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BUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP

Av president
Henry B. Eyring

Førsterådgiver i Det
første presidentskap

D

BELØNNINGEN FOR Å

holde
trofast ut

a jeg var ung, var jeg rådgiver til en klok distriktspresident. Han prøvde hele tiden å undervise
meg. Jeg husker ett råd han ga meg: “Når du
møter noen, skulle du behandle dem som om de var i
alvorlige vanskeligheter, og du vil ha rett mer enn halvparten av tiden.” Jeg trodde da at han var pessimistisk. I dag,
mer enn 50 år senere, skjønner jeg hvor godt han forsto
verden og livet.
Vi har alle prøvelser å møte – til tider svært vanskelige
prøvelser. Vi vet at Herren lar oss gjennomgå prøvelser for
at vi skal bli polert og fullkommengjort slik at vi kan være
sammen med ham for evig.
Herren lærte profeten Joseph Smith i Liberty fengsel at
belønningen for å utholde prøvelser på en god måte ville
bidra til å kvalifisere ham til evig liv:
“Min sønn, fred være med din sjel, din motgang og dine
lidelser skal kun vare et øyeblikk,
og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye
deg i det høye, og du skal seire over alle dine fiender”
(L&p 121:7-8).
Det er så mye som slår imot oss i livet at det kan virke
vanskelig å holde trofast ut. Det kan virke slik for en familie som er avhengig av avlinger når det ikke kommer regn.
De kan undres: “Hvor lenge kan vi holde ut?” Det kan virke
slik for en ungdom som må stå imot den stigende flommen
av urenhet og fristelser. Det kan virke slik for en ung mann
som strever med å skaffe seg nødvendig utdannelse og en
4
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jobb for å kunne forsørge hustru og barn. Det kan virke
slik for en som ikke kan finne arbeid eller har blitt oppsagt
fordi bedriften har blitt nedlagt. Det kan virke slik for dem
som opplever sviktende helse og fysisk styrke, noe som
kan komme tidlig eller sent i livet for dem selv eller for
dem de er glad i.
Men en kjærlig Gud har ikke gitt oss slike prøvelser bare
for å se om vi kan tåle vanskeligheter, men snarere for å se
om vi kan holde trofast ut og dermed bli polert.
Det første presidentskap forklarte for eldste Parley P.
Pratt (1807-1857) da han nylig hadde blitt kalt som medlem
av De tolv apostlers quorum: “Du har vervet deg i en sak
som krever hele din oppmerksomhet… Bli en polert pil…
Du må tåle mye slit, mye arbeid og mange forsakelser for å
bli fullkomment polert… Din himmelske Fader krever det.
Marken er hans, arbeidet er hans, og han vil… oppmuntre
deg… og holde deg oppe.” 1
I Hebreerbrevet taler Paulus om frukten av å holde ut:
“All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede,
men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt
oppøvd, rettferdighets salige frukt” (Hebreerne 12:11).
Våre prøvelser og vanskeligheter gir oss anledning til
å lære og vokse, og de kan til og med forandre vår natur.
Hvis vi kan vende oss til Frelseren i vår ytterste nød, kan
vår sjel bli polert når vi holder ut.
Derfor må vi først og fremst huske å be alltid (se L&p
10:5; Alma 34:19-29).

Det andre er å alltid anstrenge oss
for å holde budene – uansett motstand, fristelser eller forvirring rundt
oss (se Mosiah 4:30).
Den tredje avgjørende tingen vi
bør gjøre, er å tjene Herren (se L&p
4:2; 20:31).

I Mesterens tjeneste blir vi kjent
med ham, og glad i ham. Hvis vi
holder ut i bønn og trofast tjeneste, vil
vi begynne å se Frelserens hånd og
Den hellige ånds innflytelse i vårt liv.
Mange av oss har en tid gitt slik tjeneste og følt denne veiledningen. Hvis

dere tenker tilbake på denne tiden,
vil dere huske at det var forandringer
i livet deres. Fristelsen til å gjøre ondt
syntes å avta. Ønsket om å gjøre godt,
tiltok. De som kjente dere best, og
som var glad i dere, kan ha sagt: “Du
har blitt snillere og mer tålmodig. Det
virker ikke som du er den samme.”
Du var ikke den samme. Du ble
forandret ved Jesu Kristi forsoning
fordi du satte din lit til ham i din prøvelses time.
Jeg lover at Herren vil komme deg
til unnsetning i dine prøvelser hvis du
søker og tjener ham, og at din sjel vil
bli polert underveis. Jeg utfordrer deg
til å sette din lit til ham i all motgang.
Jeg vet at Gud Faderen lever,
og at han hører og besvarer alle
våre bønner. Jeg vet at hans Sønn
Jesus Kristus betalte prisen for alle
våre synder, og at han vil at vi skal
komme til ham. Jeg vet at Faderen
og Sønnen våker over oss og har
gjort det mulig for oss å holde trofast
ut og komme hjem igjen. ◼
NOTER

1. Autobiography of Parley P. Pratt, red.
Parley P. Pratt jr. (1979), 120.

UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET

V

i har alle utfordringer som setter vår tro og evne til å holde ut på prøve. Vurder behovene og utfordringene til
dem dere underviser. Før besøket kan dere be om veiledning for å vite hvordan dere bedre kan hjelpe dem å holde

trofast ut. Dere kan vurdere å snakke om både prinsippene og skriftstedene president Eyring nevner, herunder bønn,
tjeneste og å holde budene. Dere kan også fortelle om personlige erfaringer med hvordan dere har blitt velsignet på
måter som har hjulpet dere å holde trofast ut.
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UNGDOM
Du kan laste ned “O, bli
hos meg, det aften er”
på lds.org/go/7176.

Da min venn døde

Av Samantha Linton

I

mitt første år på videregående skole
fikk venninnen min en hjerneaneurisme, og døde dagen etter. Selv om jeg
var medlem av Kirken, var det likevel
vanskelig for meg. Hele mitt liv hadde
jeg lært at jeg kunne vende meg til vår
himmelske Fader og Frelseren for hva
som helst, men jeg hadde aldri opplevd
noe lignende før.
Jeg gråt i mange timer, og prøvde å

finne noe – hva som helst – som kunne
gi meg fred. Kvelden etter at hun døde,
fant jeg frem salmeboken. Da jeg bladde
gjennom sidene, stoppet jeg på “O, bli
hos meg, det aften er” (Salmer, nr. 51).
Det tredje verset gjorde spesielt inntrykk
på meg:
O, bli hos meg, det aften er,
så trist den mørke natt
foruten deg, din trøst å få,

alt synes meg forlatt.
Jeg frykter da den ondes makt,
o, hjelp meg, Herre kjær!
Min Frelser, bli i natt hos meg,
for nå det aften er.
Dette verset ga meg virkelig fred.
Jeg visste da at ikke bare kunne Frelseren bli hos meg den natten, men at
han også visste nøyaktig hvordan jeg
følte meg. Jeg vet at kjærligheten jeg
følte gjennom salmen, ikke bare hjalp
meg gjennom den natten, men også
har hjulpet meg gjennom mange andre
prøvelser jeg har opplevd.
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

BARN
Fokuser på Jesus

N
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år vi fokuserer på Jesus, kan
han hjelpe oss å takle de vanskelige tingene i livet. Å ha kjærlighet for andre, holde budene og
be til vår himmelske Fader i Jesu
Kristi navn, er alt sammen måter å
fokusere på Jesus.
Lag tegninger i de tomme
rutene slik at hver rad og hver
kolonne har en tegning for
kjærlighet, bønn og bud.

BESØKENDE LÆRERINNERS
BUDSKAP

Så de kan
være ett

Tro
familie
hjelp

Studer ydmykt dette stoffet, og søk
inspirasjon for å få vite hva du
skal dele med andre. Hvordan vil
det å forstå formålet med Hjelpe
foreningen forberede Guds døtre
til det evige livs velsignelser?

“Jesus oppnådde fullkommen
enhet med Faderen ved å underkaste seg Faderens vilje, både
legemlig og åndelig”, sa eldste
D. Todd Christofferson i De tolv
apostlers quorum.
…Vi vil virkelig ikke bli ett
med Gud og Kristus før vi gjør
deres vilje og interesse til vårt
høyeste ønske. Slik føyelighet
oppnås ikke på en dag, men
gjennom Den hellige ånd vil
Herren lære oss det hvis vi er
villige, inntil det med tiden med
rette kan sies at han er i oss som
Faderen er i ham.” 1
Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident, lærte
å arbeide mot denne enheten:
“Å inngå og holde våre pakter
er et uttrykk for vår beslutning
om å bli som Frelseren. Idealet
er å strebe etter den holdning
som best uttrykkes med noen få
linjer av en kjær salme: ‘Jeg går

hvor du sender meg hen… og si
alt du ønsker av meg… Jeg være
deg vil til behag.’” 2
Eldste Christofferson minnet
oss også på at “når vi anstrenger
oss dag etter dag, uke etter uke,
for å følge Kristi vei, vil vår ånd
hevde sin forrang, kampen inni
oss vil dø ut og fristelser slutte å
skape vanskeligheter”.3
Neill F. Marriott, annenrådgiver i Unge kvinners general
presidentskap, bærer vitnesbyrd
om velsignelsene ved å gjøre
vårt beste for å innrette vår
vilje etter Guds vilje: “Jeg har
strevd med å fordrive det jordiske ønsket om å få ting på
min måte, og har til slutt innsett
at min måte er så mangelfull,
begrenset og mye dårligere enn

Jesu Kristi måte. ‘[Vår himmelske
Faders] måte er den sti som fører
til lykke i dette liv og evig liv i
den kommende verden.’” 4 La oss
ydmykt anstrenge oss for å bli
ett med vår himmelske Fader og
hans Sønn Jesus Kristus.
Ytterligere skriftsteder og
informasjon
Johannes 17:20-21; Efeserne 4:13;
Lære og pakter 38:27;
reliefsociety.lds.org

Overvei dette

Hvordan
hjelper det å
gjøre Guds
vilje oss til
å bli mer
lik ham?

NOTER

1. D. Todd Christofferson, “For at de
kan være ett, likesom vi er ett,”
Liahona, nov. 2002, 72, 73.
2. Linda K. Burton, “Kraft, glede og
kjærlighet ved å holde pakter,”
Liahona, nov. 2013, 111.
3. D. Todd Christofferson, “For at de
kan være ett, likesom vi er ett,” 71.
4. Neill F. Marriott, “Vi må gi oss hen
til Gud,” Liahona, nov. 2015, 32.
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UNDERV ISN I NG PÅ FREL SERENS MÅTE

EN LÆRER SOM BIDRAR
TIL Å FRELSE SJELER
Av Brian Hansbrow

Kirkens pensumavdeling

Hvorfor Frelseren underviste gir mening til hvordan han underviste.
Er vår hensikt noe annerledes?

J

eg innrømmer at når jeg tenker
på å undervise på Frelserens
måte, har jeg en tendens til å fokusere på hvordan han underviste.
Hva gjorde han? Hvordan kommuniserte han med folk? Han var tross alt
Mesterlæreren! Men hvis vi ønsker
å undervise som ham, er det viktig
å forstå hvorfor han underviste. Til
syvende og sist vil “hvorfor” gjøre
hele forskjellen for oss og for dem
vi underviser.
Når Frelseren underviste, var ikke
hensikten å fylle tiden eller å underholde eller å overføre en masse
informasjon. Alt han gjør – også
undervisning – har til hensikt å lede
andre til hans Fader. Frelserens eneste ønske og misjon er å frelse vår
himmelske Faders barn (se 2 Nephi
26:24). I vår streben etter å undervise slik han gjorde, kan vi lære å
bli motivert av det samme mål som
motiverte ham.
8
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Med andre ord, å undervise på
Frelserens måte er å være en lærer
hvis hensikt er å bidra til å frelse sjeler.
Ønsket om å frelse andre

En av mine favorittberetninger
i Mormons bok handler om kong
Mosiahs sønner som gir avkall på

nephittenes rike for å kunne opprette Guds rike blant lamanittene. De
gir avkall på et jordisk rike til fordel
for himmelens rike. De gir avkall på
trygghet og sikkerhet blant nephittene
for å gå ut blant sine fiender, lamanittene, for å “kunne redde noen få av
deres sjeler” (Alma 26:26).

Hva motiverte disse Herrens tjenere? “De kunne ikke holde ut at noen
menneskesjel skulle forgå. Ja, bare
tanken på at en sjel skulle lide uendelig pine, fikk dem til å skjelve og
beve” (Mosiah 28:3). Denne motivasjonen fikk dem til å utholde “mange
lidelser” (Alma 17:5, 14).
Denne historien har ofte inspirert
meg til å tenke: Gjør jeg det jeg kan
for å bringe andre til Kristus? Er jeg
tilstrekkelig fokusert på å frelse sjeler?
Hvordan bli en lærer som bidrar
til å frelse sjeler

Når vi ønsker å undervise av
samme grunn som Frelseren gjorde,
blir prinsippene for hvordan han
underviser mer meningsfylte. De er
mer enn bare teknikker. De fungerer
som mønstre for å bli som ham. Når
vi konsekvent anvender følgende
forslag, så vel som andre som finnes
i Undervisning på Frelserens måte,
kan vi ikke bare undervise mer som
ham, men også bli mer lik ham.
Søk åpenbaring tidlig

For å bistå i arbeidet med å frelse
sjeler, trenger vi åpenbaring. Åpenbaring kommer “linje på linje og bud
på bud, litt nå og litt da” (2 Nephi
28:30) – og det tar tid. Så vi begynner
å forberede oss tidlig, og vi søker
åpenbaring ofte.
Vis kjærlighet mot menneskene

Kjærlighet er kanskje den mest
effektive måten en lærer kan bidra
til å frelse sjeler på. Det kan være
Juli 2017
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så enkelt som å vite navnet på hvert
klassemedlem, spørre dem hvordan uken deres har vært, fortelle
dem hvilken god tale de holdt, eller
gratulere dem for en milepæl eller
prestasjon. Å vise interesse og kjærlighet åpner hjerter, og hjelper dem
vi underviser, til å være mottagelige
for Den hellige ånd.
Forbered deg til å undervise
med elevenes behov i tankene

En lærer som bidrar til å frelse sjeler, fokuserer på elevene. Når vi gjennomgår leksjonsmaterialet, fokuserer
vi på det som best vil dekke deres
behov, ikke våre. Vi glemmer å fylle
tiden, og fokuserer på å fylle hjerter
og sinn. Vi tenker ikke bare på hva
vi skal si og gjøre, men hva elevene
skal si og gjøre. Vi ønsker at de skal
uttrykke sine tanker, fordi det skaper
samhold, åpner deres hjerte og hjelper
dem å utøve tro.
Hold fokus på læren

Det er vanlig for lærere å vurdere sin effektivitet ut fra hvor mye
deltagelse de kan skape, men dette
er bare en del av opplevelsen. Hvis
leksjonen vår har mye fortelling og
samtale, men svært lite lære, har vi
gitt det eldste Jeffrey R. Holland i De
tolv apostlers quorum kalte en “teologisk smakebit”. Vi har sørget for noe
som smaker godt, men vi har ikke
klart å ernære våre klassemedlemmer
med lærens oppholdende kraft.
Profeten Joseph Smith sa: “Mennesket blir ikke frelst raskere enn
10 L i a h o n a

det tilegner seg kunnskap.” 1 Vi må
hjelpe dem vi underviser til å få den
viktigste form for kunnskap – Jesu
Kristi lære.
Når vi og klassens medlemmer
uttrykker våre tanker og følelser, skulle
vi alltid knytte det til Skriftene og vår
tids profeters ord. Bror Tad R. Callister,
Søndagsskolens generalpresident, sa
nylig: “Den ideelle lærer prøver alltid å
koble klassens kommentarer til læren.
En lærer kan for eksempel si: ‘Det
du sier, minner meg om et skriftsted.’
Eller: ‘Hvilke sannheter i evangeliet
kan vi lære av kommentarene vi har
hørt?’ Eller: ‘Er det noen som ønsker
å bære vitnesbyrd om kraften i den
sannhet vi har snakket om?’” 2
Innby Den hellige ånd til å vitne

En lærer som bidrar til å frelse
sjeler, forstår at det vi sier og gjør
som lærere, har til hensikt å innby
Den hellige ånds innflytelse i andres
liv. Den hellige ånd er læreren. En av
Den hellige ånds oppgaver er å vitne
om sannheten, særlig om Faderen og
Sønnen. Så når vi underviser om dem
og deres evangelium, innbyr vi Den
hellige ånd til å vitne for klassens
medlemmer. I den grad de tillater det,
styrker Hans kraft deres vitnesbyrd
og forandrer deres hjerte. Hans vitnesbyrd er sterkere enn det å se.3
Oppfordre elevene til å lære og
handle på egenhånd

Jeg var nylig i en Søndagsskoleklasse der en lærer begynte med å be
klassens medlemmer fortelle om noe

som var spesielt meningsfylt for dem
da de leste ukens leseoppdrag fra
Skriftene, og også hvordan de hadde
anvendt det i sitt liv. Dette førte til en
effektiv samtale om innsikt og oppdagelser de hadde funnet på egenhånd.
Det var helt naturlig for læreren å
komme inn i denne samtalen med
doktrinære poenger hun hadde forberedt seg på å undervise. Det som virkelig imponerte meg, var hvordan hun
fokuserte på å oppmuntre elevene til
selv å oppleve kraften i Guds ord.
Vårt mål som lærere er ikke bare å
ha en god opplevelse i klassen, eller

å fylle tiden, eller å holde en god leksjon. Det virkelige målet er å vandre
sammen med andre på deres reise
tilbake til vår himmelske Fader og
Jesus Kristus. Vårt mål er å bli lærere
som bidrar til å frelse sjeler. ◼
Gå inn på teaching.lds.org for å lære mer
om hvordan Undervisning på Frelserens
måte og lærerrådsmøter kan endre hvordan
vi lærer og underviser.
NOTER

1. Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Joseph Smith (2007), 266.
2. Tad R. Callister, “Sunday School ‘Discussion
Is a Means, Not an End,’” Church News, 9.
juni 2016, deseretnews.com.
3. Se Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Harold B. Lee (2000), 39.
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Av Don L. Searle

D

et som skjedde med Paola Yáñez,
ble av legene betegnet som et
medisinsk mirakel. Tilstanden til
tenåringen fra Quito i Ecuador ble plutselig
bedre, hennes far var i stand til å gi henne en
av sine nyrer, transplantasjonen ble vellykket,
og hun fikk en ny sjanse i livet.
Men Marco Yáñez, hennes far, sier at
det som skjedde med ham, var like fantastisk. Han fant evangeliet, og forandringen
dette medførte i livet hans, ga ham også
en ny sjanse.
En nyrebetennelse i barndommen hadde
skadet Paolas nyrer, men medisiner hadde
hjulpet henne å overleve. Da hun var 15,
ble imidlertid tilstanden hennes forverret.
Én nyre sviktet, og den andre ble raskt
dårligere. Til tross for dialysebehandling,
var Paola langsomt i ferd med å dø. Hun
fikk bare lov til å drikke en kopp med vann
om dagen, og hennes aktiviteter ble sterkt
begrenset fordi lungene, bukspyttkjertelen
og hjertet var blitt rammet.
Det var umulig å frakte henne til USA eller
Cuba for å få en transplantasjon – hun måtte
finne en donor i Ecuador. Prøvene viste at
faren hennes ikke kunne være donor. Moren
kunne, men så fant legene ut at dialysen
hadde ført til at Paolas nivå av antistoffer var
så høyt at transplantatet ville ha blitt avvist.
Paola ba om at livet hennes måtte bli spart
på en eller annen måte.
Det var da, i juni 1988, at siste-dageshellige misjonærer banket på familien
Yáñez’ dør. Paolas mor, Carmen, forteller
at hun inviterte dem inn slik at hun kunne

12 L i a h o n a

virkelige
MIRAKLET
DET

Herrens hånd var tydelig ikke
bare i Paolas rehabilitering,
men også i hennes fars
omvendelse til evangeliet.

ILLUSTRASJON: D. KEITH LARSON

skjelle dem ut. Da de fortalte henne at de hadde
et budskap som kunne hjelpe henne, sa hun sint:
“Hvordan kan dere hjelpe meg når min datter er
døende? Jeg tror ikke det finnes en Gud!”
Til tross for Carmens motvilje i begynnelsen,
fortsatte misjonærene å besøke familien. I begynnelsen følte Marco at han rett og slett var for
opptatt med å ta vare på datteren til å ta hensyn
til misjonærene. Men til slutt lyttet han av nysgjerrighet. Han oppdaget at de hadde svar på hans
spørsmål om meningen med livet.
Marco trodde ikke på en personlig Gud. For
ham var Gud en universell energikilde eller et
stort, fjernt vesen som ikke var opptatt av menneskene. Men når datterens tilstand var på sitt mest
kritiske, ba han om at Gud enten måtte helbrede
hans lidende datter, eller ta henne. Han ba: “Hvis
du finnes, kan du vise meg det? Vær så snill å gi
meg min datters liv.”
Etter bønnen sin følte Marco sterkt at Paolas tilstand ville forandre seg. Han ba legene om å teste
ham og datteren igjen. De sa at testen ville være
bortkastet tid, men de gikk med på å utføre den.
De fant ut at Marco faktisk var en egnet donor –
og at Paolas tilstand hadde forbedret seg nok til at
hun kunne få en transplantasjon!
Dagen før operasjonen takket Marco og Paola ja
til å få prestedømsvelsignelser av misjonærene.
Både Marco og Paola forventet å ligge på sykehuset en god stund etter operasjonene sine. Men
Marco ble utskrevet fem dager senere, og Paola,
som regnet med å være der i to måneder, ble
utskrevet etter bare 13 dager. Marco trodde deres
raske rehabilitering skyldtes prestedømsvelsignelsene, og han visste at han måtte ta misjonærenes
budskap på alvor.

Marco og Carmen Yáñez ble døpt 11. september 1988. Paola, som hadde hørt misjonærleksjonene før operasjonen, og hennes yngre søster
Patricia, ble begge døpt 3. november. Innen den
tid hadde faren deres mottatt Det aronske prestedømme og kunne døpe dem.
Bror Yáñez tror at Herren besvarte hans bønn
og lot ham være Paolas donor for å kunne forandre sitt hjerte. “Hvis de hadde operert min hustru
istedenfor meg, tror jeg at jeg ville ha fortsatt å
leve som før”, sier han. Det var ikke et liv han er
stolt av – med drikking, røyking og gambling.
Han overvant sin avhengighet, sier han, på grunn
av svarene han fikk på sine bønner. Men det var
svært vanskelig. Han skjønner at bare Gud kunne
ha hjulpet ham å forandre seg.
Bror Yáñez sier han nå har et sterkt vitnesbyrd
om Visdomsordet og tiendeloven. Da misjonærene underviste ham, holdt han forretningen sin
åpen syv dager i uken for å betale for Paolas
behandling til 1000 amerikanske dollar i måneden. Tiendeloven “var svært vanskelig for meg
å godta”, sier han, men han bestemte seg for å
holde sabbatsdagen hellig og sette løftet i Malaki
3:10 på prøve ved å betale tiende. Da han stengte
butikken sin på søndager, sier han, “kom de som
pleide å handle på søndag, og handlet på lørdag
isteden – og de kjøpte mer.” I dag er han mye
bedre stilt økonomisk enn han var da han drev
forretningen sin syv dager i uken.
Når Marco Yáñez tenker tilbake, blir han overrasket over forandringene han har gjort. Han
forstår at hans bønner for sin datters liv førte hele
familien til et nivå av åndelighet som han aldri
hadde drømt om var mulig. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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Av eldste
David A. Bednar
i De tolv apostlers
quorum

PÅ HERRENS
E
kspedisjonen Sions leir, som ble ledet
av profeten Joseph Smith i 1834, er et
slående eksempel på å velge å være
på Herrens side. Å studere historien
om Sions leir kan hjelpe oss å lære verdifulle
og tidløse lærdommer fra denne viktige episoden i Kirkens historie som angår vårt liv og våre
omstendigheter i dag.

Hva var Sions leir?

Profeten Joseph Smith mottok en åpenbaring i 1831
som utpekte Independence i Jackson County, Missouri
som stedet hvor Sion skulle ligge, det sentrale innsamlingssted for de siste-dagers-hellige, og stedet hvor
det nye Jerusalem, omtalt i både Bibelen og Mormons
bok, skulle bygges (se L&p 57:1‑3; se også Åpenbaringen 21:1‑2; Ether 13:4‑6). Sommeren 1833 utgjorde
mormonnybyggere cirka en tredjedel av befolkningen
i Jackson County. Disse nykommernes raskt voksende
antall, deres mulige politiske innflytelse og deres
særegne religiøse og politiske oppfatninger var grunn til
bekymring for de andre nybyggerne i området – som til
slutt forlangte at Kirkens medlemmer skulle forlate sine
hjem og eiendommer. Da dette ultimatumet ikke ble tatt
til følge, angrep Missouris andre innbyggere bosettingene i 1833, og tvang de hellige bort.
Sions leir ble organisert etter åpenbaring i februar
1834 (se L&p 103). Hovedhensikten med denne Herrens

SIDE

Lærdommer fra Sions leir
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I november 1833
angrep noen av
Missouris innbyggere
mormonbosettinger
i Jackson County,
Missouri, og tvang
de hellige til å dra.

hær var å beskytte mormonene i Jackson County mot
ytterligere angrep – etter at Missouri-militsen hadde
utført sin plikt og eskortert nybyggerne trygt tilbake til
sine hjem og eiendommer. Leiren skulle også komme
med penger, forsyninger og moralsk støtte til de fattige
medlemmene. I løpet av mai og juni 1834 reiste derfor
et kompani på over 200 siste-dagers-hellige frivillige
under ledelse av profeten Joseph Smith, cirka 1450
kilometer fra Kirtland i Ohio til Clay County i Missouri.
Hyrum Smith og Lyman Wight rekrutterte også en mindre gruppe frivillige fra Michigan-territoriet og møtte
profetens gruppe i Missouri. Blant deltagerne i Sions leir
var Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff,
Parley P. Pratt, Orson Hyde og mange andre markante
personer i Kirkens historie.
Min hensikt i er ikke å beskrive detaljene rundt denne
krevende reisen eller alle de åndelig betydningsfulle
episodene som fant sted. La meg ganske enkelt oppsummere noen av de viktigste hendelsene i forbindelse med
Sions leir:

16 L i a h o n a

• Guvernøren i Missouri, Daniel Dunklin, sørget
ikke for den lovede, nødvendige militære støtte
slik at mormonnybyggerne kunne få tilbake sine
eiendommer.
• Det ble gjennomført forhandlinger mellom Kirkens
ledere, representanter for delstaten Missouri og
innbyggerne i Jackson County for å unngå væpnet
konflikt og løse eiendomstvister, men ingen tilfredsstillende avtale ble oppnådd.
• Til slutt befalte Herren Joseph Smith å oppløse Sions
hær, og forklarte hvorfor Herrens hær ikke hadde
nådd sitt oppfattede mål (se L&p 105:6‑13, 19).
• Herren befalte de hellige å bygge opp velvilje i
området som forberedelse for tiden da Sion skulle
gjenvinnes ved juridiske, istedenfor militære midler
(se L&p 105:23‑26, 38‑41).
Sions hær ble delt opp i mindre grupper i slutten av juni
1834, og endelige dimisjonspapirer ble utstedt i begynnelsen av juli 1834. De fleste av de frivillige dro hjem til Ohio.

FREMAD, ALLTID FREMAD, AV GLEN HOPKINSON.

Hva kan vi lære av Sions leir?

Ettersom Sions leir ikke klarte å bringe de hellige
tilbake til sine eiendommer i Jackson County, ble den
av enkelte regnet som mislykket og unyttig. En bror i
Kirtland – en som ikke hadde tro nok til å delta i leiren
– møtte Brigham Young da han kom hjem fra Missouri,
og spurte: “‘Hva oppnådde dere på denne håpløse reisen
til Missouri sammen med Joseph Smith?’ ‘Alt vi dro dit
for’, svarte Brigham Young uten å nøle. ‘Jeg ville ikke ha
byttet den erfaring jeg fikk på den ekspedisjonen, mot
all den rikdom som finnes i Geauga County’”, fylket
som Kirtland tilhørte den gangen.1
Jeg oppfordrer dere til å tenke alvorlig over Brigham
Youngs svar: “Alt vi dro dit for.” Hva er det viktigste
vi kan lære av et foretagende som ikke oppnådde sitt
uttalte mål, men som likevel ga de tidlige medlemmene,
og kan gi oss, livets største velsignelser?
Jeg tror vi kan
finne minst to overordnede lærdommer i
bror Brighams svar på
dette hånlige spørsmålet: (1) Lærdommen
ved prøving, sikting
og forberedelse, og
(2) lærdommen ved å
iaktta, lære av og følge
Brødrene. Jeg vil understreke at disse lærdommene er minst like
viktige for oss å lære og
anvende i dag som de
var for deltagerne i Sions
leir for 180 år siden.

Lærdommen ved prøving, sikting og forberedelse

De standhaftige hellige som marsjerte i Herrens hær,
ble satt på prøve. Herren erklærte: “Jeg har hørt deres
bønner og vil godta deres offer, og jeg anser det for
nødvendig at de måtte føres så langt for å prøve deres
tro” (L&p 105:19).
På høyst bokstavelig vis betydde de fysiske og
åndelige utfordringene forbundet med Sions leir, at
hveten ble siktet fra ugresset (se Matteus 13:25, 29‑30;
L&p 101:65), at fårene ble skilt fra geitene (se Matteus
25:32‑33) og at de åndelig sterke ble skilt ut fra de
svake. Med andre ord måtte alle som vervet seg i
Herrens hær, bli stilt overfor og besvare det gjennomtrengende spørsmålet: “Hvem er på Herrens side?” 2
Mens Wilford Woodruff avsluttet sine forretningsanliggender og forberedte seg til å bli med Sions leir,
advarte venner og naboer ham mot å legge ut på en
så farefull reise. De sa: “Ikke dra. Hvis du gjør det vil
du miste livet.” Han svarte: “Om jeg visste at jeg ville
få en kule i hjertet i samme stund som jeg tok mitt
første skritt inn i Missouri, ville jeg likevel dra.” 3
Wilford Woodruff visste at han ikke behøvde å frykte
konsekvensene så lenge han var trofast og lydig. Han
var helt klart på Herrens side.
“Tiden for å vise” 4 var virkelig sommeren 1834 for
disse trofaste menn og kvinner. Men beslutningen om
å marsjere sammen med profeten Joseph til Missouri,
var ikke nødvendigvis et engangs, alt-inkluderende eller
umiddelbart svar på spørsmålet “Hvem er på Herrens
side?” Tiden for å vise for disse hellige oppsto ofte og
gjentatte ganger ved psykisk og fysisk utmattelse, ved
blodige blemmer på føttene, ved matmangel og urent
vann, ved en rekke skuffelser, ved uenighet og opprør
i leiren og ved ytre trusler fra ondskapsfulle fiender.
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“Vi har mange som
føler at de er gode
menn og kvinner,
men de må være
gode til noe.”

Tiden for å vise kom i erfaringer og forsakelser hver
time, hver dag og hver uke. Det var den store kombinasjonen av de mange tilsynelatende små valg og handlinger
i livet til disse hengivne hellige som ga entydig svar på
spørsmålet: “Hvem er på Herrens side?”
Hvordan utgjorde den prøvelse og siktelse som fant
sted blant deltagerne i Sions leir, en forberedelse? Det
er interessant å merke seg at åtte av brødrene som ble
kalt til De tolv apostlers quorum i 1835, så vel som alle
syttier som ble kalt den gangen, var veteraner fra Sions
leir. På et møte etter at De sytti var kalt, erklærte profeten
Joseph Smith:
“Brødre, enkelte av dere er sinte på meg fordi dere
ikke kjempet i Missouri, men la meg fortelle dere at Gud
ikke ønsket at dere skulle kjempe. Han kunne ikke organisere sitt rike med tolv menn til å åpne døren til evangeliet for jordens nasjoner, og med sytti menn under deres
ledelse til å følge i deres fotspor, uten at han tok dem fra
en gruppe menn som hadde tilbudt sitt liv, og som hadde
ytt et stort offer på samme måte som Abraham.
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Nå har Herren fått sine apostler og sine syttier, og det vil
bli kalt andre quorum av syttier.” 5
Sions leir var i sannhet smelterens ild for alle de frivillige, og ikke minst for mange fremtidige ledere av Kirken.
Den erfaring som ble oppnådd av de frivillige i Herrens
hær, var også en forberedelse til større, fremtidige forflytninger av Kirkens medlemmer. Over 20 av deltagerne i
Sions leir ble kapteiner og løytnanter i to store utvandringer – den første bare fire år frem i tid, da mellom 8000 og
10 000 medlemmer måtte flytte fra Missouri til Illinois 6 – og
den andre tolv år senere, i den store vandringen vestover av
cirka 15 000 siste-dagers-hellige fra Illinois til Saltsjødalen og
andre daler i Rocky Mountains. Som en forberedende opplæring var Sions leir av enorm verdi for Kirken. Året 1834
var tiden for å vise – og forberede seg til 1838 og 1846.
Som enkeltpersoner og familier vil vi også bli prøvet,
siktet og forberedt i likhet med medlemmene av Sions leir.
Skriftene og Brødrenes læresetninger er fulle av løfter om
at tro på Herren Jesus Kristus, inngåelse og overholdelse av
hellige pakter og lydighet mot Guds bud vil styrke oss slik

FOTO AV PRESIDENT BENSON GJENGITT MED TILLATELSE FRA KIRKEHISTORISK BIBLIOTEK

at vi kan forberede oss på, å takle, overvinne og lære av
jordelivets prøvelser og vanskeligheter.
Lederne i Herrens Kirke har tydelig tilkjennegitt noen av
de kollektive eller generasjonsmessige prøvelsene vi kan
forvente i vår tid og generasjon. Som president for De tolv
apostlers quorum i 1977, hevet president Ezra Taft Benson
(1899‑1994) en profetisk advarselsrøst på et møte for regionalrepresentanter. Jeg vil nå sitere en god del fra president
Bensons budskap, og jeg vil be dere følge godt med på
hans betimelige råd:
“Enhver generasjon har sine prøvelser og sin sjanse til
å stå sterkt og vise seg verdig. Vil dere vite om en av våre
største prøvelser? Hør Brigham Youngs advarselsord: ‘Det
jeg frykter mest når det gjelder dette folk, er at de vil bli
rike i dette landet, glemme Gud og hans folk, bli fete og
sparke seg selv ut av Kirken og gå til helvete. Dette folket
vil tåle mobbing, plyndring, fattigdom og all slags forfølgelse, og forbli trofaste. Men min største frykt for dem er
at de ikke skal tåle rikdom.’”
President Benson fortsetter: “Vår prøve synes derfor å
være den vanskeligste av alle, ettersom ondskapen er mer
underfundig, mer finurlig. Det hele virker mindre truende
og er vanskeligere å avsløre. Selv om enhver prøve på rettferdighet innebærer en kamp, virker det slett ikke som om
denne prøven er noen prøve eller kamp, og derfor kan den
godt være den mest bedragerske av alle prøver.
Vet dere hva fred og fremgang kan gjøre med et folk? –
Det kan lulle dem i søvn. Mormons bok har varslet oss om at
Satan, i de siste dager, ville lede oss forsiktig ned til helvete.
Herren har potensielle åndelige kjemper på jorden, som han
har holdt tilbake i 6000 år for å hjelpe Riket til seier, og djevelen forsøker å lulle dem i søvn. Djevelen vet at han trolig ikke
vil lykkes med å få dem til å begå mange store og ondsinnede synder. Derfor luller han dem i dyp søvn, som Gulliver,
mens han tjorer dem fast med små unnlatelsessynder. Og

hvilken nytte gjør vel en søvnig,
fastbundet og lunken kjempe
som leder?
Vi har altfor mange potensielle åndelige kjemper som mer
energisk skulle løfte sitt hjem,
riket og landet. Vi har mange
som føler at de er gode menn
og kvinner, men de må være gode til noe – sterke patriarker, modige misjonærer, tapre slektshistorie- og tempelarbeidere, trofaste patrioter og hengivne quorumsmedlemmer.
Kort sagt, vi må bli rystet og vekket fra en åndelig blund.” 7
Tenk på at velstand, fremgang og bekvemmelighet kan
være prøvelser i vår tid som er fullt på høyde med eller
større enn den forfølgelse og de fysiske strabaser de hellige
som meldte seg frivillig til å marsjere i Sions leir, måtte tåle.
Profeten Mormon sa følgende i sin strålende oppsummering av stolthetssyklusen i Helaman 12:
“Og derfor, således ser vi hvor falske og ustadige menneskenes barns hjerter er. Ja, vi ser at Herren i sin store, grenseløse godhet velsigner og lar det bli vel med dem som setter
sin lit til ham.
Ja, og vi ser at i samme stund som han lar det bli vel med
sitt folk ved at han forøker deres markers grøde, deres storfe
og deres småfe og deres gull og sølv og alle slags kostelige
ting av enhver art, sparer deres liv og befrir dem fra deres
fienders hender, bløtgjør deres fienders hjerter så de ikke
går til krig mot dem, ja, ved at han gjør alle ting som er til
sitt folks ve og vel og lykke – i samme stund forherder de
sine hjerter og glemmer Herren sin Gud og tråkker Den
Hellige under sine føtter, og dette på grunn av deres medgang og deres umåtelig store fremgang” (Helaman 12:1-2).
Jeg vil be dere legge spesielt merke til siste setning i det
siste verset: “Og dette på grunn av deres medgang og deres
umåtelig store fremgang.”
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Lærdom ved å iaktta, lære av og følge Brødrene

De standhaftige hellige i Herrens hær ble velsignet ved
å iaktta, lære av og følge Brødrene. I dag kan vi også ha
stor nytte av det eksempel og den trofasthet vi ser blant
hengivne medlemmer av Sions leir.
Etter rettledning fra Parley P. Pratt, reiste Wilford
Woodruff til Kirtland, Ohio i april 1834 for å slutte seg
til Sions leir. Bror Woodruffs beretning om sitt første
møte med profeten Joseph Smith er lærerik for oss alle:
“For første gang i mitt liv fikk jeg her møte og snakke
med vår kjære profet Joseph Smith, den mann Gud hadde
utvalgt til å frembringe hans åpenbaringer i disse siste
dager. Mitt første møte kunne på ingen måte tilfredsstille
det sekteriske sinns forutfattede oppfatninger om hva
en profet skulle være og hvordan han skulle opptre. Det
kunne ha rystet enkelte menns tro. Jeg fant ham og hans
bror Hyrum opptatt med å skyte på blink med pistol. Da
de sluttet å skyte, ble jeg presentert for bror Joseph, og han
håndhilste svært hjertelig på meg. Ha ba meg føle meg som
hjemme i hans hjem så lenge jeg oppholdt meg i Kirtland.
Jeg tok gladelig imot innbydelsen, og jeg ble storlig oppbygget og velsignet under mitt opphold hos ham.” 9
Jeg finner det bemerkelsesverdig at bror Woodruff,
som i en periode bodde hjemme hos profeten og utvilsomt hadde en enestående anledning til å iaktta ham i
hverdagen, ble velsignet med øyne til å se forbi “det sekteriske sinns forutfattede oppfatninger om hva en profet
skulle være og hvordan han skulle opptre”. Slike falske
oppfatninger formørker manges syn i dag, både i og
utenfor Herrens gjenopprettede kirke.
Etter at jeg i 2004 ble kalt som medlem av De tolv apostlers quorum, har jeg hatt et særegent perspektiv på hva det
vil si å iaktta, lære av og følge Brødrene. Jeg ser nå daglig
de forskjellige personlighetene, de ulike preferansene
og den edle karakteren til denne kirkes ledere. Enkelte
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President Harold B. Lee (1899-1973) underviste det
samme om den kollektive prøven som bekvemmelighet påfører oss i dag: “Vi blir testet, vi blir prøvet. Vi
gjennomgår noen av de alvorligste prøver i dag, og vi
er kanskje ikke engang klar over hvor alvorlige prøvelsene er. Den gang var det drap, mobbvold og utdrivelser. De ble drevet ut i ørkenen, og de var sultne
og nakne og kalde. De kom hit til dette begunstigede
land. Vi har arvet det de ga oss. Men hva gjør vi med
det? I dag nyter vi en luksus vi aldri har sett maken til
i hele verdenshistorien. Dette er trolig den alvorligste
prøven vi noensinne har opplevd i denne kirkens
historie.” 8
Disse læresetningene fra både fordums og vår tids
profeter om prøvelser i de siste dager, er tankevekkende og alvorlige. De skulle imidlertid ikke gjøre
oss motløse eller redde. For dem som har øyne å se
med og ører å høre med, fører åndelige advarsler til
økt årvåkenhet. Dere og jeg lever i “en advarsels dag”
(L&p 63:58). Og fordi vi har blitt og vil bli advart, må
vi være, slik apostelen Paulus formante, “årvåkne…
med all utholdenhet” (Efeserne 6:18). Hvis vi våker
og forbereder oss, har vi virkelig ingenting å frykte
(se L&p 38:30).
Hvem er for Herrens sak? Det er på tide å vise at
vi både i tanker og følelser aksepterer og reagerer på
disse inspirerte advarslene. Tiden er inne til å vise at
vi våker og forbereder oss til å motstå de siste dagers prøvelser i form av fremgang og stolthet, rikdom
og bekvemmelighet, og at vi forherder vårt hjerte og
glemmer Herren vår Gud. Tiden er inne til å vise at
vi vil være trofaste til alle tider og i alle ting som vår
himmelske Fader og hans elskede Sønn har betrodd
oss – og å holde Guds bud og vandre rettskaffent for
ham (se Alma 53:20‑21).

Det er viktig for
oss alle å huske at
vi kan lære både av
Brødrenes lære og
av deres eksempel.

opplever Brødrenes menneskelige begrensninger og
mangler som foruroligende og trossvekkende. For meg er
de samme svakhetene trosfremmende. Herrens åpenbarte
mønster for ledelse i hans kirke tar høyde for og reduserer
virkningen av menneskelig svakhet. Det er virkelig mirakuløst for meg å se Herren gjennomføre sin vilje gjennom
sine tjenere, til tross for deres lyter og skavanker. Disse
mennene har aldri hevdet å være og er ikke fullkomne.
Men de er utvilsomt kalt av Gud.
Wilford Woodruff, som var prest da han gikk til Missouri
sammen med Herrens hær, erklærte senere som medlem av
De tolvs quorum: “Vi fikk erfaring som vi aldri kunne fått
på noen annen måte. Vi fikk anledning til å… reise 1600
kilometer sammen med [profeten] og se hvordan Guds ånd
arbeidet i ham, og erfare Jesu Kristi åpenbaringer til ham
og oppfyllelsen av disse… Hadde jeg ikke blitt med Sions
leir, ville jeg ikke ha vært her i dag.” 10
På den siste søndagen i april 1834 inviterte Joseph
Smith en rekke av lederne i Kirken til å tale til de frivillige
til Sions leir som var forsamlet i en skolebygning. Etter at

brødrene hadde avsluttet sine budskap, reiste profeten
seg og sa at han hadde blitt oppbygget av undervisningen. Han profeterte så:
“Jeg vil gjerne si til dere for Herrens åsyn at dere ikke
vet mer om denne kirkes og dette rikes fremtid enn et lite
barn på sin mors fang. Dere forstår den ikke… Det er bare
en liten håndfull av prestedømmet dere ser her i kveld,
men denne kirken skal fylle Nord- og Syd-Amerika – den
skal fylle verden.” 11
Menn som Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson
Pratt og Wilford Woodruff lyttet til og lærte mye av profeten den kvelden – og mange år senere bidro de til å oppfylle hans profetiske uttalelse. Hvilke strålende muligheter
disse mennene hadde til å iaktta, lære av og følge profeten.
Det er viktig for oss alle å huske at vi kan lære både av
Brødrenes lære og av deres eksempel. Gitt det storslagne
perspektivet på Kirkens fremtidige vekst som profeten
Joseph Smith uttrykte, vil jeg nå at dere overveier kraften
i hans eget eksempel med hensyn til å utføre dagligdagse
og kjedelige, men nødvendige oppgaver. George A. Smith
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“Hvem er på Herrens
side?” Tiden er inne
til å vise ved å høre
og følge rettledningen fra de levende
apostler og profeter
som er kalt av Gud.

beskrev i dagboken sin profetens reaksjon på de daglige
utfordringene som marsjen til Missouri bød på.
“Profeten Joseph fikk sin fulle del av utmattelse under
hele turen. I tillegg til at han hadde ansvar for leiren og
presiderte over den, gikk han det meste av tiden og fikk
en mengde blemmer på blodige og såre føtter… Men
under hele vandringen klaget han aldri, mens de fleste
mennene i leiren klaget til ham om ømme tær, vannblemmer på føttene, for få pauser, knappe forsyninger, dårlig
brød, dårlige maiskaker, harskt smør, dårlig honning,
markspist bacon og ost osv. Selv ikke en hund kunne
bjeffe mot enkelte av mennene uten at de knurret overfor Joseph. Hvis de måtte slå leir med dårlig vann, ble
det nesten opprør. Likevel var vi Sions leir, og mange
av oss unnlot å holde bønn, var tankeløse, skjødesløse,
hensynsløse, tåpelige eller ondskapsfulle, uten at vi selv
visste det. Joseph måtte være overbærende og veilede
oss, som barn.” 12
Joseph var et godt eksempel på prinsippet Alma forkynte: “For forkynneren var ikke bedre enn tilhøreren,
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heller ikke var læreren noe bedre enn eleven. Og… de
arbeidet alle, enhver ifølge sin styrke” (Alma 1:26).
Siden jeg ble kalt som generalautoritet, har jeg prøvd å
iaktta og lære når noen av mine brødre har kjempet med
høy alder eller de nådeløse kravene fysiske begrensninger
og konstant smerte stiller. Dere kan ikke og vil aldri kjenne
til den private og stillferdige lidelse noen av disse mennene
gjennomgår mens de virker offentlig av hele sitt hjerte,
all makt, sinn og styrke. Fordi jeg virker sammen med og
iakttar president Gordon B. Hinckley (1910‑2008), president James E. Faust (1920‑2007), eldste Joseph B. Wirthlin (1917‑2008), president Boyd K. Packer (1924‑2015),
eldste L. Tom Perry (1922‑2015), eldste Richard G. Scott
(1928‑2015) og mine medapostler, kan jeg erklære klart
og med myndighet at de brødre jeg virker sammen med,
er krigere – edle og store åndelige krigere – i ordets sanneste og mest beundringsverdige forstand! Deres tålmodighet, standhaftighet og mot gjør dem i stand til å “streve
fremover med standhaftighet i Kristus” (2 Nephi 31:20), et
eksempel til etterfølgelse for oss.

President Lee advarte mot enda en kollektiv prøve som
gjør seg stadig mer gjeldende i denne generasjon: “Vi gjennomgår nå en annen prøve – en periode med det vi kan
kalle sofisteri. Dette er en tid med mange smarte mennesker som ikke er villige til å lytte til Herrens ydmyke profeter… Det er en ganske alvorlig prøve.” 13
Sofisteriets prøve går hånd i hånd med den prøve som
fremgang og komfort er. Det er enormt viktig for oss alle å
iaktta, lære av og følge Brødrene.
“Hvem er på Herrens side?” Tiden er inne til å vise ved å
høre og følge rettledning fra de levende apostler og profeter
som er kalt av Gud i disse siste dager, til å føre tilsyn med og
lede hans verk på jorden. Tiden er inne til å vise at vi tror at
Guds ord ikke skal “forgå, men alt skal bli oppfylt, enten ved
[hans] egen røst eller ved [hans] tjeneres røst, det være det
samme” (L&p 1:38). Nå er tiden for å vise. Nå er tiden inne!

Vår egen Sions leir

En eller annen gang vil vi bli bedt om å marsjere i vår
egen Sions leir. Tidspunktet for oppfordringen vil variere, og hindringene vi møter på reisen, vil være forskjellige. Men vår stadige og konsekvente reaksjon på dette
uunngåelige kallet vil til slutt gi svaret på spørsmålet
“Hvem er for Herrens sak?”
Tidene for å vise det er nå, i dag, i morgen og for
evig. Måtte vi alltid huske de tilhørende lærdommene
av prøving, sikting og forberedelse, og ved å iaktta,
lære av og følge Brødrene. ◼
Fra en tale under en skoleuke: “Hvem er for Herrens sak? Nå vil det vise
seg”, som ble holdt ved Brigham Young University-Idaho 30. juli 2010.
NOTER
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All Files were inaccess
Lær
å lytte

DE FØRSTE
RASEMESSIG INTEGRERTE
GRENENE I
SØR-AFRIKA

Av Matt McBride og James Goldberg
Kirkehistorisk avdeling

T

årene vellet opp i 56 år gamle Frans Lekqwatis
øyne da han satt overfor sin stavspresident, Olev
Taim. President Taim hadde nettopp spurt ham hva
han syntes om å opprette en gren av Kirken i hjembyen til
Frans, Soweto i Sør-Afrika.

“Hvorfor gråter du? Fornærmet jeg deg?” spurte
president Taim.
“Nei”, svarte Frans. “Dette er første gang i Sør-Afrika at
en hvit mann har spurt meg om min mening før han har
tatt en beslutning.”
Livet under apartheid

Året var 1981. Den gangen var svarte og hvite i SørAfrika segregerte under et lovverk som er kjent som
apartheid. Dette juridiske skillet, sammen med Kirkens
restriksjon som hindret svarte afrikanske menn i å bli

Over: En strand er utpekt som kun for hvite under
streng utøvelse av apartheid i Sør-Afrika.
T.h.: En demonstrasjon for frihet og likestilling
i Johannesburg i 1952.
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ordinert til prestedømmet, hadde lenge
betydd at Kirken ikke kunne ha fremgang
blant svarte sørafrikanere. En ny dag grydde
i 1978, da president Spencer W. Kimball
mottok åpenbaringen som fjernet prestedømsrestriksjonen, men utfordringene med
raseskille og en kultur av mistenksomhet
mellom rasene vedvarte.
De aller fleste svarte sørafrikanere bodde
Sør-Afrikas første svarte president for Hjelpeforeningen, Julia Mavimbela,
i bydistrikter som oftest lå i utkanten av
deltar i spadestikkseremonien til Soweto grens nye møtehus i 1991.
overveiende hvite byer som Johannesburg.
(Se historien hennes i følgende artikkel.)
Soweto, en forkortelse for South Western
Townships, var den største. Hvite dro
sjelden til disse bydistriktene, og svarte som dro
noe støtende om de svarte han møtte i kirken. “For å
til byene, ble sjelden behandlet som likeverdige
være ærlig, ble jeg ganske sint”, fortalte Josiah. Men så
med de hvite.
hørte han moren si til sønnen sin: “Kirken er for alle.”
Frans og familien hans tilhørte en liten gruppe fra
Etter denne påminnelsen roet Josiah seg ned.
Soweto som hadde tatt imot det gjengitte evangelium på
1970-tallet. Til å begynne med gikk de i Johannesburg
En gren i Soweto?
menighet. Sønnen til Frans, Jonas, husket at de sto opp
President Taim var klar over de fysiske og følelsesmeskl 04.00 på søndager slik at
sige utfordringene svarte medlemmer opplevde. Han vurfamilien kunne ta et tidlig
derte å opprette en gren i Soweto for å gjøre reisen enklere
“Vi var kanskje ikke
tog til Johannesburg og
for dem, men ville ikke at de skulle føle seg uønsket i
enige om ting som
deretter gå den lange veien
Johannesburg. Han bestemte seg for å intervjue medlemskjedde utenfor kirken,
til møtehuset før møtene
mer fra Soweto som Frans, for å lodde stemningen før han
men vi var enige om
begynte kl. 09.00. Familien
gjorde noe. De ga ham et klart svar: “Vi vil gjerne organilæren.”
kom alltid tidlig, men noen
sere Kirken i Soweto.”
ganger var det vanskelig for
President Taim fant erfarne ledere som kunne veilede
barna å holde seg våkne gjennom Primær!
nye konvertitter. Han intervjuet over 200 medlemmer i
Å være en pioner innen rasemessig integrering kunne
Johannesburg, og kalte til slutt 40 til å slutte seg til den nye
også være en følelsesmessig utfordring. Josiah Mohapi
grenen lenge nok til å lære opp en pionergruppe av lokale
husket at han overhørte en seks år gammel hvit gutt si
ledere der.
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sible.

Akkurat slik svarte medlemmer hadde krysset inn
i en annen del av byen og en annen kultur for å delta
i Johannesburg menighet, måtte hvite medlemmer tilpasse seg et nytt miljø og
en ny kultur da de virket i
“Vi kan bare endre
Soweto. Det gikk ikke alltid
oppfatning ved hjelp
helt smertefritt. Maureen
av erfaringer. Vi trenger
van Zyl, et hvitt medlem
alle disse erfaringene
som hadde blitt kalt som
som vil få oss til å
Primærs president, tenkte
ikke engang over det da den
forandre oss.”
sørafrikanske nasjonalsangen den gangen ble valgt som åpningssang på Hjelpe
foreningens møte en uke. Hun fant imidlertid snart ut
at svarte sørafrikanere så på nasjonalsangen som et
symbol på apartheid, og at mange svarte søstre ble
støtt av sangen.
Både svarte og hvite medlemmer kunne lett ha blitt
motløse av slike misforståelser, men de valgte å se dem
som en mulighet for diskusjon og forbedring i stedet. “Vi
fortalte om alt mulig rart”, husket Maureen. “Som svarte,
hva som ville være støtende, og som hvite, hva vi ville
finne støtende. Hvordan de gjorde visse ting, og hvordan
vi gjorde visse ting. Så det ble en fantastisk tid hvor vi
lærte sammen.”
Etter hvert som grenen i Soweto ble sterkere og større,
ble det opprettet grener i andre bydistrikter etter samme
modell. Khumbulani Mdletshe var en ung mann som
bodde i bydistriktet KwaMashu i nærheten av Durban.
Da han ble medlem av Kirken i 1980, hadde han med
seg skepsis om hvite mennesker som var felles for nesten alle unge svarte menn i Sør-Afrika på den tiden. Men
hans erfaringer med å gå i en integrert gren fikk ham til
å forandre syn.
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Limet som binder folk sammen

I 1982 ble Khumbulani og flere andre unge menn i grenen hans invitert til å delta på en konferanse for unge enslige voksne. Hans grenspresident, en hvit bror som het John
Manford, ønsket at de unge mennene skulle ta seg best
mulig ut, selv om få av dem hadde pene klær. Han tømte
skapet sitt, og ga de unge mennene dresser som de brukte
på konferansen. Søndagen etter gikk president Manford
i dressen han hadde lånt ut til Khumbulani. “Jeg kunne ikke
forestille meg at en hvit person gikk med de samme klærne
som hadde blitt brukt av meg”, fortalte Khumbulani, “men
der var han. Han begynte å hjelpe meg å se hvite mennesker annerledes enn jeg noensinne hadde sett dem.”
Som områdeautoritet-sytti sa eldste Mdletshe nå:
“Vi trengte alle disse erfaringene som fikk oss til å
forandre oss.”

Sør-Afrikas flagg ble vedtatt i 1994 som et symbol på fellesskap i tiden etter apartheid. Det svarte, gule og grønne representerer ANC (Den sørafrikanske nasjonalkongressen), og det
røde, hvite og blå representerer boerrepublikkene.
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I 1994 ble det slutt på apartheid i Sør-Afrika. Selv om
mange forsamlinger i dag finnes i hovedsakelig svarte
eller hvite områder, innebærer den større friheten at et
økende antall områder er blandet. I likhet med pionerene
i de første grenene i bydistriktene, begynte medlemmer
med forskjellig bakgrunn å tilbe og samarbeide om å
bygge opp Guds rike.
Den nåværende stavspresidenten i Soweto, Thabo
Lebethoa, beskriver evangeliet som limet som binder
mennesker sammen i tider med splid. “Vi var kanskje
ikke enige om ting som skjedde utenfor kirken, som
politikk og andre ting”, sier han, “men vi var enige om
læren.” Med denne felles plattformen som utgangspunkt, kan folk lære av hverandres meningsforskjeller
når de rådfører seg med hverandre og lytter med åndelig følsomhet. “Noe av det viktigste med lederskap er
å lytte til folk”, sier president Lebethoa. “Lytt, slik at du
kan forstå. Lytt, slik at du kan føle. Lytt, slik at du kan
motta inspirasjon.”

Thoba Karl-Halla, datter av et av de første medlemmene
av Soweto gren, Julia Mavimbela, er enig i at det å lytte
bidrar til å hindre at uunngåelige gnisninger får utvikle seg
til smertefull splid. “Jeg bør lytte med et øre som hjelper
meg å forstå frustrasjonen til dem som lett kan virke støtende på meg”, sier hun.
Eldste Mdletshe oppfordrer sørafrikanske hellige i dag
til å finne styrke i sitt mangfold, spesielt i rådsforsamlinger. “Herren ville ha likt”, sier han, “at personer fra alle
samfunnslag sitter rundt bordet og snakker om sakene.”
Hans oppfordring til lokale ledere over hele Kirken er å
fortsette å bygge opp ledere med forskjellig bakgrunn,
akkurat slik en tidligere generasjon støttet ham. Når man
prøver å nå nye områder og nye grupper, slår han fast,
“vil man ikke finne erfarne personer. Men man skaper
erfaringer i Kirken. Man skaper erfaringer ved å la folk
hoppe i det og få dem til å samarbeide.” ◼
Sitatene er hentet fra intervjuer som artikkelforfatterne
gjennomførte i 2015.
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Helbredelse av
det elskede landet:
Julia Mavimbelas tro

Av Matthew K. Heiss
Kirkehistorisk avdeling

J

ulia Mavimbelas liv forandret seg
brått i 1955, da hennes mann John
ble drept i en bilulykke. Bevisene på
åstedet tydet på at den andre som
var innblandet, en hvit mann, hadde
kommet over i Johns kjørefelt. Likevel
ble denne mannen kjent uskyldig.
Hvite politifolk sa i stedet at svarte er
dårlige sjåfører, så John var ansvarlig
for ulykken.1
Julia var 37 år gammel med fire
barn og et femte på vei. Hun hadde
blitt forurettet av rasisme, politiet og
rettsvesenet. Likevel lærte hun etter
hvert å ikke gi etter for bitterhet. Hun
brukte i stedet sin tid og energi på å
prøve å bli helbredet og på å helbrede
sitt elskede land ved Kristus-lignende
tjeneste. Det var hennes kjærlighet til
landet, hennes tro på Gud og hennes
engasjement for prinsippene i sin tro
som gjorde dette mulig.
Julia ble født i 1917, som det siste
av fem barn. Hennes far døde da Julia
var fem år gammel. Hennes mor måtte
oppdra barna alene, og fikk arbeid
som vaskekone og hushjelp.
Julias mor var en religiøs kvinne
som underviste sine barn fra Bibelen.
“Mor hadde lært meg å svelge livets
bitre piller, og oppmuntret meg til
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Julia møtte og giftet seg med John
i 1946.

aldri å se meg tilbake, men til å se
fremover”, sier Julia. Julias mor forsto
også hvor viktig det er med utdannelse, og gjorde alt hun kunne med
sine begrensede midler for å sørge for
at hennes barn fikk formell skolegang.
Julia fikk mer opplæring og utdannelse, og arbeidet som lærer og rektor til hun møtte og giftet seg med
John Mavimbela i 1946. John eide en
dagligvare- og slakterbutikk. Julia ga
avkall på sin karriere for å jobbe der.
Sammen bygget de et hjem og fikk
barn. Til tross for apartheids restriksjoner, var livet godt. Alt forandret
seg imidlertid da John døde.
På mannens gravstein graverte
Julia disse ordene:
Til minne om vår kjære
John Phillip Corlie Mavimbela.
Av hans hustru og slektninger.
Men klumpen består.
Måtte hans sjel hvile i fred.
Om den fjerde linjen sa Julia:
“Da jeg skrev dette, besto klumpen
av hat og bitterhet – mot mannen
som forårsaket ulykken, mot politimennene som løy, [og] mot retten
som kjente min mann ansvarlig for
ulykken som tok hans liv.” 2 En av

hennes største prøvelser var å overvinne bitterheten og sinnet.
Kort tid etter at hennes mann døde,
i løpet av en natt med “urolig søvn”,
drømte Julia at John kom til henne,
ga henne noen arbeidsklær og sa:
“Begynn å arbeide.” Da hun beskrev
resultatet av denne drømmen, sa hun:
“Jeg fant en måte å komme bort fra
disse årenes bekymringer på, og det
var ved samfunnsengasjement.”
20 år senere, på midten av 1970tallet, hadde de svartes reaksjon mot
apartheid gått fra fredelige protester
til voldelige utbrudd. Et av brennpunktene for volden var Soweto, der
Julia bodde. Hun sa: “Soweto ble helt
forandret – det var som om vi var på
en slagmark.”
Julia fryktet at hennes bitterhet ville
blusse opp igjen: “Det var over 20 år
siden John døde, men jeg kunne fortsatt kjenne smerten fra den tiden.” I et
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Nedenfor: Under apartheid startet
Julia en felles kjøkkenhage for å lære
barn at “alt er ikke tapt”.
T.h.: Julia i sin tradisjonelle zulu-kjole
og mens hun utfører tjeneste i
Johannesburg Sør-Afrika tempel.

forsøk på å søke helbredelse, både for
seg selv og for sitt folk, tenkte Julia:
“Hvis jeg kan lære barna å elske å
arbeide med jorden, er kanskje ikke
alt tapt.” Hun organiserte en felles
kjøkkenhage som symboliserte håp
for dem som bare hadde opplevd
frykt og sinne.
Mens hun arbeidet sammen med
barna i kjøkkenhagen, sa hun: “La oss
grave i bitterhetens jord, legge i et frø
av kjærlighet og se hvilken frukt den
kan gi oss… Kjærligheten vil ikke
komme uten å tilgi andre.”
Hun sa: “Jeg visste dypt i mitt hjerte
at jeg pløyde min egen bitterhets jord
ved å tilgi dem som hadde såret meg.”
Den bitre klumpen etter Johns død
begynte å løse seg opp.
I 1981 ble Julia kjent med Kirken.
Misjonærene, som utførte samfunns
tjeneste i Soweto, fant et guttesenter
med desperat behov for reparasjoner.
De brukte flere uker på å rydde og
rengjøre lokalene.3
En dag ble Julia bedt om å hjelpe
til ved den samme gutteklubben. Da
hun kom dit, ble hun overrasket over
å se “to hvite gutter som gravde i det
brune støvet”. Misjonærene spurte
om de kunne komme hjem til henne
og gi et budskap. Tre dager senere
kom eldste David McCombs og eldste
Joel Heaton iført misjonærantrekk og
navneskilt.

Julia sa at de to første misjonærleksjonene “gikk inn det ene øret og
ut det andre”. Men under sitt tredje
besøk spurte misjonærene angående
et bilde av Julia og John på veggen
hennes. Hun nevnte at hennes mann
var død, og misjonærene følte seg tilskyndet til å fortelle henne om frelsesplanen og dåp for de døde. Hun sa:
“Da begynte jeg for alvor å lytte med
hjertet… Da misjonærene underviste
meg om prinsippet om evige familieforhold, fikk jeg følelsen av at det var
mulig å få være sammen med mine
foreldre og min mann igjen.” Julia ble
døpt fem måneder senere.
En måned etter dåpen holdt Julia
tale på stavskonferansen. “Da jeg
gikk til forhøyningen”, sa hun, “tror
jeg nesten alle ble forbløffet. Det
var første gang de hadde sett en
svart person tale på konferansen
– og kanskje for noen, første gang
de noensinne hadde hørt en svart
person tale til et publikum.” Hun
følte seg tilskyndet til å tale om sin
manns død og de vanskelige årene
hun hadde vært gjennom. Hun
beskrev sin bitterhet og hvordan hun
“omsider hadde funnet Kirken, som
kunne lære meg å virkelig tilgi”.
Hennes kamp mot misforståelser
og fordommer var imidlertid ikke

over, selv etter at apartheid ble avskaffet i 1994.
Eldste Dale G. Renlund i De tolv
apostlers quorum fortalte i sin tale på
generalkonferansen i april 2015, “Sistedagers-hellige fortsetter å prøve”, om
noe Julia og hennes datter Thoba
opplevde da de “ble behandlet mindre
enn vennlig av noen hvite medlemmer”. Thoba klaget over behandlingen
de fikk. Det som lett kunne ha blitt en
unnskyldning for å forlate Kirken, ble
et uvurderlig undervisningsøyeblikk.
Julia svarte: “Å, Thoba, Kirken er som
et stort sykehus, og vi er alle syke på
vår egen måte. Vi kommer til kirken
for å få hjelp.” 4
Julia oppdaget at helbredelse var
mulig ved hjelp av Jesu Kristi evangelium, ikke bare for seg selv, men
også for sitt land. Hennes tjeneste i
Johannesburg Sør-Afrika tempel lærte
henne at i templet, “er ingen afrikanere. Ingen er engelsk. Ingen er situ
eller zulu. Man føler fellesskap.”
Julia Mavimbela døde 16. juli
2000. ◼
NOTER

1. Unntatt der annet er oppgitt, er sitater hen‑
tet fra Laura Harper, “‘Mother of Soweto’:
Julia Mavimbela, Apartheid Peace-Maker
and Latter-day Saint”, ikke utgitt manuskript,
Church History Library, Salt Lake City.
2. I Harpers tekst er ordet lamp brukt isteden‑
for lump. Thoba bekreftet imidlertid at ordet
som ble gravert på gravsteinen, var lump.
3. Fra David Lawrence McCombs’, intervju med
forfatteren, 25. august 2015.
4. Dale G. Renlund, “Siste-dagers-hellige fort‑
setter å prøve”, Liahona, mai 2015, 57.
Juli 2017
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Desideria
Yáñez:
EN PIONER BLANT KVINNER
Etter at en drøm
førte henne til
det gjengitte
evangelium, ble
denne tidlige
siste-dagershellige fra
Mexico en trofast
pioner i Kirken.

E

n natt i begynnelsen av 1880 sov
Desideria Yáñez i en komfortabel pueblo i de kaktuskledde åsene i Nopala i
Mexico. I drømmen så hun en brosjyre med
tittelen Voz de Amonestación (En advarselsrøst) som skulle komme til å forandre
hennes liv og hjelpe henne åndelig. Da hun
våknet, visste hun at de som hadde utgitt
brosjyren, var i Mexico City.1 Hun innså
imidlertid samtidig at det var fysisk umulig
for henne å reise de 120 kilometerne til
byen, men hun var fast bestemt på å følge
tilskyndelsene hun hadde fått i drømmen,
og finne en løsning.
En families tro

Desideria snakket om drømmen sin med
sønnen José. Han trodde henne og reiste til
Mexico City i hennes sted. Han begynte ivrig
å snakke med folk, og møtte til slutt Plotino
Rhodakanaty, et medlem av Kirken som ledet
ham til Hotel San Carlos.2
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På hotellet fant José eldste James Z.
Stewart, som hadde rettet boktrykkerens
prøvetrykk av Parley P. Pratts Voz de Amonestación, brosjyren Desideria hadde sett i
drømmen. Da José hadde snakket med eldste
Stewart om Desiderias drøm, ga misjonæren
José noen andre av Kirkens brosjyrer, ettersom Voz de Amonestación ikke var ferdig
ennå, og eldste Stewart skrev om den interessante samtalen i dagboken sin.3
Mange støvete kilometer senere, kom José
hjem til sin mor. Da hun fikk vite at brosjyren
virkelig fantes, visste Desideria at drømmen
hadde vært sann. Hun fordypet seg i brosjyrene José hadde tatt med til henne, og
de grunnleggende læresetningene i evangeliet de inneholdt, gjorde sterkt inntrykk på
henne. Hun ønsket å bli døpt.
Funnet av en misjonær

Ettersom eldste Stewart fortsatt arbeidet med Voz de Amonestación, ble eldste

ILLUSTRASJONER: KATHLEEN PETERSON

Av Clinton D. Christensen
Kirkehistorisk avdeling

Melitón Trejo, en misjonær fra Spania,
sendt til Nopala for å finne Desideria og
José. 22. april 1880 døpte eldste Trejo
Desideria Quintanar de Yáñez, José
Maria Yáñez og Josés datter Carmen.
Desideria var den 22. personen til å bli
døpt i den meksikanske misjon og den
første kvinnen i det sentrale Mexico.4
Senere samme måned besøkte José
Mexico City igjen, og kom hjem med
10 eksemplarer av Voz de Amonestación. Endelig fikk Desideria se brosjyren fra drømmen sin. For henne var
brosjyren en fysisk påminnelse om
hvordan Herren hadde strukket seg
ut til henne personlig og ført henne
til det gjengitte evangelium.
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Den første spanske Mormons bok

I en alder av 72 begynte Desiderias helse å skrante. I
1886 ble hun bundet til sitt lille hjem i San Lorenzo i nærheten av Nopala. En fryktelig kveld brøt tyver seg inn i
huset hennes, slo henne, og fikk med seg 3000 amerikanske dollar.5 Desideria overlevde. Istedenfor å fortvile, ventet
Desideria i tro på Herrens hjelp. Hun hadde allerede lært
av drømmen sin at Herren var oppmerksom på hennes
situasjon.
I oktober 1886 kom så en apostel og to misjonspresidenter på uventet besøk til området. José Yáñez fortalte
dem om sin mors lidelse. Brødrene kom raskt til Desiderias
hjem. Desideria var glad for å få møte eldste Erastus Snow
i De tolv apostlers quorum. Han la hendene på hodet hennes og ga henne en prestedømsvelsignelse.
I løpet av brødrenes besøk overrasket den nye misjonspresidenten, Horace Cummings, Desideria med viktige
nyheter. Han fortalte henne at den første oversettelsen av
hele Mormons bok på spansk nærmet seg ferdigstillelse i
Salt Lake City. Desideria ba straks om å få et eksemplar av
de kommende Skriftene.

En måned senere kom president Cummings tilbake til
Desiderias hjem med et eksemplar. Han skrev følgende om
opplevelsen: “Besøkte gamle søster Yáñez, som er ufør, og
ga henne en ubundet Mormons bok som jeg hadde fått fra
Utah. Det var den første spanske Mormons bok vi hadde
mottatt i Mexico… Hun virket svært fornøyd med den.” 6
Dette skulle bli siste gang en misjonær besøkte Desideria
mens hun levde.
Isolert, men ikke glemt

I 1889, bare 10 år etter at det gjengitte evangelium
kom til det sentrale Mexico, hadde Kirkens ledere følt
seg tilskyndet til å anvende Kirkens begrensede ressurser
til å opprette kolonier i det nordlige Mexico. Medlemmer
i nærheten av Mexico City, ca 1600 km fra koloniene,
følte seg som får uten hyrde da misjonærene reiste nordover. Selv om hun fortsatt var omgitt av familien, visste
Desideria at de ville måtte etterleve evangeliet i isolasjon.
Dette innebar at hun aldri skulle få gleden av å slutte
seg til Hjelpeforeningen eller motta templets velsignelser
mens hun levde.

Men hun visste også at Herren kjente henne. Gjennom
sine tjenere hadde Herren tilkjennegitt sitt ønske om å hjelpe
én etter én av sin hjord. På grunn av sin drøm, prestedømsvelsignelsen og Mormons bok, kunne Desideria vitne om sin
absolutte visshet om at Gud brydde seg om hennes åndelige
og timelige behov. Selv om denne kunnskapen ikke hindret
henne i å oppleve prøvelser og utfordringer, ga den henne
tillit til at Herren alltid ville lette hennes byrder.

for Desideria å visne åndelig mens hun og hennes familie
etterlevde evangeliet isolert fra resten av Kirken, men hun
holdt fast. Hun visste at Gud brydde seg og våket over
hennes lille del av verden.
Selv om hun ikke kunne forlate sitt hjem, ble hun et
eksempel på tro, flid, lydighet og heltemot ikke bare for
sin familie, men også for oss alle når vi søker å videreføre
pionerånden. ◼
NOTER

En varig arv

I 1903 kom misjonærer tilbake til det sørlige Mexico for
første gang siden 1886. De møtte José, som oppsummerte
Desiderias utholdenhet til enden og hennes trosarv ved å
si at både hans hustru og hans mor “døde i fullkommen
tro på mormonismen”, og at han hadde “håp om å dø i
mormonismen”.7
Etter sin drøm, bega Desideria seg ut på evangeliets vei
og ble en pioner blant latinamerikanske kvinner i Kirken.
Troens frø som ble sådd i en drøm i 1880, var ikke bortkastet. Det hadde spiret frem da Desideria inngikk dåpspakten og utholdt sine prøvelser i tro. Det ville ha vært lett

1. Se Alonzo L. Taylor Mission Papers, 10. juli 1903, og Mexican Mission
Manuscript History and Historical Reports, 7. juli 1903, Kirkehistorisk
bibliotek, Salt Lake City.
2. Se Taylor Mission Papers, 10. juli 1903, og James Z. Stewart Papers,
17. feb. 1880, Kirkehistorisk bibliotek.
3. Se Stewart Papers, 17. feb. 1880.
4. Se Moses Thatcher, Journal, 20. november 1879, og Stewart Papers,
26. april og 20. juni 1880, Kirkehistorisk bibliotek. Desideria var den
første kvinnen som ble døpt etter at den meksikanske misjon åpnet i
Mexico City i 1879. En kort misjon til den nordlige byen Hermosillo
i 1877, førte imidlertid til at fem personer i en landsby i nærheten ble
døpt, heriblant Maria La Cruz Paros, den første kjente meksikanske
kvinnelige konvertitten. Offisielle meksikanske misjonsopptegnelser
ført av Moses Thatcher, viser Desideria Yáñez som den første kvinne‑
lige konvertitten, selv om hun egentlig var den andre. Se også Louis
Garff Reminiscences, udatert, Kirkehistorisk bibliotek.
5. Se Horace H. Cummings Papers, 24 .oktober 1886, Kirkehistorisk
bibliotek.
6. Cummings Papers, 29. november 1886.
7. Taylor Mission Papers, 10. juli 1903.
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Vi oppdrar

vår sønn
I SAMARBEID
MED GUD

E

Av Kami Crookston

tter mitt syn besto foreldreansvaret i å ha barn som oppførte seg upåklagelig og alltid var pent antrukket og aldri ble skitne. Jeg skjønte
imidlertid snart at dette glansbildet var en fantasi. Jeg har lært å godta
mitt rotete hus og rennende neser fordi jeg vet at med dette følger de mest
fantastiske velsignelser jeg noensinne kan få. Men jeg kunne aldri ha forestilt
meg hvilke strabaser jeg skulle oppleve mens jeg oppdro mine barn, spesielt
min sønn Brad.
Brad kom inn i dette livet like uskyldig som et hvilket som helst barn, men
det tok ikke lang tid før vi skjønte at han var annerledes. Han kunne ikke
være i barnestuen uten at min mann eller jeg var sammen med ham, fordi
han var altfor aggressiv. Da han ble eldre og lekte med andre barn, trengte
han konstant tilsyn. Da vi søkte hjelp, ble vi fortalt at vi bare måtte være mer
konsekvente med ham. Vi gjorde alt vi kunne komme på: Vi søkte på Internett, leste bøker om barneoppdragelse og spurte leger og familiemedlemmer. Til slutt, da Brad begynte på skolen, fikk han diagnosen ADHD, i tillegg
til en rekke andre problemer.
For første gang følte vi håp. Nå som vi hadde en diagnose, kunne vi
begynne med en behandlingsplan. Vi var fulle av håp om at Brad ville reagere positivt på en medisin som hadde hjulpet andre. Dessverre ble Brads
adferd på medisinen verre enn uten, så han måtte slutte med den. Jeg følte
mitt siste snev av håp svinne hen.
En dag da Brad var seks, sto jeg overfor et av hans mange daglige raserianfall. Jeg hadde lyst til å gi opp. Jeg gikk på rommet mitt for å være alene
et øyeblikk, og tårene trillet nedover kinnene mine. Jeg ba om styrke til
å takle leggerutinen som snart sto for tur. Hvordan kunne jeg fortsette

Da jeg lærte å
bruke de åndelige ressursene
jeg hadde til
rådighet, strømmet det ideer til
meg om hvordan jeg kunne
hjelpe min sønn
og hvordan jeg
bedre kunne
takle mine egne
prøvelser.

Min mann
og jeg hadde
undersøkt og
funnet mange
ressurser
som kunne
hjelpe oss,
men vi glemte
den viktigste
– bønn.

å gjøre dette dag etter dag? Jeg følte at det
var mer enn jeg kunne tåle. Forsto vår himmelske Fader hvor vanskelig det var? Hvis
han virkelig elsket meg, tenkte jeg, ville han
fjerne denne byrden fra meg og gi min sønn
et normalt liv. Disse tankene og følelsene
omsluttet meg idet prøvelsen syntes å bli
verre istedenfor bedre.
Prøvelsenes sanne natur

Jeg trodde jeg forsto prøvelser. Vi skulle
gå gjennom dem som en krukke som varmes
i en ovn. Vi skulle gå inn og ut av ilden, og
så ville livet gå tilbake til normalen før neste
runde med varming og herding. Men jeg
hadde vært oppe i denne prøvelsen i mange
år, og den ga seg ikke. Jeg følte byrden tynge
meg, og følelsen av hjelpeløshet bragte meg
ned på mine knær.
Jeg skjønte da at stedet jeg trengte å dra
til for å finne trøst og forståelse, var templet.
Ved inspirasjon gikk det opp for meg at vi
ikke får velge hvilke prøvelser vi har i dette
livet, eller hvor lenge de varer. Det vi kan
styre, er hvordan vi tenker og handler når
prøvelsene kommer.
Jeg innså at grunnen til at jeg syntes synd
på meg selv, var at jeg lot selvmedlidenhet
fylle mitt sinn. Det første jeg bestemte meg
for å gjøre, var å stoppe eventuelle negative
tanker som snek seg inn, som for eksempel
“Dette er urettferdig”, “Jeg klarer ikke dette”,
“Hvorfor kan ikke Brad være normal?”
eller den verste av dem alle: “Jeg
er en elendig mor.” Jeg arbeidet
hardt for å stoppe den negative
røsten i hodet mitt, og jeg så
at min virkelige røst ble mer

tålmodig og kjærlig overfor alle mine barn.
Jeg oppmuntret også til positiv tenking.
Jeg begynte å tenke: “Du er flink”, og jeg ga
meg selv en kompliment, som for eksempel
“Du hevet ikke stemmen, og du kjeftet ikke.
Sånn skal det gjøres!”
Stol på Gud

Etter en spesielt vanskelig dag spurte jeg
min mann om jeg kunne få en velsignelse.
Under velsignelsen ble jeg minnet om at jeg
er en Guds datter, at han er oppmerksom på
meg og mine behov, og at min sønn er en
Guds sønn. Brad var Guds sønn først, og min
mann og jeg har et partnerskap med Gud på
hans vegne. Jeg innså at jeg ikke hadde brukt
alle hjelpemidlene som dette partnerskapet
gir meg. Min mann og jeg hadde undersøkt
og funnet mange ressurser som kunne hjelpe
oss, men vi glemte den viktigste – bønn.
Jeg begynte å be daglig om hvordan jeg
kunne hjelpe Brad. Når han opplevde en
følelsesmessig krise, holdt jeg en kort bønn
om inspirasjon før jeg gikk til ham. Når jeg
stolte på at Gud ville gi meg støtte og inspirasjon for min sønn, fikk jeg et glimt av hva jeg
kunne bli og hva jeg kunne gjøre for ham.
Jeg anstrengte meg for å følge Almas ord:
“Og dette er min fryd at jeg kanskje kan være
et redskap i Guds hånd” (Alma 29:9).
Forandringene kom umiddelbart. Jeg ble
oversvømmet av ideer og måter å hjelpe Brad
på. Jeg brukte familiens hjemmeaften som
et verktøy og ba om ideer til hva jeg skulle
undervise. Jeg leste også Skriftene med mer
mål og mening, og skjønte hvilke gode råd til
foreldre de inneholder. Jeg begynte å bli fylt
med håp og trøst.

Etter hvert som jeg fortsatte å omsette i praksis den
tanke at min mann og jeg er partnere med Gud i oppdragelsen av våre barn, og å bruke verktøyene som han har
gitt oss, begynte jeg å stole stadig mer på Gud. Jeg innså
at min kunnskap om barneoppdragelse hadde sin
begrensning, men en kjærlig himmelsk Fader
som vet alt og elsker min sønn enda høyere
enn jeg, kunne hjelpe meg å bli en bedre
og sterkere mor. Og selv om jeg fremdeles noen ganger vakler, vet jeg hvor jeg
kan søke hjelp. Jeg forstår nå at noen
prøvelser kanskje ikke har noen tidsbegrensning, men hvis jeg har blikket festet
på evigheten, vil Gud hjelpe meg.
Finn glede i små øyeblikk

I vanskelige stunder lærte jeg å
ta meg tid til å føle glede over små
øyeblikk – gaver – som gis oss. Når
min sønn bare må gi meg et kyss, er jeg
takknemlig. Når jeg så sønnen min ta
bussen uten noen å sitte sammen med,
ble jeg velsignet med å bli minnet på
dette skriftstedet: “Jeg vil gå foran dere.
Jeg vil være ved deres høyre og ved deres
venstre hånd, og min Ånd skal være i deres
hjerter og mine engler rundt om dere og
støtte dere” (L&p 84:88). Jeg visste at Brad
ikke var alene, og aldri vil være det.
Vi er en evig familie, og med hjelp fra
personer som elsker oss og vår kjærlige
himmelske Fader som våker over oss, kan
jeg verdsette de små gaver som gis meg
daglig, og føle den glede og lykke som vi er
ment å ha. Og med disse små velsignelsene
og Herrens hjelp, kan jeg bli den jeg er ment
å være, uansett hvor lang tid det tar. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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PORTRET TER AV TRO

Da Murilo ble døpt i en alder av 16 år,
var hele familien hans imot det. Da han
mottok et misjonskall, brente foreldrene
søndagsklærne hans og forhindret ham
fra å reise på misjon. Han bidro til at
familien hans til slutt kom inn i Kirken,
men han følte seg fortsatt uverdig for å
ikke ha vært på misjon.
FOTO: CODY BELL

Murilo Vicente Leite Ribeiro
Goiânia, Brasil

Det var vanskelig for meg å være
en ung mann og ikke være på
misjon. Jeg følte meg mindreverdig
overfor mine venner som allerede
hadde dratt på misjon, og jeg følte
meg ensom i kirken. Noen mennesker trodde jeg ikke dro fordi jeg
var uverdig. Men jeg gjorde mitt
beste for å holde meg sterk i troen.
Flere år senere møtte jeg eldste
Jairo Mazzagardi i De sytti da han
kom for å reorganisere staven vår.
Han spurte meg om min misjon.
“Jeg var ikke på misjon”, sa jeg,
og begynte å gråte.
“Bror Murilo”, sa han, “ikke se
deg tilbake; se fremover. Den som
ser bakover går baklengs, og den
som ser fremover går fremover.
Du er ren.”
Jeg følte som om en sekstonns ryggsekk var blitt løftet
av ryggen min.
Han ba meg komme tilbake
med min hustru og kalte meg til
å virke som stavspresident.

Les mer om Murillos historie i Liahona på Internett på
lds.org/go/71738.
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J

eg begynte å kjøre en
jeepney og jobbe som
selger for å dekke våre
grunnleggende behov.

E

tter å ha virket i Filippinene
Cagayan de Oro misjon, var jeg
fast bestemt på å følge rådene fra
profeten og apostlene om å gifte seg
i templet. De fleste av mine venner
og slektninger utenfor Kirken, og
til og med noen medlemmer, sa jeg
burde ta universitetsutdannelse eller
få en god jobb før jeg vurderte ekteskap. Jeg hadde ingen av delene da
jeg ble forlovet.
Jeg var nervøs, men jeg husket
en historie om president Gordon B.
Hinckley (1910-2008) da han ble kalt
på misjon til England. Han forberedte
seg til å dra midt i det økonomiske
presset og bekymringene som plaget
ham. Like før han dro, ga faren ham
et kort med fire skrevne ord: “Frykt
ikke, bare tro” (Markus 5:36). Jeg
husket også det min biskop hadde
sagt: “Ha tro. Gud vil hjelpe deg.”
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Disse ordene ga meg mot og styrke
til å gå videre.
Selv om jeg var tomhendt, giftet
jeg meg med min vakre forlovede
i Manila Filippinene tempel. Kort
tid senere begynte jeg å arbeide for
et firma som krevde at jeg jobbet
på søndager. Jeg ønsket å holde
sabbatsdagen hellig, så denne jobben varte ikke lenge. Mange lurte
på hvorfor jeg hadde sluttet i jobben, men jeg strevde fremover og
gjentok ordene “Ha tro. Gud vil
hjelpe deg.”
Jeg begynte å kjøre en jeepney og
jobbe som selger for å dekke våre
grunnleggende behov og forberede
ankomsten av vårt første barn. Min
hustru la merke til at jeg slet meg
ut i forsøket på å forsørge familien.
Hun sa at jeg måtte ta videre studier,
men jeg så for meg at det ville bli

vanskelig å arbeide, utføre tjeneste
i Kirken og være student.
Jeg hadde rett. Det var vanskelig.
Men vi gjorde vårt beste for å holde
budene. Økonomien vår kom ofte
til kort, men med hjelp fra Det vedvarende utdannelsesfond, klarte jeg
å fullføre utdannelsen min før vårt
andre barn ble født. Jeg fikk jobb som
lærer på videregående skole, og ble til
slutt Seminar- og Institutt-koordinator.
Ved å følge råd fra profeten og andre
ledere i Kirken, forsto jeg at ekteskapet
gir store muligheter for åndelig vekst
og modning. Jeg har blitt velsignet på
grunn av mitt ekteskap og evangeliet.
Vi trenger ikke være redde, selv i
de vanskeligste omstendigheter. Vi må
bare gjøre vårt beste og huske disse
ordene: “Ha tro. Gud vil hjelpe deg.” ◼
Richard O. Espinosa, Tarlac City,
Filippinene
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TOMHENDT, MEN FULL AV TRO

TRØSTET ETTER EN SPONTANABORT

A

tten uker inn i mitt fjerde svangerskap våknet jeg til noen
mindre blødninger. Jeg ble engstelig
da blødningen ikke ga seg, så jeg
bestemte meg for å dra på legevakten.
I løpet av den lange kjøreturen til
sykehuset håpet og ba jeg om at alt
ville gå bra. På det verste så jeg for
meg at legen vil foreskrive flere dager
med sengeleie.
Da jeg ble innlagt på sykehuset, tok
personalet en rekke prøver. De oppdaget at barnet ikke hadde puls. Diagnosen var “fosterdød”. Legen kunne
ikke gjøre noe mer på det tidspunktet,
så han skrev meg ut fra sykehuset.

Jeg var trist og redd på veien hjem.
Jeg klarte ikke å sove den natten. Da
jeg sto opp neste morgen, ble jeg
tilskyndet til å gå på en tidlig begavelsessesjon i templet.
På slutten av sesjonen begynte jeg å
stirre på gifte- og forlovelsesringen på
ringfingeren min. De hadde tilhørt den
oldemoren jeg var oppkalt etter. Hun
døde da jeg var fem, og jeg hadde
nylig lest livshistorien hennes. Jeg
husket at hun hadde opplevd mange
spontanaborter da hun var i 20-årene.
Hele formiddagen hadde jeg kjempet mot tårer av sorg og frykt, men
akkurat da følte jeg en bølge av fred.

Jeg følte meg beroliget. Oldemor
hadde gjennomgått lignende prøvelser i livet, og Frelseren hadde hjulpet
henne. Jeg følte en forsikring om at
han ville hjelpe meg også.
“Han vil påta seg deres skrøpeligheter, så hans indre kan fylles med
barmhjertighet i kjødet, så han i kjødet
kan vite hvordan han skal hjelpe sitt
folk i forhold til deres skrøpeligheter”
(Alma 7:12).
Jeg er dypt takknemlig for den fred
som kommer av å gå i templet, for en
arv av trofaste forfedre, og mest av alt
for Frelseren Jesu Kristi sonoffer. ◼
Emily Miller, Texas, USA

G
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ifte- og forlovelsesringen min
hadde tilhørt min oldemor. Jeg
husket at hun hadde opplevd mange
spontanaborter.
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K

jøreturen gjennom den engelske
landsbygden var stille og fredelig
på vei til kirken en søndag morgen.
Underveis så jeg en eldre dame i
veikanten. Jeg måtte raskt avgjøre om
jeg skulle stoppe og spørre om hun
trengte skyss.
Jeg følte at jeg skulle stoppe. Hun
sa at hun het Mary og at hun nettopp
hadde kommet dit hun var. Det gikk
opp for meg at noen få sekunder
senere for henne eller noen få sekunder tidligere for meg, så ville vi ikke ha
møtt hverandre. Det var perfekt timing!
Hun sa hvor hun skulle, og det var i
nærheten av møtehuset. Jeg nevnte at
jeg var på vei til kirken, og spurte om
hun hadde hørt om Kirken. Hun sa at

hun hadde tro på Frelseren, men visste
lite om de siste-dagers-hellige. På
veien delte jeg evangeliet med henne.
Da jeg slapp Mary av, sa jeg at jeg
kunne gi henne skyss igjen når kirken
var slutt. Hun takket ja, og vi avtalte å
møtes ved møtehuset. Da jeg kom til
kirken, fant jeg misjonærene og ba om
et eksemplar av Mormons bok som
jeg kunne gi til min nye venn. Senere,
da hun kom til møtehuset, var Kirkens
medlemmer vennlige og bar sitt vitnesbyrd for henne.
På kjøreturen tilbake fortalte jeg
Mary at hun kunne lære mer om Jesus
Kristus ved å lese Mormons bok. Jeg sa
også hvor hun kunne finne beretningen om Frelserens besøk til nephittene.

D

Selv om hennes erfaring med sistedagers-hellige hadde vært kort, visste
jeg at hun hadde følt noe. Jeg slapp
Mary av der vi hadde møtt hverandre.
Jeg regnet ikke med å se henne igjen.
Da jeg kjørte hjem fra jobb neste
dag, fikk en omkjøring meg til å ta en
vei jeg vanligvis ikke ville ta. Til min
overraskelse så jeg Mary igjen! Da hun
så meg, smilte hun. Det var med glede
jeg ga henne skyss igjen.
Jeg har ikke sett Mary siden, men
når jeg tenker på denne opplevelsen,
er jeg takknemlig for at Herren ga
meg en mulighet til å dele evangeliet
med noen. Jeg vet at Herren velsigner
oss med sin fullkomne timing. ◼
Michael Curran, Gloucester, England

et gikk opp for meg at noen få sekunder
senere for henne eller noen få sekunder
tidligere for meg, så ville vi ikke ha møtt hverandre.
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SKYSS OG EVANGELIET I SAMME SLENG

ENGLER LYSTE OPP HJEMMET MITT

E

n søndag morgen ble jeg spurt
om jeg ønsket besøk av hjemmelærere. Jeg hadde nylig blitt
skilt, og det var vanskelig for meg
å takle mitt nye liv som alenemor
med to små barn. Jeg sa at jeg ville
sette pris på et besøk. Den gangen var jeg bitter med hensyn til
min situasjon, og følte meg alene
i mine kamper.
Uken etter kom det to gode brødre hjem til meg. Under besøket
stilte de de vanlige spørsmålene og
delte et kort evangeliebudskap med
familien min.
Så spurte disse gode brødrene:
“Søster Nereida, hva kan vi gjøre
for å hjelpe deg?”

Uten å tenke særlig over det, sa
jeg at lyspærene over trappen opp til
andre etasje hadde gått. Jeg hadde nye
lyspærer, men jeg kom meg ikke høyt
nok til å bytte dem, og jeg var redd for
å bruke stige i trappen. Jeg sa også at
jeg ikke hadde noe fungerende lys i
bakgården.
De reiste seg umiddelbart. Den
ene gikk ut i bilen og kom tilbake
med et verktøyskrin. Han var nesten
190 cm høy, så han gikk opp i trappen og byttet pæren uten problemer. I mellomtiden gikk ledsageren
hans ut i bakgården og la merke til
at ledningene var koblet omvendt.
Det var gjort på null komma niks
å fikse det.

Hvor takknemlig jeg har vært til
mine hjemmelærere i årenes løp for
deres enkle velgjerning, kjærlighet
og engasjement, og for den fantastiske leksjonen de ga meg. Mine
hjemmelærere var virkelig engler
som ikke bare lyste opp hjemmet
vårt, men også ga evangeliets fred,
håp og sikkerhet, som lyser opp
enhver form for mørke. ◼
Nereida Santafe, Gran Caracas,
Venezuela
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DET ENESTE SOM

Av Shuho Takayama som fortalt til
Ana-Lisa Clark Mullen

G

olf er en populær sport
i Japan, så jeg begynte å
spille det da jeg var 14 år
gammel som en måte å tilbringe
tid med faren min. Det var moro
fra første stund, og etter hvert
begynte jeg å trene på egenhånd,
og spilte på golflaget på videregående. Jeg ble venner med
mine lagkamerater og trenere,
som oppmuntret meg til å følge
drømmen om å bli profesjonell
golfspiller.
Jeg arbeidet hardt, ikke bare med
spillet mitt, men med studiene, og ble
en av de beste i klassen.
Da jeg begynte på universitetet,
hadde jeg et godt forhold til golftreneren og lagkameratene. De var bedre
enn meg, så jeg gjorde alt jeg kunne
for å holde tritt med dem. Noen av
lagets medlemmer kommenterte mitt
unike fornavn, Shuho. Jeg fortalte dem
at min koreanske mormor ga det til
meg, og at det er koreansk for “vakkert fjell”. Fra da av følte jeg at deres
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Et uventet
vennskap hjalp
meg å forandre
livet mitt fra
mørke til lys.

holdning til meg forandret seg, påvirket av flere generasjoner med gnisninger mellom enkelte i Korea og Japan.
De begynte å kalle meg “koreanergutten”, og sa at jeg ville skade universitetets gode navn og rykte. Istedenfor
å la meg trene golf sammen med dem,
tvang de meg til å vaske toalettene.
Det ble stadig mer stressende å
være sammen med laget. Ettersom
jeg var borte fra hjemmet, føltes det
som om jeg var alene. Jeg prøvde å
holde fast ved drømmen og gjenvinne
trenerens og lagets gunst, men etter

to år taklet jeg ikke den dårlige
behandlingen deres lenger, så
jeg dro hjem.
Dette var en mørk tid for meg.
Stresset fikk psykiske og fysiske
ringvirkninger. Det hadde gått
hardt ut over selvbildet mitt i to
år. Min drøm om å bli profesjonell golfspiller var ved veis ende.
Jeg visste ikke hva jeg skulle
gjøre med livet mitt. Og jeg var
sint. Jeg var sint på alle – treneren, lagkameratene og mine foreldre. Jeg var så sint at tankene
mine skremte meg. Jeg hadde ingen
venner, og jeg følte ikke at jeg kunne
stole på eller omgås andre mennesker.
I seks måneder dro jeg bare hjemmefra for å trene på treningsstudio.
I denne mørke perioden av livet mitt
ble jeg venner med Justin Christy, som
jeg møtte på treningsstudioet. Første
gang jeg så ham, trodde jeg han var
en utvekslingsstudent. Jeg nølte med å
snakke med ham før jeg så ham snakke
med noen på treningsstudioet, og ble
overrasket over å høre at han snakket
japansk. Jeg følte fortsatt ikke at jeg
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REDDET MEG

UNGE VOKSNE
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kunne stole på andre, men han
foreslo at vi kunne trene sammen.
Det var noe annerledes ved ham
som jeg ikke forsto den gangen.
Jeg var rolig når jeg var sammen
med ham. Jeg begynte å glede meg
til treningstiden vår sammen. Jeg
hadde funnet en jeg følte at jeg
kunne stole på som en venn.
Etter å ha trent sammen i noen
måneder, inviterte Justin meg til
en middagsgruppe som jeg gikk
på med jevne mellomrom. Jeg
nølte, men etter flere invitasjoner
bestemte jeg meg for å gå på det som
viste seg å være en middag for unge
enslige voksne hjemme hos Richard
og Corina Clark. De tok godt imot meg
da jeg kom hjem til dem, bror Clark på
japansk og søster Clark på engelsk. Jeg
skjønte ikke hva hun sa, men jeg forsøkte å svare henne. Selv om det var
flere der som ikke snakket japansk, var
de en morsom gruppe som var varm
og vennlig. Det var mye latter.
Jeg begynte å delta på andre aktiviteter for unge enslige voksne, og
hadde aldri hatt så mye moro sammen
med andre mennesker. Jeg lurte på hva
det var med disse menneskene som
gjorde dem så hyggelige og vennlige.
Omtrent på denne tiden spurte
Justin meg hva jeg ønsket å gjøre med
livet mitt. Jeg ble overrasket da jeg
innså at målene mine hadde begynt å
endre seg. Jeg sa at jeg ønsket å lære
engelsk, og jeg ønsket å være en venn
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Jeg bestemte meg
for at jeg ønsket
å bidra til å redde
folk som var i
samme situasjon
som jeg var i.

for alle, akkurat som ham. Han fortalte
meg om de gratis engelsktimene i
kirken hans. Jeg gikk på engelsktimen
og møtte misjonærene. Selv om jeg
aldri hadde tenkt på Gud, følte jeg at
jeg burde lytte til misjonærene. De
lærte meg det grunnleggende i evangeliet og ringte meg nesten hver dag.
De ble mine gode venner, noe som
gjorde meg veldig glad fordi jeg ennå
ikke hadde så mange venner.
Jeg begynte å møte mange medlemmer av Kirken som deltok på misjonærleksjonene sammen med meg og
ble gode venner av meg. De underviste meg i evangeliet og satte et eksempel for meg. Justin snakket med meg
om Mormons bok, og fortalte meg
historier fra den slik at jeg ønsket å
lese den selv. En annen venn, Shingo,
som er veldig detaljorientert, snakket
med meg om læresetningene på en
måte som var lett for meg å forstå. Han

bar alltid sitt vitnesbyrd på slutten
av samtalene våre.
Jeg hadde funnet noe jeg
trodde på og et sted hvor jeg følte
tilhørighet. Etter at jeg ble døpt og
bekreftet, begynte jeg å tenke på
misjon, men det bekymret meg at
jeg skulle bruke to år på det. Jeg
snakket med mange om å reise
på misjon, spesielt mine venner
som var hjemvendte misjonærer.
Jeg tenkte mye på det, og jeg
innså at evangeliet var det eneste
som kunne ha reddet meg.
Jeg vet at Gud har gitt meg alt –
mine drømmer, mitt håp, mine venner
og ikke minst kjærlighet. Evangeliet
hjalp meg å komme ut av mørket og
inn i lyset. ◼
Artikkelforfatteren bor i Tokyo, Japan.

VÆR ET
EKSEMPEL
“Vi kom alle til jorden
med Kristi lys. Når
vi følger Frelserens
eksempel og lever slik
han levde og slik han
forkynte, vil dette lyset brenne i oss og
lyse opp veien for andre…
Jeg er sikker på at det finnes dem
blant oss som er ensomme, syke eller
føler seg motløse. Vi har mulighet til
å hjelpe dem og oppmuntre dem.”
President Thomas S. Monson, “Vær et forbilde
og et lys”, Liahona, nov. 2015, 86.

UNGE VOKSNE

Hvordan jeg delte evangeliet
med Shuho
Av Justin Christy

D

a jeg møtte Shuho på treningsstudioet, sa han at han
ønsket å lære engelsk og
delta i et golf-utvekslingsprogram.
Jeg fortalte ham om engelsktimene
i kirken, men det tok flere uker
før vi kunne delta. I mellomtiden,
mens vi trente sammen, snakket
vi mye om emner i evangeliet, om
Mormons bok og om livet generelt.
Vennskapet og eksemplene til
medlemmer av Kirken som han
møtte, vekket oppmerksomheten hans og hjalp ham å lære om
evangeliet. Det er Ånden som
fører til omvendelse. Alt vi gjør er
å gi budskapet og støtte folk når
de velger selv.
Før var det stressende for meg
å tenke på å dele evangeliet med
andre. Men jeg har funnet ut at
hvis vi bare åpner munnen til rett
tid, vil vi få misjonæranledninger.
Alt vi trenger å gjøre er å invitere
folk til en aktivitet eller et møte i
kirken. Hvis vi har et åpent sinn,
vil det alltid være muligheter til å
dele evangeliet med andre. ◼
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Den viktigste rollen
T

eater var min
lidenskap! Som
ung voksen
satset jeg alt på å spille
og synge på scenen. Jeg
var velsignet med talent
og håpet på en karriere som
profesjonell skuespiller. Jeg fikk
de mest utfordrende rollene jeg
kunne få, og opptrådte alltid profesjonelt for å vinne respekt blant andre
skuespillere.
Jeg ble begeistret da den mest innflytelsesrike regissøren i vårt område
fortalte meg at han skulle ha prøver
for en operette, og at han ville ha
meg til å prøvespille. Stykket skulle
oppføres i det mest prestisjefylte
lokalet i området vårt, og det virket
som om regissørvennen min allerede
hadde meg i tankene for hovedrollen.
Manuset var ikke tilgjengelig
for gjennomlesing før prøvespillingen, men operetten var basert
på en roman av en filosof fra
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1700-tallet, som jeg leste. Jeg ble også
kjent med musikken til forestillingen, som var usedvanlig vakker og
utfordrende.
Prøvespillingen gikk bra, og jeg ble
snart informert om at hovedrollen –
den viktigste rollen – var min! Jeg
følte at denne rollen var en enorm
mulighet.
Jeg gikk på skyer av begeistring –
helt til manuset kom. Da jeg leste det,
forsvant snart min oppstemthet. Selv
om romanen og musikken var verdig,
var manuset uærbødig og inneholdt
insinuerende og upassende sceneanvisninger. Jeg visste at jeg ikke burde
være med på denne oppsetningen.
Det var en enorm skuffelse.
Plutselig hadde jeg et dilemma.
Teateretikette tilsier at en skuespiller
som har tatt imot en rolle, ikke kan
trekke seg fordi produksjonsplanen
ikke gir rom for endringer i rollebesetningen. Å trekke seg ut nå ville bli
betraktet som svært uprofesjonelt. Jeg
var redd for å miste tilliten fra teaterkompaniet, fornærme regissøren,

Jeg hadde
nettopp fått
den største
rollen i mitt
liv. Jeg gledet
meg – helt til
manuset kom.

og til og med miste muligheten til å
fortsette å opptre andre steder.
Jeg ble naturligvis fristet til å bortforklare! En stemme spankulerte rundt
i hodet mitt og erklærte: “Du kan ikke
slutte nå. Manuset er ikke så ille. Det
gode i forestillingen vil veie opp for
de dårlige delene.” Men Den hellige
ånd har alltid vært mitt hjertes vinger
– og ga meg bestemte og tålmodige,
men urokkelige signaler om at jeg
måtte forlate operetten.
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Av Annie McCormick
Bonner

Det føltes som om min himmelske Fader spilte denne musikken for
meg. Han ville ha meg til å forstå at
han elsket meg og at han likte valget
mitt. Musikken som kom over eteren,
var et tegn på Guds milde barmhjertighet. Gjennom den følte jeg hans
kjærlighet og trøst.
Jeg studerte senere drama på
universitetet. Mer enn én gang havnet
jeg i lignende omstendigheter. Det
hendte at det ble nødvendig å avslutte
visse samarbeidsprosjekter på
grunn av upassende innhold.
Disse situasjonene var aldri lette
eller behagelige, men jeg klarte
å håndtere dem mer elegant og
uten tårer. Kanskje min tidligere
erfaring var forberedelse til disse
tilfellene. Kanskje det hjalp meg å
forstå bedre hvem jeg er og hva jeg
ønsker mest å være.
William Shakespeare skrev:

UNGE VOKSNE

Jeg visste hva jeg måtte gjøre.
Skjelvende tok jeg telefonen og ringte
regissøren.
“Hallo, sir”, sa jeg da han svarte.
“Dette er Annie.”
“Annie! Jeg gleder meg sånn til
oppsetningen. Har du fått manuset?”
“Ja, det har jeg, og jeg… jeg…”
Jeg brast i gråt. Snakk om
uprofesjonelt!
Mellom hikstene klarte jeg på et
eller annet vis å forklare for regissøren hvorfor jeg ikke kunne være med
i oppsetningen hans. Og så ventet
jeg på at hele verden skulle rase
sammen.
Den gode mannen lo. Han respekterte valget mitt. Først prøvde han å
overtale meg til å bli i oppsetningen,
men han ga seg. Han sa at han fremdeles ville forgude meg selv om jeg
ikke ville spille i operetten hans. Han
ba meg bare om å komme til ham
med manuset med en gang, slik at
han kunne gi det til en annen. Jeg la
på, skamfull over hvordan jeg hadde
grått, men takknemlig for regissørens
kjærlige og forståelsesfulle svar.
Jeg tørket tårene, tok manuset og
hoppet i bilen. Da motoren startet,
våknet også radioen til liv. Den var forhåndsinnstilt på den lokale kanalen for
klassisk musikk, og til min forundring
spilte de ouverturen til den samme
operetten. Jeg hadde aldri hørt den
spilt på radio før.

det er Guds
anerkjennelse
som teller. Våre
beste prestasjoner kommer når
vi lærer å følge
Mesteren. ◼
Artikkelforfatteren bor
i Washington, USA.
NOTE

1. William Shakespeare,
As You Like It, akt 2,
scene 7, strofe 141–44.

“Hele verden er en scene,
og alle menn og kvinner kun
aktører.
De har sine utganger og sine entreer,
og én mann spiller mange roller
i sin tid.1
Jeg lærer at det finnes én rolle
å spille som er viktigere enn noen
annen. Det er som en sann disippel
av Jesus Kristus. Å få våre jevnaldrendes bifall kan være spennende
og tilfredsstillende, men
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hele uken
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UNGDOM

Disse ungdommene forteller hvordan Herren
velsigner dem når de tar nadverden og husker
sine pakter i løpet av uken.
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D

et er søndag kveld. Det betyr at i morgen er det mandag – tilbake til
lekser, jobben, fotballtreningen, pianotimene og så videre. Det er så
absolutt mye å gjøre denne uken! Men du klarer dette. Du kan gjennomføre din lange liste over gjøremål denne uken.
Vil du vite hvordan?
Du har åndelig styrke på din side. Hver søndag kan du ta nadverden og
fornye paktene du har inngått. Når du gjør det, er du lovet at hvis du påtar
deg Jesu Kristi navn, minnes ham og holder hans bud, vil du alltid ha hans
ånd hos deg (se L&p 20:77, 79). Det betyr at du kan føle deg åndelig styrket
uansett hva du opplever denne uken.
Vi ba noen ungdommer fortelle om sine erfaringer med nadverden og
hvordan det har styrket dem å huske sine pakter gjennom hele uken. Ta en
titt på noen av historiene deres. Kanskje du har opplevd noe lignende!
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Å alltid minnes Frelseren hjelper meg å ha mot i
møte med vanskelige prøvelser. Halvveis i mitt siste år
på videregående flyttet familien tilbake til USA, mens
jeg ble værende i Australia alene for å fullføre skoleåret.
Etter å ha besøkt dem i løpet av en skoleferie, tok jeg
flyet tilbake til Australia, og jeg følte meg utrolig ensom.
Men jeg innså plutselig at jeg ikke var alene. Det har jeg
aldri vært, og det vil jeg heller aldri være fordi Frelserens ånd alltid vil være med meg når jeg forsøker å følge
ham. Det var den største trøst jeg kunne få akkurat da.
Shannon S., 19, Sydney, Australia

På skolen var det en jente
med en funksjonshemming.
De fleste brukte dette som et
ekstra påskudd for å gjøre narr
av henne. Min venn og jeg var
de eneste som prøvde å hjelpe
henne. Noen dager virket det

Når jeg hører nadverdsbønnene, minner jeg meg
selv på at hvis jeg holder min del av dåpspakten min,
kan jeg ha Ånden med meg. Uken min går mye lettere
når jeg har Ånden nær meg. Mange elever på skolen
bruker for eksempel stygt språk og sier mye upassende.
Å huske paktene mine hjelper meg å ignorere det jeg
hører og til og med påvirke noen av mine jevnaldrende
til å slutte å snakke slik.
Jacob B., 14, Colorado, USA

som om hele klassen rottet
seg sammen mot henne. Det
var vanskelig å vite hvordan
jeg skulle reagere. Jeg ønsket
bare å gå min vei, men jeg
valgte å huske at hun er et
barn av Gud, og tenke på
hvordan Jesus ville behandle
henne. Jeg følte Den hellige
ånds beroligende innflytelse.
Jeg husket at jeg kunne gjøre
en forskjell. Å følge Frelserens
eksempel hjalp meg mye, og
jeg visste at alt ville gå bra.
I mine dåpspakter er jeg

For meg betyr det å påta meg Jesu Kristi navn å
huske at hans Ånd alltid kan være hos oss, og at vi må
velge å gjøre det rette. På en bursdagsfest en gang
drakk vennene mine, og de tilbød meg en alkoholholdig
drikk. Jeg sa nei. Så kom en av vennene mine i Kirken
og fortalte dem at vi ikke drikker alkohol på grunn av
vår religion. Å huske Frelseren hjelper meg alltid å føle
Ånden, og holder dårlige ting borte fra meg.
Miguel C., 16, Paraná, Brasil
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lovet å alltid ha Den hellige
ånd med meg hvis jeg gjør
det som Frelseren vil. Jeg er
takknemlig for å ha følt denne
betryggelsen og styrken fra
Den hellige ånd.
Alexis L., 13, Kansas, USA

Under nadverden pleide jeg å tenke på ting som hva

UNGDOM

jeg skal gjøre til uken, ting på skolen eller vennene mine.
Men på grunn av Søndagsskole-klasser og budskap fra
våre profeter, begynte jeg å forstå betydningen av nadverden. Jeg tenker nå på Jesu Kristi forsoning, at han ga
sitt liv for oss, sonet for våre synder og gjennomgikk alle
lidelser. Det gir meg motivasjon hver dag til å si: Jeg kan
gjøre mitt beste for å bli som ham og vise den samme
kjærlighet som han viste andre. Jeg kan dele evangeliet
med andre. Jeg kan gjøre noe for å bli mer verdig til å
komme inn i templet og til å ta nadverden.
Alessandra B., 17, Santiago, Chile

Å vite at jeg har inngått
pakt om å påta meg Kristi
navn, gjør at jeg føler meg
forpliktet til å følge ham,
men det er ikke alltid lett.
På en gruppeaktivitet en
gang så jeg en gutt som ikke

Å ta nadverden gir meg en fredelig følelse og tanker
som overbeviser meg om at jeg kan takle hva som helst
livet har å by på. I juni i fjor hadde jeg en vanskelig periode i livet. En av mine beste venner flyttet, jeg strevde
med depresjon, og jeg hadde et urealistisk kroppsbilde.
En søndag jeg tok nadverden, kom en følelse av fred
strømmende over meg. Jeg følte meg virkelig lykkelig.
Olivia T., 14, Virginia, USA

hadde noen å snakke med.
Jeg følte at jeg burde gå
og snakke med ham. Til å
begynne med hadde jeg ikke
lyst. Jeg er ikke så flink til å
by på meg selv og få venner.
Men da jeg husket på hva
Kristus ville gjøre, fant jeg
styrke til å få en ny venn. Da
jeg snakket med ham, kunne
jeg føle Ånden tilskynde
meg til å stille spørsmål
og ha det moro.
Evan A., 16, Utah, USA

Nadverden er et åndelig løft for uken. Den minner
meg om paktene jeg har inngått med min Fader i himmelen, og det hjelper meg gjennom uken. Det får meg
til å tenke på Jesu Kristi offer for oss, og det forbereder
meg åndelig for den kommende uken.
En gang var jeg stresset og frustrert, men da jeg
tok nadverden og leste nadverdssalmen, ble jeg fylt av
Ånden. Jeg glemte stresset og fokuserte på Frelseren.
Brett B., 17, Colorado, USA
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SVAR FR A KIRKENS LEDERE

Av eldste
Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers
quorum

HVORDAN

MOTTA ET VITNESBYRD

F

ørste skritt til å oppnå kunnskap i noen form er å ha et
virkelig ønske om å vite.
Neste skritt, når det gjelder åndelig kunnskap, er å spørre Gud
i oppriktig bønn. Som vi kan
lese i nyere åpenbaring: “Hvis du
ber, skal du motta åpenbaring på
åpenbaring, kunnskap på kunnskap, så du kan kjenne mysteriene
og det som gir fred, det som bringer glede, det som bringer evig liv”
(L&p 42:61).
Her er hva Alma skrev om hva
han gjorde: “Se, jeg har fastet og bedt
i mange dager så jeg kunne vite disse
ting selv, og nå vet jeg selv at de er
sanne, for Gud Herren har tilkjennegitt det for meg ved sin Hellige Ånd”
(Alma 5:46).
Når vi ønsker og søker, skulle vi
huske at det å oppnå et vitnesbyrd
ikke er en passiv prosess, men at
vi forventes å gjøre noe. Jesus sa:
“Om noen vil gjøre hans vilje, da
skal han kjenne om læren er av
54 L i a h o n a

Gud, eller om jeg taler av meg selv”
( Johannes 7:17).
En annen måte å søke et vitnesbyrd på synes forbausende når man
sammenligner med metoder for å
tilegne seg annen kunnskap. Vi får

eller styrker et vitnesbyrd
ved å bære det. Det var en som

til og med hevdet at noen vitnesbyrd
oppnås lettere når man bærer dem
oppreist, enn når man står på kne
i bønn for å få dem.
Et personlig vitnesbyrd er grunnleggende i vår tro. Derfor er det vi
må gjøre for å tilegne oss, styrke og
bevare et vitnesbyrd, avgjørende for
vårt åndelige liv. I tillegg til det som
allerede er nevnt, trenger vi å ta
del i nadverden hver uke (se
L&p 59:9) for å kvalifisere oss til det
dyrebare løfte om at vi alltid vil ha
“hans Ånd… hos [oss]” (L&p 20:77).
Denne ånden er naturligvis kilden
til vårt vitnesbyrd. ◼
Fra en tale ved generalkonferansen
i april 2008.

HVORDAN HAR DU
ANVENDT DETTE?

J

eg har et vitnesbyrd om Kirken.
Det kom gjennom inspirasjon og
engasjement og å lese i Skriftene
daglig. Og når du har ditt eget vitnesbyrd, er det fantastisk hvor annerledes du ser og hører ting.
Shannon Muriel M., Colorado, USA

UNGDOM

RETT PÅ SAK

Hvordan balanserer jeg
det å ikke dømme andre
og å ikke gå god for synd?

V

i er befalt å tilgi andre og overlate den
endelige dommen til Gud (se L&p 64:911), men dette innebærer ikke å gå god for
synd. Hvis vi er sammen med andre som
deltar i syndig oppførsel, skulle vi være et
lys for dem og forsvare det som er riktig.
Dette betyr i hvert fall at vi setter et godt
eksempel ved å ikke delta i synden selv og
ikke setter oss i tvilsomme situasjoner eller
velger å være i dårlig selskap. Men bør vi
påpeke andres dårlige oppførsel for å la
dem få vite Guds lover og vårt syn på dem?
Og i så fall, når og hvordan skal vi gjøre det?
Svaret avhenger sannsynligvis av situa
sjonen, hva slags forhold vi har til de
involverte, og deres kunnskap om Guds
lover. For eksempel er det bedre å snakke
på tomannshånd med familiemedlemmer
og nære venner enn å be et rom fullt av
bekjente om å omvende seg. Søk Den
hellige ånds inspirasjon. Han kan veilede
dine ord og handlinger slik at du kan vise
den rette balansen mellom kjærlighet og
toleranse og urokkelig plikttroskap overfor
Herrens normer. ◼

Hvis jeg har sluttet å se på pornografi
på egenhånd, må jeg likevel snakke
med biskopen?

H

vis du har sett på pornografi, oppfordres du til å “søk[e]
den hjelp[en] du trenger. Dine foreldre og din biskop
kan hjelpe deg å ta de nødvendige skritt for å omvende deg
og kvitte deg med denne ødeleggende vanen” (Til styrke for
ungdom [2011], 12).
Hvis du har sluttet å se på pornografi på egenhånd, er ikke
spørsmålet egentlig om du likevel “må” snakke med biskopen
om det. Det virkelige spørsmålet er: “Hvorfor ikke snakke med
biskopen?” Det er virkelig ingen ulemper ved det. Han vil være
forståelsesfull og oppmuntrende, og han vil være fornøyd med
innsatsen du har gjort for å forsake dine tidligere synder. Biskopen kan hjelpe deg med å fjerne eventuell vedvarende tvil du
måtte ha angående din verdighet og om din omvendelse har
vært grundig nok. Og han kan hjelpe deg å styrke din tro og
tillit til Jesus Kristus og hans sonoffer. Av lignende grunner bør
du også vurdere å snakke med foreldrene dine. ◼
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Å være en
siste-dagers-hellig
er å være en pioner.

–
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Av Aaron L. West
Kirkehistorisk avdeling

ILLUSTRASJONER: BROOKE SMART
VANDRERFOTOGRAFIER GJENGITT MED TILLATELSE FRA AARON WEST

D

a jeg var liten gutt, lot jeg noen ganger som om jeg
var en idrettsstjerne. Jeg lot som jeg kunne fly. Jeg
lot som jeg var en kjempe. Jeg var fornøyd med
livet mitt, selv om jeg var lav, jordbunden og ikke så veldig
atletisk. Men det var gøy å late som. Jeg likte å oppleve noe
annerledes, selv om det bare var i fantasien min. Jeg antar
det er grunnen til at mange liker å late som.
Apropos late som, vi siste-dagers-hellige elsker å gå på
pionervandringer. Vi går i pionerklær (på en måte). Vi trekker pionerhåndkjerrer (på en måte). Vi spiser pionermat
(vel, ikke helt). Vi gjør store anstrengelser for å late som
om vi er pionerer. Det fantastiske er at vi ikke behøver å
late som. Vi er allerede pionerer.
President Thomas S. Monson har sagt: “Å være en
siste-dagers-hellig er å være en pioner, for definisjonen av en pioner er ‘en som går foran for å berede eller
åpne veien så andre kan følge etter’.” 1 President Monson
har lært oss, ved ord og handling, hvordan vi kan være
sanne pionerer:
“Vi følger i fotsporene til den fullkomne pioner –
Frelseren – som gikk foran, og viste oss den vei vi skulle følge.

‘Kom følg meg’, lød invitasjonen hans.” 2
Kom… følg … meg. Disse enkle ordene kan hjelpe
oss å være sanne pionerer.
La oss se disse ordene i lys av noen nyere
tids pionerer som nylig deltok i en pionervandring i staven.
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r A.
Taylo

“KOM, FØLG MEG”

Ordet kom er en invitasjon. Det
antyder bevegelse fra ett sted til et
annet. Taylor A. vet godt hva dette
ordet betyr.
Taylor er lys, glad og full av Ånden,
men hun er snar til å påpeke at disse
ordene ikke beskriver henne for to år
siden. Hun har beveget seg til et annet
sted nå, både åndelig og fysisk. Hun
er en pioner.
“Jeg har vært en pioner”, sier hun,
“fordi jeg er en ny konvertitt. Og min
reise har vært fantastisk. Det føles som
et helt nytt liv. Og når vi tar det første
skrittet av vår reise, skjer det mirakler.”
Ikke bare forstår Taylor invitasjonen
til å komme – hun vet hvor invitasjonen kommer fra. Hun sier: “I dagens
samfunn er vi så løsrevet fra det som
fikk oss hit, ikke sant? Vi er så oppslukt
i vårt arbeid og teknologi, og et budskap som virkelig har gjort inntrykk i
det siste, er å sette Kristus først. Hvis
vi bare virkelig forstår hva pionerene
gjorde – [de] fokuserte på Kristus.”
Følg er nok en invitasjon. På
pionervandringen fikk Ethan G.
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G.
Ethan

større forståelse av dette ordet.
“Noen ganger har jeg ikke følt meg
helt på topp på vandringen, eller jeg
har vært litt motløs”, innrømmer han.
“Men jeg skjønner at pionerene også
følte det sånn.”
Før lurte Ethan på hvorfor de
tidlige pionerene var villige til å gjøre
det de gjorde. Han sa: “Jeg tror kanskje jeg bare ville ha gitt opp. Men
når jeg har tenkt etter, har jeg innsett
at det var fordi de elsket Frelseren,
og de hadde et håp om at de kunne
bli bedre med hans hjelp. Det vil jeg
også prøve på.”
Før Ethan dro på vandringen, leste
han om fortidens pionerer, følte et
bånd til dem og ble inspirert av deres
tro til å følge Jesus Kristus. Og hva
gjør Ethan nå? Han forbereder seg til
å motta et kall til å tjene som heltidsmisjonær. Tro mot president Monsons
råd, gjør han seg klar til å vise andre
veien å følge.
Hvor skal vi komme? Hvem skal vi
følge? Frelseren sier: “Kom så og følg
meg” (Lukas 18:22; uthevelse tilføyd).

.
ny C
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Da Harmony dro hjemmefra for å
delta på vandringen, så hun Herrens
hånd i sin opplevelse. Hun visste at
hun fulgte ham.
Harmonys vei til stavens vandring
var forskjellig fra andres veier. Som
15-åring fikk hun vite at hun hadde en
sjelden form for hudkreft. Hun kunne
ikke delta i stavens vandring. “Jeg ble
helt knust”, forteller hun.
Fire år senere, da staven bekjentgjorde en ny vandring, var Harmony
kreftfri. Men siden hun var 19, trodde
hun at hun ikke fikk lov til å delta. Så
ble hun kalt til å delta som leder. Hun
sier: “Det er et vitnesbyrd for meg at
Herren vet hvem vi er, og han kjenner
vårt hjertes ønsker, og hvis de er rettferdige og gode, vil han velsigne oss.”
Harmony gir følgende råd for å
hjelpe oss når vi møter prøvelser:
“Alle som strever, bare støtt dere på
Herren. Han er alltid der for dere.
Han elsker oss, og han vil ikke la
oss falle. Vi trenger bare å strekke ut
hånden til ham, og han vil hjelpe oss
på vår pionerreise.”

UNGDOM
PIONERER – VÅR
ÅNDELIGE FORFEDRE
“Jeg har ingen forfedre
blant 1800-tallets pionerer. Men helt fra min
første tid som medlem
av Kirken har jeg følt et
nært slektskap med disse
første pionerene som
krysset slettene. De er
mine åndelige forfedre,
slik de er for hvert eneste
medlem av Kirken.”
President Dieter F. Uchtdorf,
annenrådgiver i Det første presidentskap, “Den globale kirke blir
velsignet ved profetenes røst”,
Liahona, nov. 2002, 10.

DU KAN VÆRE EN PIONER

Selv om du aldri drar på en pioner
vandring, kan du likevel være en pioner.
Du trenger ikke gå med kyse eller trekke en
håndkjerre. Du trenger bare å følge Jesus
Kristus, slik de tidlige pionerene gjorde. Ved å
gjøre det, vil du være, som president Monson
sa, “en som går foran for å berede eller åpne
veien så andre kan følge etter.”
Hvis du har anledning til å dra på en pionervandring, så nyt det! Og når den er over,
og du går fra håndkjerren, må du ikke la ditt
pionervitnesbyrd bli værende i den. Ta dette
vitnesbyrdet med deg.

Du er en virkelig pioner i vår tid. Med den
største pioneren – Frelseren – som veiviser, er
du sikker på å lykkes! ◼
NOTER

1. Thomas S. Monson, “Tro mot våre forfedres pakt,”
Liahona, juli 2016, 4; sitat fra kompaktutgaven av
Oxford English Dictionary (1971), “pioneer.”
2. Thomas S. Monson, “Tro mot våre forfedres pakt”, 4‑5.

For å møte Taylor, Ethan, Harmony og andre
siste-dagers pionerer, se denne videoen på
lds.org/go/pioneer717.
Du kan lese pionerhistorier på
lds.org/go/handcart717.
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Av Richard M. Romney
Kirkens tidsskrifter

ILLUSTRASJON: ELIZABETH THAYER

D

e unge kvinnene gledet seg. Faktisk gledet hele
menigheten i Sør-Frankrike seg. For å oppmuntre
til større samhold, planla lederne en sosial sammenkomst i menigheten, med middag og underholdning.
Siden de visste at bikubepikene, ungpikene og laurbærpikene allerede hadde lært sanger og danser på noen av
sine aktiviteter, inviterte lederne dem til å stå for kveldens
underholdning.
Dermed begynte menighetens unge kvinner for alvor
å øve – alle unntatt én. Manon ville ikke være i stand til
å opptre. Hun hadde gjennomgått kreftbehandling i mer
enn to år.
Manon C., som var 16 år, kom likevel på møter og
aktiviteter så ofte hun kunne, og hun ga alltid et strålende
smil på tross av det hun gjennomgikk. Men under cellegiftbehandlingen var hun noen ganger for svak til å gjøre

stort annet enn å hvile. Menighetens medlemmer hadde
fastet og bedt flere ganger på hennes vegne. Ingen forventet at hun skulle øve eller danse.
Men hun kunne delta på middagen. Så hvorfor ikke
tilegne kvelden til Manon?

En tilegnet kveld

Ideen fikk raskt tilslutning.
“Vi ønsket at Manon skulle føle menighetens kjærlighet
og støtte”, forklarer Emma S., 16. “Hvis menigheten ønsket
større samhold, hvilken bedre måte å gjøre det på enn å
samarbeide om å vise vår kjærlighet til Manon?”
Hele menigheten deltok i forberedelsene. Familier fikk i
oppdrag å ta med mat til middagen. Hjelpeforeningen hjalp
de unge kvinnene å lage kostymer. De unge voksne ga
teknisk støtte (lys, lyd, og bakgrunnsvideoer) til øvelsene
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Fra venstre: Emma skrev en sang, de unge kvinnene opptrådte, Manon var æresgjest, og både ungdommer og ledere hjalp til.

Et uttrykk for kjærlighet og støtte

Snart kom kvelden, og det var en perfekt anledning til
å vise Manon kjærlighet og støtte. “Maten var naturligvis
62 L i a h o n a

utmerket”, sier Aiolah. “Dette er tross alt Frankrike!”
Og underholdningen – som kalles spectacle på fransk
– levde opp til navnet. Leker, muntlige presentasjoner
og danser gledet publikum. Så sørget de unge kvinnene,
som et blandet kor, for forestillingens høydepunkt. De
tilegnet en sang til Manon, en sang Emma skrev og komponerte selv. Teksten i refrenget oppsummerer den kjærlighet og støtte alle ønsket at Manon skulle føle:
Du må ikke gi opp,
for vi tror på deg!
Og glem ikke hvem du er,
for vi tror på deg!
Da de unge kvinnene fremførte sangen, var det som om
alle i menigheten sang sammen med dem, i det minste i sitt
hjerte. Det føltes som om Emmas enkle sang ble forvandlet
til et usunget refreng som gir gjenklang i hjertene til sistedagers-hellige overalt – en lovsang om mot og medfølelse,
familie og venner, samhold, tro og håp, en uendelig bønn
som høres i himmelen.
Ledernes hensikt med å organisere sammenkomsten
var å samle menigheten. Å tilegne kvelden til Manon bidro
ikke bare til å oppnå dette målet, men det skapte også en
varig følelse av støtte til Manon og familien hennes, og en
forståelse av at alle Guds barn er viktige. “Det er Kirkens
mål å hjelpe oss å komme nærmere vår himmelske Fader
og Jesus Kristus”, sier Aiolah. “Vi vet at de elsker oss og at
vi aldri er alene.” ◼

FOTOGRAFIER: ADRIEN MARQUEZ-VELASCO

og den endelige forestillingen, og prestedømsbrødre hjalp
til med å sette opp bord og stoler.
Alt dette arbeidet ble gjort av medlemmer av menigheten
som var spredt over et stort område. “Ungdommene i menigheten står hverandre svært nær i ånden, men vi bor langt
fra hverandre”, sier Aiolah V., 16. “Vi ser ikke hverandre på
skolen, fordi vi bor i forskjellige bydeler, og derfor gjør vi en
ekstra innsats for å sikre at ingen havner på sidelinjen.”
“Vi holder også kontakt hele tiden, takket være mobil
telefoner”, sier Inka S., 15. “Vi underviser hverandre ved
å dele våre forskjellige erfaringer. Vi vet at vi kan stole på
hverandre, og vi prøver å være gode eksempler for hverandre.” De unge kvinnene, som elsker å være sammen når de
kan, fant at prøvene til middagsforestillingen ga nye muligheter til å styrke vennskap.
“Før vi begynte å øve, var jeg ganske sjenert”, forklarer
Inka. “Jeg var redd for å gjøre feil. Men da vi danset som
gruppe, satte jeg sjenansen min til side. Jeg visste at det var
på tide å vise menigheten hvor hardt vi hadde arbeidet.”
Manon, på sin side, var både ydmyk og imøtekommende. “Da de fortalte meg om middagen og forestillingen,
og at jeg skulle være æresgjest, trodde jeg at jeg skulle føle
meg brydd fordi de laget så mye oppstyr”, forteller hun.
“Samtidig gledet jeg meg!”

FOTOILLUSTRASJON: DAVID STOKER

KLATRE HØYERE
“Ånden utfordrer oss stadig til å bli bedre og klatre høyere.”
Eldste Larry R. Lawrence i De sytti, Generalkonferansen i oktober 2015.

Av Jessica Larsen
Basert på en sann historie

Veien til Sion

Richmond, Missouri, 2. juni 1862

M

“

ary, hva ser du?” Marys stemor snakket lavt fra
sykesengen sin.
“Kamphandlingene synes å komme stadig nærmere”,
sa Mary mens hun så ut av vinduet. Den amerikanske
borgerkrigen ble utkjempet bare noen kilometer unna.
Lyden av skudd hadde fylt luften siden tidlig om
morgenen. Mary snudde seg mot stemoren. “Jeg er så lei
meg. Jeg tror ikke vi kan forlate huset for å dra til legen.”
“Kom nærmere.” Mary satte seg ved siden av sengen
og tok stemorens hånd. “Jeg vet at din far fortsatt ikke er
frisk”, sa Marys stemor sa lavmælt, “men du må få familien
til Sion – din bror, din søster og tvillingene. Ikke la din far
være i fred før han drar til Rocky Mountains! Lov meg det!”
Mary visste hvor sterkt familien ønsket å dra til Salt
Lake City. Etter at de fikk høre evangeliet og ble døpt,
hadde de forlatt England for å slutte seg til de hellige i
Sion. Men ville det engang være mulig? Hun kastet et
blikk på sin far, som satt stille i stolen. For tre år siden
hadde faren blitt rammet av et forferdelig slag som
hadde gjort ham lam på venstre side.
Mary trakk pusten dypt. “Jeg lover”, hvisket hun.
Snart lukket Marys stemor øynene for siste gang.
En morgen kort tid senere bestemte Mary seg for at
det var på tide å fortelle faren om løftet sitt. “Jeg vet at
jeg er bare 14 år”, sa hun, “men jeg må få familien til
Sion.” Hun hørte tvillingene våkne. “Jeg må lage frokost”,
sa hun. “Men bare tenk på det, er du snill.”
Noen dager senere, ropte far på Mary. “Alt er ordnet”,
sa han. Han snakket fortsatt utydelig på grunn av
slaget. “Jeg har solgt jorden og kullgruven vår slik
at vi kan kjøpe en vogn, noen okser, kyr og noen
forsyninger. Et vognkompani drar snart vestover. De er
ikke siste-dagers-hellige, men vi kan reise sammen med

dem så langt som til Iowa. Når vi kommer dit, kan vi
slutte oss til en gruppe hellige som skal til Saltsjødalen.”
Mary slo armene rundt ham. “Takk, far.” Snart skulle
de dra til Sion!
Dagene gikk fort mens Mary hjalp familien å gjøre seg
klar til reisen. “Alt kommer til å ordne seg”, sa hun til seg
selv. “Snart er vi i Sion.”
Men så ble far syk. Fordi munnen hans hang ned på
den ene siden, fryktet Mary at det var et nytt slag.
“Han er for syk til å reise”, sa hun til lederen av

ILLUSTRASJONER: MELISSA MANWILL
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vognkompaniet. “Vi trenger bare noen få dager så han
kan komme seg.”
“Vi kan ikke vente”, sa mannen bryskt. Men da han så
Marys ansikt, ble han mykere i stemmen. “Dere kan bli
her til han er klar til å reise, og så kan dere ta oss igjen.”
Mary hadde ikke noe annet valg.
En uke senere gjorde Mary igjen familien klar til å
reise. “Tvillingene og Sarah kan ri på oksene”, sa hun til
Jackson, sin ni år gamle bror. “Far kan sitte i vognen, og
du kan hjelpe meg å drive oksene.”

“Jeg er redd”, sa Sarah lavmælt. Hun var bare seks,
og hun virket knøttliten på oksens brede rygg. De fire
år gamle tvillingene så på Mary med store øyne.
“Vi får bare holde god fart så vi kan ta igjen gruppen
vår!” sa Mary med krampaktig munterhet.
Familien Wanlass reiste og reiste, i mange kilometer
og deretter i flere dager. Til slutt måtte til og med Mary
erkjenne sannheten.
Vognkompaniet hadde ikke ventet på dem. Mary
og familien måtte komme seg til Sion alene.
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Elven Platte i Nebraska, 1863

“Ptro!” Mary dro i tømmene, og oksene gikk
langsommere. “Har alle det bra?” Hun så på sine tre
yngste søsken, som satt på oksenes rygg. De nikket.
Elven Platte lå foran dem, bred og grumsete. “Hva
nå?” spurte hennes yngre bror Jackson. Han var bare ni,
men han hjalp Mary å drive oksene. Far lå bak i vognen,
fremdeles syk etter slaget.
“Vi trenger ikke å krysse elven”, sa Mary. “Men vi kan
følge den.” Det var ingen vei til Sion, men elven kunne
veilede dem når de satte kursen vestover. “Hypp!”
Mary visste ikke at mormonpionerer reiste på
den andre siden av elven Platte, og fulgte en annen
rute. Ved å ikke krysse elven, var de på vei inn i
indianerterritorium. De skulle ikke få se noe annet
vogntog resten av reisen.

66 L i a h o n a

De reiste videre. Noen uker senere, så Mary en
støvsky som nærmet seg. “Rolig”, hvisket hun til
oksene og seg selv. “Rolig.”
Støvet klarnet, og hun så en liten gruppe indianere
som red på hester. En av rytterne beveget seg mot
baksiden av vognen, der far lå.
Rytterens øyne var vennlige. “Er han syk?” spurte
han og pekte på far.
“Ja”, hvisket Mary. Mannen ropte noe på sitt eget
språk, og mennene red av sted like raskt som de hadde
kommet.
Mary så på solen på himmelen. “Vi stopper her”, sa
hun til Jackson. Hun løftet Sarah og tvillingene ned.
“Mary, kom og se!” sa Jackson. Mannen med de
vennlige øynene kom ridende mot dem med noe
tungt i hendene.

sa hun til Jackson. De hadde en onkel som bodde der.
“Dere er i Echo Canyon, ikke langt fra Saltsjødalen”,
sa mannen da hun spurte hvor de var. “Men hvor er
resten av gruppen?”
Hele historien kom frem, og mannen lyttet med
forbauselse. “Har dere reist over 1600 km helt alene?”
Han ristet på hodet av beundring. “Du er en modig jente.
Jeg skal forklare veien til Lehi. Dere er nesten fremme.”
“Nesten fremme”, hvisket Mary for seg selv mens
mannen tegnet et omtrentlig kart på bakken. Nesten
i Sion. “Jeg tror vi kan klare det likevel.”
Mary og familien hennes kom frem til Lehi i
Utah. Hun giftet seg senere og fikk sin egen store
familie. Hennes eksempel på tro og mot har vært til
velsignelse for mange. ◼
Artikkelforfatteren bor i Texas, USA.

Juli 2017

67

BARN

“Villand”, sa han. “Og kanin. Til dere.” Mary kunne
bare stirre målløs da han la viltet i armene hennes. Med
et nytt nikk red han inn i skumringen.
“Mat!” utbrøt Mary. “Kjøtt!” Mannens gave var virkelig
et mirakel.
Flere mirakler skjedde på reisen. En bøffelflokk kom
mot dem, for så å dele seg opp og gå på hver side av
vognen. En støvstorm slengte en av tvillingene ut i en
elv, men Mary klarte å redde henne.
Men reisen var likevel vanskelig. Hver dag så vognen
mer medtatt ut, og oksene virket mer slitne. Bakken var
bratt og steinete. Fjellene var vanskelige å krysse. Men
Mary og familien sto på videre.
De var på vei ned fra en høy topp da Mary så en
mann kjøre mot dem i en vogn.
“Kanskje han kan fortelle oss veien til Lehi i Utah!”

Faste for en
profet
Silioti var veldig glad i president Kimball. Hun ville at han skulle bli bedre.

Av Rebecca J. Carlson
Basert på en sann historie

“Gi næring til vår sjel, fyll vårt hjerte og velsign
vår faste, er vår bønn” (Hymns, nr. 138).
Denne historien fant sted på Tonga i 1981.
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S

ilioti gikk hjem fra skolen forbi trær med
gule papayaer og rosa, modne mangoer.
Da hun så frukten, husket hun hvor sulten
hun var. Hun husket også at det var en spesiell
dag i dag. I dag fastet alle i staven hennes på
Tonga for profeten, president Spencer W. Kimball.
Profeten var syk og trengte en operasjon. I kveld
skulle alle i staven møtes for å be og avslutte
fasten sammen.
Da Silioti kom hjem, luktet hun mat som
stekte i ‘umu-en, jordovnen. Magen rumlet.
Silioti var glad hun var gammel nok til å faste
nå, men å faste på en skoledag var så mye vanskeligere enn å faste på en søndag.
Silioti prøvde å glemme hvor sulten hun
var. Hun fant ved og raket bort bladene som
hadde falt fra de høye brødfrukttrærne som
ga hagen skygge.
“Vår himmelske Fader vil forstå om jeg tar
en liten slurk vann,” tenkte Silioti da hun vasket hendene etter arbeidsoppgavene. Så tenkte
hun på hvor glad hun var i president Kimball.
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Hun ville at han skulle bli frisk igjen. Hun bestemte seg
for å vente.
Silioti satte seg på verandaen og la hodet i fanget til
moren. Hun var så sliten.
“Du kan avslutte fasten hvis du må”, sa mor.
“Men jeg ønsker å faste”, sa Silioti. “Jeg skal klare det.”
Da far kom hjem fra jobb, hjalp alle i familien til
med å avdekke ‘umu-en. De tok ut svinekjøttet som
var innpakket i blader, fisken, og brødfrukten som var
bakt i kokosmelk. Så pakket de maten i kleder og bar
den ut til veien for å vente på bussen.
De møtte andre familier på veien, som alle hadde
sine egne matretter. Alle smilte og snakket sammen
mens de gikk
ombord på bussen
HVORFOR FASTER
sammen. Silioti fant
OG BER VI?
litt plass ved siden
“Faste og bønn hører sammen.
av mor. Hun kjente
Når vi faster og ber i tro, blir vi mer
lukten av den gode
mottakelige for svar på våre bønner
maten mens bussen
og velsignelser fra Herren.”
Forkynn mitt evangelium: En veiledning
humpet i vei.
i misjonærarbeidet (2004), 79.
Det var mørkt da
bussen kom frem til

møtehuset. Inne
knelte Silioti
sammen med
sine foreldre,
sine brødre og
søstre og hundrevis av andre
medlemmer av
Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers
Hellige.
Under bønnen ba Silioti i sitt hjerte: “Vær så snill
å la president Kimball bli frisk igjen.” Hun visste at
alle i rommet ba om det samme. En fredelig følelse
inni henne fortalte henne at det ville gå bra med
president Kimball.
Da hun åpnet øynene, så hun tårer i ansiktene til
menneskene rundt seg. Alle disse menneskene hadde
fastet, og hun hadde fastet sammen med dem. Det
hadde vært vanskelig, men hun hadde klart det!
President Kimball overlevde operasjonen, og var profet
i fire år til. ◼
Artikkelforfatteren bor på Hawaii, USA.
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SPØRSMÅLSHJØRNE

Hvordan vet jeg at
jeg er gammel nok
til å begynne å faste?

P

Jeg visste at jeg var gammel nok
til å begynne å faste da jeg følte
at jeg ville, og Den hellige ånd
fortalte meg at jeg gjorde det
rette. Da jeg begynte, gjorde
jeg det trinn for trinn. Først fastet
jeg over ett måltid. Så prøvde jeg to.
Anne D., 9 år, Nevada, USA

Du kan be til vår himmelske Fader
for å finne ut når du bør begynne
å faste. Jeg vet at vår himmelske
Fader kan besvare dine bønner.
Liam P., 7 år, Utah, USA
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Det er greit å faste når du ønsker
å bidra til å velsigne andre og
føle Ånden. Det ville være et
godt tidspunkt å faste når du
har blitt døpt.

Eddie O., 9 år, California, USA

Jeg ville vite om jeg var gammel nok
fordi jeg ville ha en følelse fra Den
hellige ånd som fortalte meg at det
var rett tid for å faste. Og så ville
jeg spørre mamma og pappa om
denne følelsen var riktig.

Brooklyn R., 7 år, Auckland, New Zealand

Når jeg blir døpt, tror jeg at jeg vil
føle meg klar til å begynne å faste.
Jeg kan be min himmelske Fader
om hjelp og spørre ham når og
hvordan jeg skal begynne.

Brian K., 7 år, Washington, USA

ILLUSTRASJON: LAEL HENDERSON

å fastesøndag lar vi vanligvis være å spise
eller drikke over to påfølgende måltider. Vi
gir også pengene måltidene våre ville ha kostet
for å hjelpe dem som trenger det. Dette kalles
“fasteoffer”. Mens vi faster, kan vi tenke på våre
velsignelser, be for andre og føle nærhet til vår
himmelske Fader. Du kan begynne å faste når du
og foreldrene dine føler at du er klar. Hvis du ikke
er i stand til å faste på grunn av et helseproblem,
kan du likevel be og føle Den hellige ånd mens
andre faster.

BARN

Av eldste
Larry S. Kacher
i De sytti

La ditt
lys skinne
J

eg vil gjerne fortelle deg om to unge jenter jeg kjenner,
som var strålende eksempler på å dele evangeliet med
andre. Da vår datter Nellie var nesten åtte år gammel,
bodde vi i Sveits. Nellie gledet seg til å bli døpt. Like før
fødselsdagen hennes hadde vi familiens hjemmeaften
sammen med vår venn Tina. Tina hadde blitt undervist
av misjonærene. Men hun var ikke sikker på om hun
ønsket å bli døpt.
Etter leksjonen spurte vi om Tina ville be. Tina snakket ikke mye engelsk, så hun ba på kinesisk. Vi forsto
ikke det hun sa, men vi følte Ånden mens hun ba.
Senere den kvelden spurte Nellie om hun og Tina
kunne bli døpt på samme dag. Vi visste ikke hva Tina
ville synes om det. Men vi var alle enige om at Nellie
i det minste burde ringe og spørre. Til vår overraskelse
sa Tina ja!
Nellie og Tina ble døpt den helgen. Senere fortalte
Tina oss en fantastisk historie. Hun minnet oss om sin

bønn på familiens hjemmeaften. I bønnen sin hadde
hun bedt vår himmelske Fader om å la henne vite om
hun burde bli døpt. Da Nellie ringte senere den kvelden, visste Tina at vår himmelske Fader hadde hørt
bønnen hennes.
Vår venn Jasmine var også et godt eksempel for oss.
Jasmine var 12 år gammel. Familien hennes ble gode
venner av oss da vi bodde i Midtøsten. I hjemlandet
hennes kan ikke Kirkens medlemmer snakke med
andre om evangeliet. Det er ulovlig. Men Jasmine fant
ut at hun kunne dele evangeliet med andre ved å gjøre
det Jesus gjorde. Hun kunne vise kjærlighet og omtanke
for andre. Uansett hvor Jasmine gikk eller hva hun
gjorde, prøvde hun å være som Jesus. Hun var et strålende eksempel for andre.
Nellie og Jasmine viser oss hvordan vi kan være Jesu
Kristi eksempler. Vi kan gjøre dette uansett hvor gamle
vi er eller hvor vi bor. ◼
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Av Amanda Waters
Basert på en sann historie

“Velg det rette, det gir glede. Jeg må alltid velge rett”
(Barnas sangbok, 82).
“ u har’n!” sa Mandy. Hun klappet lillebroren sin,
og svømte så bort. Mandys familie bodde på
motell til de kunne flytte inn i sitt nye hjem. Det var
moro å spise ravioli varmet i mikrobølgeovnen til
lunsj. Og de kunne svømme i motellets basseng
nesten hver dag!
Men det var én ting ved motellet som ikke var så bra.
Motellbestyrerens kontor lå rett under rommet deres,
og bestyreren syntes Mandy og brødrene og søstrene
hennes var for bråkete. “Hvordan kan jeg leie ut rom når
det høres ut som om jeg har en flokk med elefanter over
hodet mitt?” spurte han pappa.
Etter lunsj hoppet Mandys lillebror Aaron ut av sengen og traff gulvet med et dunk. Mandy krympet seg
og så opp på mamma.
“Ingen hopping. List dere på tå,” sa mamma.
Men det var for sent. Telefonen ringte.
“Oi,” tenkte Mandy.
Mamma tok telefonen. Mandy hørte at hun sa unnskyld til bestyreren.
Mors skuldre hang ned da hun la på. “Edward og
Mandy”, sa hun, “jeg må få lagt Aaron og Emily så
de kan ta en lur. Kan dere ta Kristine og Daniel med
ut en tur?”
Da de begynte å gå over motellets parkeringsplass,
oppdaget Mandy noe lite og brunt på bakken.
Det var en lommebok. Og det var penger i den.
“Se, Edward!” sa hun, og holdt opp lommeboken.
“Vi må ta denne med til bestyrerens kontor med en
gang”, sa Edward.
Mandy kjente at magen knyttet seg. Hvorfor måtte de
gjøre det akkurat nå? Kunne ikke mamma eller pappa
levere den senere?
Men Mandy visste hva som var det rette å gjøre.
Barna åpnet kontordøren og gikk engstelig inn. Bestyreren rynket pannen. “Vi fant denne lommeboken på
parkeringsplassen”, sa Mandy. Hånden hennes skalv da
hun la lommeboken på skranken.

D

En mann som sto ved skranken, kikket bort. “Den er
min”, sa han. Han så raskt gjennom lommeboken. “Og
alt er her. Takk, barn!”
Mandy så opp på bestyreren. Rynken i pannen var
borte, og øynene strålte.
Da de hadde gått fra kontoret, spurte Daniel: “Var
den lommeboken magisk?”
“Hvorfor tror du den er magisk?” spurte Edward.
“Fordi den gjorde den gretne mannen glad!”
Edward ristet på hodet. “Lommeboken var ikke
magisk”, sa han. “Han ble glad fordi vi gjorde det rette.”
Mandy hadde en spesiell følelse inni seg. Hun
hadde aldri visst at det å velge det rette kunne gjøre
folk så glade.
Noen dager senere gikk Mandy og pappa for å betale
ukens regning. Bestyreren smilte til Mandy. Han hadde
bare ringt én gang siden de fant lommeboken, og bare
for å takke dem for at de hadde vært ærlige. Mandy
følte at hun hadde fått en ny venn.
“Å velge det rette er virkelig magisk”, tenkte Mandy.
Hun vinket farvel, og bestyreren vinket tilbake. “Og
han er egentlig ikke så gretten likevel.” ◼
Forfatteren bor i Nevada, USA.

Å være ærlig

I

friminuttet en dag
var det noen som
mistet en mynt. Jeg
plukket den opp, og
selv om jeg hadde lyst
til å beholde den, ga jeg den til en av
lærerne. Jeg følte meg bra fordi jeg
valgte det rette. Jeg lærte at hvis du finner noe som ikke er ditt, og selv om du
liker det, kan du ikke beholde det, for
det ville være å stjele.
Tyler B., 7 år, Oregon, USA
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SVAR FR A EN APOSTEL

Hva er et familieråd?
Av eldste
M. Russell Ballard
i De tolv apostlers
quorum

Et familieråd er et møte på en hvilken som helst dag i uken. Det kan være med bare
deg og mor eller far, eller med hele familien. Det er en tid da dere kan…

Slå av
elektronikk og
se på og lytte
til hverandre.

Tilby deg
å hjelpe en
bror eller
søster som
har det
vanskelig.
ILLUSTRASJONER: SHEYDA ABVABI

Sette dere
mål og skrive
dem ned.

Fortelle
foreldrene
dine om noe
som gjør deg
bekymret
eller
redd.

Kombinert med bønn, kan et familieråd innby Frelserens tilstedeværelse i hjemmet.
Det kan hjelpe familien din å være lykkelig.
Fra “Familieråd”, Liahona, mai 2016, 63-65.
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PERSONER FRA KIRKENS HISTORIE
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Kirtland og Visdomsordet

ILLUSTRERT AV BETH M. WHITTAKER

Klipp ut disse figurene og bruk dem til å fortelle historier fra Kirkens historie!

Mens de tidlige hellige bodde i Kirtland, Ohio, ba Herren dem om å bygge et tempel. (Les om det som skjedde etter
at templet ble innviet i L&p 110). Herren ba også Joseph Smith om å starte en skole for å undervise Kirkens ledere
om evangeliet. Mange av mennene på denne skolen røkte eller tygget tobakk. Joseph og Emma likte ikke røyken
og den grisete tobakken. Da Joseph spurte Herren hva de skulle gjøre med det, fikk han åpenbaringen vi nå kaller
Visdomsordet. Du kan lese den i L&p 89.

Du kan finne flere personer fra Kirkens historie på liahona.lds.org.
Juli 2017
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HISTORIER OM JESUS

Jesus mettet mange
Av Kim Webb Reid

En dag ønsket Jesus å være alene. Han
satte seg i en båt og seilte til et fredelig
sted. Snart fulgte mange etter ham dit.

ILLUSTRERT AV APRYL STOTT

Jesus underviste folket og helbredet de syke. På slutten av
dagen begynte alle å bli sultne.
Jesu disipler ønsket at han
skulle sende folket bort for
å kjøpe mat i byen.
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Jesus ba disiplene gi mat til folket slik at de ikke
behøvde å dra. Men disiplene hadde bare fem
brød og to fisker. Det var ikke nok til å mette alle.

Jesus velsignet maten og brøt
den i biter. Så delte disiplene
den ut til folket. Vil det være
nok mat?
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Tusenvis av barn, kvinner og menn spiste brødet og fisken. Etter at de
var ferdige med å spise, var det 12 kurver med mat igjen! Det var et
mirakel. Mirakler skjer fortsatt på jorden i dag! ◼

Fra Matteus 14:13-21.
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EN SIDE Å FARGELEGGE

ILLUSTRASJON: APRYL STOTT
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Jeg liker å lese i Skriftene
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TIL VI SES IGJEN

DE SOM VAR
I DEN SISTE
VOGNEN

I denne siste vognen var det hengivenhet
og lojalitet og integritet, og fremfor alt,
tro på Brødrene og på Guds kraft.

J

eg vil gjerne si noe om den siste
vognen i hvert av de lange vogntogene som kjempet seg sakte frem
over slettene…
…Bak i den siste vognen kunne de
ikke alltid se Brødrene der fremme, og
selv den blå himmelen var umulig å se
gjennom de tunge, tykke støvskyene.
Men dag etter dag strevet de i den
siste vognen seg fremover, slitne og
trette, med såre føtter og noen ganger
nesten nedstemt, holdt oppe av troen
på at Gud elsket dem, at det gjengitte
evangeliet var sant og at Herren ledet
Brødrene der fremme. Noen ganger,
skimtet de i den siste vognen, om enn
bare et øyeblikk, når troen var på sitt
sterkeste, en celestial verdens herlighet. Den virket imidlertid så langt
borte, og synet forsvant så raskt fordi
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nød og tretthet og hjertesorg og noen
ganger motløshet alltid presset på.
Når synet falmet, vokste skuffelsen.
Men de ba igjen og sto på videre, med
lite ros, uten altfor mye oppmuntring,
og aldri med smiger… Men i denne
siste vognen var det hengivenhet og
lojalitet og integritet, og fremfor alt,
tro på Brødrene og på Guds kraft
og godhet…
Så gjennom støv og skitt… smøg
de seg videre til de trådte inn i dalen,
og den ga dem hvile og et hjem…
Men hundrevis av disse trofaste
sjeler med klippefast tro og stor dyktighet var ennå ikke ved veis ende.
Bror Brigham [Young] kalte dem
igjen til tjeneste i Guds rike, og sendte
dem ut for å bosette dalene, både
nære og fjerne, i de enorme fjellenes

trygghet. Så nok en gang spente de
for sine okser og sine hestespann
og… bega seg sakte, men sikkert til
nye daler, fordi de igjen med underforstått tro stolte på sin Moses’ visdom
og guddommelige veiledning…
Og tusener på tusener av disse
titusener, fra begynnelsen og til nå,
ble alle Guds utvalgte valgt til sitt
ydmyke kall og sin bestemmelse på
samme måte som bror Brigham og
de andre ble valgt til sitt, og Gud vil
belønne dem deretter. De var pionerer i ord og tanke og handling og
tro, like mye som dem som hadde
høyere stillinger. Byggingen av dette
imperium mellom fjellene, ble ikke
gjort i et hjørne av noen få utvalgte,
men av denne store skare som strømmet til fra mange nasjoner, som kom
og arbeidet og anstrengte seg og
trofast fulgte sine guddommelig
kalte ledere…
Så til disse ydmyke, men store
sjeler… gir jeg ydmykt min kjærlighet, min respekt og min ærbødige
hyllest. ◼
Fra en tale på generalkonferansen i oktober 1947,
“To Them of the Last Wagon.”
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TIL DEM I SISTE VOGN
(CA. 1954), AV LYNN FAUSETT

Ved hjelp av sin tro på Jesus Kristus, banet pionerene tappert en vei som ble kjent som mormonruten, på sin 1600 km
lange reise til Saltsjødalen. De som var på slutten av vogntoget, kunne ikke alltid se sine ledere, men likevel strevde de
standhaftig fremover.

MED TILLATELSE FRA KUNSTMUSEET VED BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, GAVE FRA J. RUBEN CLARK
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FOR BARN

Spørsmålshjørne
Når bør barn begynne å faste?

s. 70

