Les artikkelen som familie, og
be så hver enkelt dele sin egen innsikt.
Morostasjon
Disse aktivitetene er morsomme å
gjøre enkeltvis eller som familie.

HVA DU FINNER I DENNE MÅNEDENS VENNEN
Hjelp til Kom, følg med meg
Vekk dine barns kjærlighet til
Skriftene med en leseplan for Lære
og pakter som kan brukes gjennom
hele 2021. Du finner også en månedlig
historie fra Skriftene og en farge
leggingsside for unge lesere.
Moro med Kirkens historie
Klipp ut samlekort om Kirkens historie for å hjelpe barna å lære historien om gjenopprettelsen. Les også en
historie om en pioner i vår tid fra et
annet land hver måned.
Hjelpende hender-utfordring
Les en spesiell oppfordring fra
Primærs generalpresidentskap til barn
om å utføre tjeneste slik Jesus gjorde.
Les om barn rundt om i verden som
gjør nettopp det, sammen med en
månedlig oppfordring og et tips for å
hjelpe barnet å delta!
Moro med Skriftene
Prøv disse ukentlige hjemmeaftenaktivitetene sammen med barna. Alle
disse vil støtte deres studium av Kom,
følg med meg, og dere finner også
forslag spesielt for små barn.
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UNGE VOKSNE

Hvordan komme
seg etter åndelig
nummenhet

S

Av Tadeo Murillo
pedalskhet er en smittsom

føle. Det var Jesu slående følsomhet overfor beho

sykdom vi leser om i Bibelen.

vene til dem han hadde omkring seg, som gjorde det

Den skyldes en bakterie som

mulig for ham å reagere i form av handling.

forårsaker alvorlige lesjoner og
sår på huden. Men et hoved

symptom på denne sykdommen er at

hevet deres økende ufølsomhet overfor det som er

den kan forårsake alvorlig skade på

åndelig: ‘Gud har talt til dere med en mild, lav røst,

nervesystemet, noe som fører til tap av

men dere var følelsesløse så dere ikke kunne føle

følsomhet for berøring, varme, smerte

hans ord’ [1 Nephi 17:45].” 1

eller andre sansefornemmelser. De som
er smittet, blir bokstavelig talt numne.
Selv om spedalskhet ikke er like

Det er stor fare når vi slutter å føle Ånden eller til
og med når vi er usikre på hvordan Ånden taler til
oss. Verden kan lett distrahere oss eller avspore

alvorlig eller vanlig som det var for lenge

oss hver dag, noe som får oss til å bli numne

siden, mister folk i dag også evnen til å

for den milde, lave, men mektige røsten

føle – men istedenfor fysisk svekkelse,

som alltid er beredt til å veilede oss daglig

risikerer vi å bli åndelig numne.

(se 1 Kongebok 19:11–12).

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004)

Men selv om vi føler at vi kan ha et

i De tolv apostlers quorum har forklart

tilfelle av “åndelig spedalskhet” til tider,

at denne ufølsomheten kan komme av

er helbredelse mulig.

å ignorere Den hellige ånds tilskyndelser

Vi skulle alltid huske at det var Jesus Kristus

og ikke holde Guds bud. Han forklarte:

som helbredet spedalske under sitt virke. Og det

“Vår evne til å føle kontrollerer vår

er han som kan helbrede vår åndelige nummenhet

oppførsel på mange måter, og ved uvirk

i dag og hjelpe oss å føle Ånden igjen. Her er noen

somhet når våre følelser tilskynder oss til

nøkler som kan være til hjelp.

å gjøre godt, dreper vi denne evnen til å
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På den andre siden av det åndelige spektrum har
vi personer som Nephis feilende brødre. Nephi frem

FOTOGRAFIER: GETTY IMAGES

Vi er i ånde
lig fare når vi
slutter å føle
Ånden, men
med Kristi
hjelp kan vi
overvinne
denne ånde
lige num
menheten.
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Hvordan gjenkjenne
Ånden
En nøkkel til å føle igjen kommer
av vår evne til å høre og gjenkjenne

Å misforstå åpenbaring
Men her kan åndelige opplevelser og personlig åpenbar
ing bli kinkig.
Når vi snakker om personlig åpenbaring, hopper vårt

Den hellige ånds hvisken. Moroni

sinn ofte til syner, englebesøk eller påfallende røster. Og

forkynte: “Ved Den Hellige Ånds

når vi ikke opplever disse tingene, kan vi føle at det er

kraft kan dere vite sannheten i alle

håpløst å motta veiledning fra Ånden. Vi kan føle at noe

ting” (Moroni 10:5). Vi kan kvitte oss

er galt med oss, noe som kan få oss til å gi opp å søke

med nummenheten, søke personlig

Ånden helt og holdent.

åpenbaring og selv føle sannheten i
alle ting.
På din reise tilbake til å føle

Men vi må innse at det å føle Ånden ikke dreier seg om
disse store, epokegjørende øyeblikkene. Heller ikke taler
Herren bare til oss om våre store avgjørelser i livet. En annen

Ånden, kan du stille deg disse spørs

fallgruve vi snubler i, er at vi ofte vender oss til Herren for

målene for å forstå ditt forhold til

å få hjelp bare med store avgjørelser som skolegang, yrkes

åpenbaring:

valg, ekteskap og familie, men forsømmer å vende oss

1. Når mottok jeg sist personlig
åpenbaring?
2. Når ba jeg sist om personlig
åpenbaring?
3. Når ba jeg sist min himmelske
Fader hjelpe meg å gjenkjenne
personlig åpenbaring i mitt liv?
Generelt sett, søker du egentlig
åpenbaring fra Gud? Det er vanske
lig å føle Åndens gledelige frukter

til ham i enhver tanke (se Lære og pakter 6:36). Men vår
himmelske Fader taler ofte til oss. Han taler til oss slik vi selv
best kan oppfatte det. Han kan veilede oss daglig, selv i
disse små detaljene i livet.

Forberedelse til å motta åpenbaring
For å kunne høre himmelen, må vi først åpne ørene for
himmelske ting. Her er noen måter vi kan åpne ørene og
forberede oss til å høre Herren på:
Ha tro. I våre anstrengelser for å overvinne åndelig
spedalskhet må vi kanskje forandre vårt sinn og virkelig tro

når det virker som om himmelen

på vår himmelske Fader og ha tro på at han vil og faktisk gir

er lukket (se Galaterne 5:22–23).

oss åpenbaring. Vi skulle faktisk forvente at han gjør det. Vi

Men aktivt å søke åpenbaring i ditt

kan til og med be ham hjelpe oss å vite hvordan han taler til

daglige liv er nøkkelen til å åpne

oss. Vi skulle forvente å få åndelige opplevelser ofte når vi

himmelen og invitere Ånden tilbake

gjør vårt beste for å følge Frelseren og holde hans bud.

i livet ditt.

Gjør en daglig innsats. Vi kan også bli mer følsomme
for Ånden ved å be oppriktig, studere Skriftene, ta del i
nadverden, gå i tempelet, delta i slektshistorisk arbeid,
lytte til åndelig musikk, utføre omsorgstjeneste eller hva
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Vår himmelske
Fader ga oss
Den hellige
ånds gave
og ønsker at
vi skal nyte
denne gaven i
sin fylde.

som helst annet som hjelper oss å føle oss nær Gud.

adlyde på små måter, fra å velge å betale tiende, holde sab

Jo nærmere vi kommer ham, desto mer åpner vi vårt

batsdagen hellig eller til og med følge en tilskyndelse til å yte

hjerte for helbredelse av åndelig spedalskhet og å føle

tjeneste for en annen, kan hjelpe oss å gjøre plass til Ånden i

Den hellige ånd igjen.

vårt liv.

Adlyd. Et annet viktig aspekt ved å invitere Ånden

Å føle Ånden er en gave

tilbake i livet ditt er din villighet til å følge det Ånden
forteller deg. President Henry B. Eyring, annenrådgiver i

Vi skulle også huske løftet i vår dåpspakt med Herren. De av

Det første presidentskap, har sagt:

oss som har mottatt Den hellige ånds gave, har blitt lovet at vi

“Når dere viser deres villighet til å adlyde, vil Ånden

kan ha Ånden med oss hver dag når vi arbeider med flid for å

sende dere flere tilskyndelser om hva Gud vil at dere skal
gjøre for ham.

Vår himmelske Fader ga oss Den hellige ånds gave og
ønsker at vi skal nyte denne gaven i sin fylde. Den hellige

Når dere adlyder, vil tilskyndelser fra Ånden komme
oftere, og komme nærmere og nærmere til å være kon
stant veiledning. Deres evne til å velge det rette vil øke.”

holde våre pakter (se Lære og pakter 20:77, 79).

ånds konstante veiledning gjør oss i stand til å ta avgjørelser
2

Det kan noen ganger være vanskelig å være villig til
å følge Herrens vilje fremfor vår egen, men vi blir alltid
velsignet med økt åndelig kapasitet når vi gjør det. Selv å

tillitsfullt, føle trøst under utfordringer, vokse åndelig, føle
fred og glede og vite hvordan vi kan tjene andre. Det er
virkelig en gave.
Helbredelse for åndelig nummenhet avhenger av vår egen
tro og villighet til å fortsette å anstrenge oss, selv om vi
ikke føler noe. Når vi gjør vårt beste for å innby Ånden
i vårt liv, vil vi motta tilskyndelser litt etter litt hvis vi
lytter og adlyder. Å leve i harmoni med Guds vilje
hjelper oss å utvikle følsomhet overfor Ånden og vil
gradvis helbrede oss fra enhver nummenhet vi måtte føle. Hvis
vi strekker oss ut til Frelseren selv om vi ikke føler noe, vil han
hjelpe oss å føle at han er der (se Lære og pakter 88:63). ◼
NOTER

1. Neal A. Maxwell, A Time to Choose (1972), 59.
2. Henry B. Eyring, “Den hellige ånd som din ledsager”, Liahona,
nov. 2015, 105.

Tadeo Murillo er fra Heredia i Costa Rica. Han var på
heltidsmisjon i Ecuador fra 2013 til 2015 og giftet seg
med sin hustru Daniela i 2018. Han virker for tiden i
biskopsrådet i sin menighet og elsker å tenke på Mosiah
2:17, sitt favorittskriftsted, når han tjener andre.
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Å vente på svar
uten å tvile

D

Av Amanda Adomako

Å høste
Herrens
velsignelser
krever
tålmodighet,
men som vi
alle vet, er det
aldri morsomt
å vente.

a jeg var ung, hatet jeg å
vente på morgenen. Jeg ble så

Å tvile på at svarene vil komme
Av erfaring har jeg lært at tvil ofte kommer av å

opprømt og utålmodig med

fokusere på omstendigheter istedenfor på Frelseren

hensyn til hva neste dag ville

og hans kjærlighet til oss.

bringe at jeg mang en natt lå og vred

Jo mer vi forstørrer våre omstendigheter og vår

meg i sengen, våknet flere ganger og

håpløshet med hensyn til det som ikke ser ut til å

tok hyppige turer til vinduet, for så å

fungere for oss ennå, desto mindre innser vi at Frel

slippe ut et skuffet sukk hver gang jeg

seren elsker oss og er med oss når vi tar hvert skritt

innså at det fremdeles var mørkt ute.

fremover. Satan vet dette, og derfor sår han små frø

For meg tok det alltid en evighet før

av tvil i vårt sinn for å få oss til å tvile på Frelserens

morgenen kom.

kjærlighet til oss, vår evige verdi og hvor mye vi betyr

Noen ganger gikk jeg til mor og

for vår himmelske Fader.

far midt på natten for å spørre hva
klokken var. De forsikret meg om at
morgenen ville komme. Jeg sov alltid
bedre etter det.
Å vente på lovede velsignelser kan
noen ganger føles slik. Vi holder opp
riktige bønner, leser i Skriftene og føler

Å vente uten å tvile
Å vente er en del av livet. Og å vente på Herrens
svar og velsignelser og løfter kan noen ganger føles
uutholdelig. Men det er noen ting vi kan gjøre for å
vente på velsignelser uten å gi etter for tvil:
For det første kan vi se tilbake på de øyeblik

den varme tryggheten. Men hvis våre

kene da vi fikk svar eller inntrykk. Husk de følelsene

omstendigheter ikke forandrer seg umid

av varme eller glede som hvisket fred til ditt hjerte og

delbart – hvis svar eller velsignelser ikke

sinn. Disse følelsene og svarene var fra Gud. Tidens

kommer med en gang – kan vi begynne

gang forandrer ikke disse sannhetene og løftene. Vi

å tvile på at de noensinne vil det.

kan følge følgende apostoliske råd: “Omfavn dine
hellige minner. Tro på dem. Skriv dem ned … Ha
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tillit til at de kommer fra din himmelske Fader og hans elskede Sønn. La dem gi
tålmodighet til din tvil og forståelse til dine vanskeligheter.” 1 Ved å fokusere på
Ånden og det vi vet er sant, vil vår tvil falle ut av fokus. Og vi kan ha den tillit vi
trenger for å gå fremover med håp.
For det annet må vi huske at for å motta personlig åpenbaring må vi være
villige til å fortsette ved troens blikk til tross for at vi ikke har fullkommen kunn
skap. Akkurat som jeg alltid måtte vente til morgenen kom, kan vi innse at selv
når vi venter på lovede velsignelser, er det forberedelser å gjøre, små skritt å ta
og kunnskap å oppnå i mellomtiden. Mens vi venter, kan vi fortsette å lære og
arbeide med flid for å være verdige til velsignelsene som venter oss.
Til slutt kan vi ha et evig perspektiv og huske at “noen velsignelser kommer
snart, noen kommer sent, noen kommer ikke før i himmelen, men de kommer,
til dem som tar imot Jesu Kristi evangelium”, slik eldste Jeffrey R. Holland i De
tolv apostlers quorum underviste.2 Gud forventer at dere har nok tro og beslutt
somhet, nok tillit til ham, til å fortsette fremover, fortsette å leve, fortsette å
fryde dere.” 3 Herrens velsignelser kommer alltid, akkurat som soloppgangen hver
morgen. Se hen til evigheten istedenfor til i morgen.

Lær av ventetiden
I stunder med tvil, når vi føler at vi er i et mørkt rom uten himmelens lys, la
oss huske at Frelserens armer alltid er utrakt mot oss og at han ivrig venter på at
vi skal strekke oss ut til ham. Han vil forsikre oss om sin kjærlighet til oss, akkurat
som mine foreldre gjorde når jeg var redd for at morgenen aldri skulle komme.
Når vi gjør Frelseren til vårt hovedfokus, blir det mindre langtekkelig å vente
på lovede velsignelser og svar. Ventetiden blir en tid med verdifull læring og for
beredelse. Vi kan lære å fokusere på vår himmelske Faders vilje og ikke vår egen.
Vi kan med sikkerhet få vite at han elsker oss og vil stille opp for oss hver gang.
Og denne vissheten vil overvinne all tvil og alt mørke. Morgenen vil alltid komme,
og det vil løftene hans også. ◼
NOTER

1. Neil L. Andersen, “Åndelige minner av avgjørende betydning”, Liahona, mai 2020, 21.
2. Jeffrey R. Holland, “En yppersteprest for de goder som skulle komme”, Liahona, jan.
2000, 45.
3. Jeffrey R. Holland, “Terror, Triumph, and a Wedding Feast” (temakveld ved Brigham
Young University, 12. sep. 2004), 3, speeches.byu.edu.

Amanda Adomako er fra Accra i Ghana. Hun er en bokentusiast som også
liker god musikk. Hun er lykkeligst når hun er sammen med familien, og liker
å være den eldste av fire døtre.
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M E R FO R D EG!

Du kan finne flere artikler spesielt
for unge voksne i den digitale versjo
nen av januar-nummeret av Liahona, på
liahona.ChurchofJesusChrist.org eller i
Evangeliebiblioteket.
Denne måneden vil du finne flere artikler om å
finne svar på spørsmål om evangeliet, hvordan vi
kan håndtere og overvinne tvil, og hvordan vi kan
hjelpe andre å gjøre det samme.
D I G I TA L E A RT I K L E R

Mine spørsmål og Kristi kjærlighet
Av Rebecca Isaksen, Vestfold i Norge
Hjelp de nærmeste å takle spørsmål
og tvil om tro
Av Denya Palmer, Velferd og selvhjulpenhetstjenesten
UV – UKENTLIG

Du kan også finne nye artikler hver
uke i UV ukentlig i Unge voksne-delen av
Evangeliebibliotek-appen.
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1831 – På en konferanse i Ohio stemte Kirkens ledere for å utgi profeten

Lære og pakter i
årenes løp

Joseph Smiths “åpenbaringer og bud” under tittelen Book of
Commandments [Budenes bok]. I 1833 ødela en mobb trykk
pressen og brant mesteparten av de trykte sidene.

1835 – Doctrine and Covenants of The Church of the
Latter-Day Saints: Carefully Selected from the Revelations of God [Lære og pakter i de siste dagers helliges kirke:
Omhyggelig utvalgt fra Guds åpenbaringer] ble fremlagt for
Kirkens medlemmer på en generalkonferanse.

2013-utgaven innlemmet

nyere historiske funn
i kapitteloverskriftene.

1844-utgaven – Eldste Wilford Wood

1981-utgaven utvidet til å omfatte:

– Joseph Smiths syn om Det celestiale riket (kapittel 137) og
president Joseph F. Smiths “[syn] om de dødes forløsning”
(138:60), overført fra Den kostelige perle.
– Åpenbaring som gir “alle verdige mannlige medlemmer av Kirken” prestedømmet, bekjentgjort 8. juni
1978, tilføyd som Offisiell erklæring 2.
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– Eldste Orson Pratt
i De tolv apostlers
quorum begynte
på en ny utgave og
delte kapitler i vers
og ordnet kapitlene i
kronologisk rekkefølge.
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ruff, som var på sin andre misjon i England,
fikk i oppdrag å utgi Lære og pakter.
1845-og 1846-utgavene i Nauvoo
kopierte 1844-utgaven ved hjelp av
metalltrykkplater.

1921

limt
festet
1890-maniseparat side
inn som en

-utgaven
– Fotnoter omarbeidet. Innledende uttalelser i begynnelsen
av åpenbaringene utvidet. Teksten delt i to kolonner. Mani
festet tilføyd som en vanlig del av teksten.

“Lectures on Faith” fjernet.

historiske hendelser (kapittel 2 og
13), tolkninger av Skriftene (kapittel
77 og 113), innvielsesbønnen for Kirt
land tempel (kapittel 109), åpenbaringer som
var tatt med i Joseph Smiths historie, men aldri
tidligere utgitt, og andre.

1908 – Offisiell erklæring 1 ble tilføyd (presi
dent Wilford Woodruffs manifest fra 1890,
som avsluttet praksisen med flergifte) –

første tilføyelse siden 1876.
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Hvordan bli mer følsom for
Ånden
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