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 Nylig fikk jeg en e-postmelding 
fra min svigerdatter Lisa som 

uttrykte gleden hun føler over 
sin nyfødte datter. Hennes ord 
var fylt med takknemlighet for en 
fantastisk plan gitt oss av en Far i 
himmelen som elsker oss.

Det gikk opp for meg hvor-
dan hennes opplevelse av å 
føde har hjulpet henne til bedre 
å forstå betydningen av dåpens 
pakt og utdypet hennes vitnes-
byrd om Jesus Kristus som vår 
Frelser og Forløser.

I Johannes 3:5 står det: “Uten 
at en blir født av vann og Ånd, 
kan han ikke komme inn i Guds 
rike.” Kristus lærer oss mer enn 
bare det faktum at dåpen er 
avgjørende for frelse. Hva vil 
han at vi skal lære ved å sam-
menligne dåpen med fødselen? 
Etter nettopp å ha født, fortalte 
min svigerdatter litt om hva 
hun føler at vårt medlemskap 
i Kirken betyr for Ham og hva 
det betyr for oss. Her er åtte 
lærdommer hun har lært av sin 
nyfødte datter Jane.

1. Vi er helt rene og uskyldige 
etter dåpen. Kunne Herren ha 
forklart det noe tydeligere for 
oss at våre synder virkelig er 
vasket bort og at vi er helt rene, 

gang hun ser og holder sin 
nyfødte, ha følelser av ærbø-
dighet og glede som er umulig 
å beskrive. Likeledes inspirerer 
og styrker Herren sine barn når 
de forbereder seg til dåp. Han 
ser frem til den dagen. Båndet 
som skapes når hans barn går 
ned i dåpens vann, er meget 
sterkt, og han blir overveldet av 
glede, akkurat som den nybakte 
moren. For et mektig bilde til å 
beskrive hans glede!

4. Jane tok vårt navn og er en 
del av vår familie. Vi påtar oss 
Kristi navn når vi blir døpt, og vi 
blir en del av hans familie. Med 
dette følger stort ansvar, men 
det gjør oss også til arvinger av 
alt han har.

5. En mor gleder seg over 
alt en nyfødt gjør. Jane trenger 
ikke å være fullkommen for at 
hennes mor skal være stolt av 
henne. Nye konvertitter føler 
kanskje at de ikke holder mål 
sammenlignet med erfarne 
medlemmer av Kirken, men 
Herren er stolt av deres minste 
nye utvikling.

6. Lisa nevnte at hun alltid 
vet hvor Jane er og hva hun 
gjør, selv når barnet ikke kan 
se henne eller ikke vet at hun 
følger med på henne. Lisa ville 
aldri noensinne overlate henne 
til seg selv. Herren er enda mer 
oppmerksom på oss: “Jeg vil 
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enn ved å sam-
menligne oss med 
et nyfødt barn?

2. Det er ikke 
en liten tilfeldig 
ting å bli døpt. 
Kostnaden for vår 
renhet er Herrens forsoning. 
Han beskrev sin opplevelse i 
L&p 19:18: “Hvilken lidelse fikk 
meg, ja, Gud, den største av alle, 
til å skjelve av smerte og til å 
blø fra hver pore og lide, både 
på legeme og ånd, og ønske at 
jeg ikke måtte drikke den bitre 
kalk…” Dette er noen av følel-
sene som kommer under riene 
og fødselen. Akkurat slik en 
fysisk fødsel krever store ofre og 
smerter, krever en åndelig fødsel 
det største offer og den største 
smerte i form av forsoningen. 
Men hvorfor er mødre villige til 
å føde barn? Fordi de elsker sine 
barn – fordi de i høyeste grad er 
verdt det. Herren elsker oss, og vi 
er også i høyeste grad verdt det.

3. En lang periode med 
næring og styrking og utvik-
ling av et forhold finner sted 
før fødselen, og det er store 
forventninger. Selv om en mor 
utvikler dette båndet til sitt barn 
i ni måneder, vil hun første 
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gå foran dere. Jeg vil være ved 
deres høyre og ved deres ven-
stre hånd, og min Ånd skal være 
i deres hjerter og mine engler 
rundt om dere og støtte dere” 
(L&p 84:88).

7. Jane er helt avhengig av sin 
mor, og hennes mor gir henne alt 
hun trenger. Hvis barnet skulle 
fortelle moren: “Jeg trenger deg 
ikke,” ville hun ikke ha overlevd. 
Å fortelle Herren at vi ikke tren-
ger ham, er veien til å dø åndelig. 
Vi trenger hans næring hver dag. 
Han gir seg selv til oss slik en 
mor gir seg til sitt barn.

8. Lisa sier: “Jeg vil ikke at 
Jane skal være slik for alltid. Jeg 
vil at hun skal vokse og utvikle 
seg og oppleve en fylde av liv. 
Fordi jeg elsker henne, vil jeg at 
hun skal oppleve all den glede 
som jeg har hatt. Det er det 
kjærlige foreldre ønsker for sine 
barn.” Vi har en kjærlig himmelsk 
Fader, og selv om det kan virke 
umulig nå at vi noen gang kan 
bli som ham, ser han vår fremtid. 
Han kjenner våre muligheter. Og 
det er akkurat det han lærer oss 
opp til å bli – som ham. Det er 
det kjærlige foreldre gjør for sine 
barn, og vi er hans barn.

Måtte vi innse at vi bare kan 
vende tilbake for å bo hos vår 
himmelske Fader ved å stole på 
hans Sønns nåde og barmhjer-
tighet. Måtte vi glede oss over å 
være medlemmer av Kirken og 
alltid være takknemlige for den 
fantastiske plan vår himmelske 
Fader har gitt oss. ◼

En torsdag i august åpnet 
Yvonne Forsberg sitt hjem 

slik bare hun kan. Her var 
søstrene i Hjelpeforeningen 
like mye gjester som Yvonnes 
venner fra Spurven Lyrikklag 
og hennes strikkekafé-prosjekt. 
Derfor hadde hun valgt bort 
åpningsbønnen til fordel for et 
nydelig musikkstykke på fløyte, 
spilt av søster Monica Olden. 
Senere ble det helt naturlig å be 
for maten, for som Yvonne sa: 
«Det gjør vi her i huset.» Det ble 
opplesning av egenskrevne dikt, 
om livets mange alvorlige vend-
inger og livets litt lysere sider. 
Det var Anne Sofie Larsen fra 
Vestre Pålsrød gård i Rygge som 
sto for dette. Hun har Østfolds 
største urtehage og holder kurs 
i stabburet sitt på gården og 
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Strikk, lyrikk og musikk hos Yvonne
Johanna podhorny, moss

Anne Sofie 
Larsen holdt 
foredrag
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arrangerer konserter og omvis-
ninger i hagen.

Monica Olden fikk vi høre 
mer til underveis, det gjør slett 
ingen ting med liflige toner fra 
en fløyte i en stue full av hyg-
gelige damer. Yvonne hadde for 
anledningen ordnet i stand til 
det hun kaller «enkel servering», 
hvilket vil si delikat mat på fat, 
og i tillegg hadde flere av gjes-
tene med seg kaker og brød og 
mat til felles glede. Underteg-
nede hadde det veldig trivelig, 
og den gode stemningen var til 
nettopp å ta og kjenne på, og 
det var det vi gjorde.

En fin måte å invitere Ånden 
på, denne miksen av toner og 
dikt og mat og bønn og venner. 
Meget bra – vi kommer gjerne til 
søster Forsberg igjen. ◼
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 Søster Berit Aspevik er leder for 
Genealogisk senter i Bergen og 

hadde stelt i stand en lørdag med 
inspirerende opplegg for familiens 
muligheter til å samle opplysninger 
om slekten.

Barn og voksne kunne etter hen-
nes opplegg finne flere generasjoner 
tilbake ved å følge hennes løype 
rundt i aktivitetsalen og korridorene. 
Videre var der rom med opplegg for 
riksarkivet for hjelp til selvhjelp, og 
ellers muligheter for assistanse i alle 
spørsmål som måtte dukke opp. Et 
glimrende tiltak.

Unge kvinners aktivitetsaften på 
kjøkkenet. Leder for anledningen var 
søster Siren Throndsen, og deltagel-
sen var ikke å klage på. Denne dagen 
var baking og smaking det store 
emnet. Det manglet ikke på interesse, 
selv ikke i oppvasken.

Så var det familiens sportsdag. 
Ledere for aktiviteten var Benjamin 
Weggersen og Luis E.Toledo. Del-
tagelsen god, men et lite publikum. 
Aktivitetene var fotball, innebandy, 
volleyball, tautrekking, sekkeløp og 
pølsespising. På den siste aktiviteten 
var det flest deltagere, men vi skal 
ikke nevne vinneren…

Det var unge menn i alle alders-
grupper fra 8 – 80. Det samme i 
kvinnegruppen, men unge kvinner 
var nok de suverene vinnere, spesielt 
i tautrekking. Men egentlig var de 
nok vinnere alle som deltok i aktivi-
tetene. Stor takk til Benjamin og Luis 
Edvardo. ◼

Berit Aspevik med aktivitetsløype
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 En sensommerdag i Gamlebyen i 
Fredrikstad, på byens torv, fikk 

tilfeldig forbipasserende handlende og 
vandrende se noe historisk. En scene 
fra «Fedrenes hjerte» (Sidsel Amundsen) 
som vi medlemmer kjenner godt, men 
som nok er ukjent for vanlige Fredrik-
stad-borgere og tilreisende turister. Og 
dem er det forholdsvis mange av en 
lørdag formiddag på torvet i Gamlebyen. 
Nettopp her utspant det seg en voldsom 
scene for nøyaktig 160 år siden. Anne 
Kirstine Mauritsdatter blir angrepet av 
sin egen far. Moren er også tilstede og 
river og sliter i datteren sin. Faren skriker 
at han skal «rive av henne alle løgnene» 
hennes. Og med disse ordene river 
han av henne klærne, så alle på torvet 
ser det. Bakgrunnen er at hun blir sett 
sammen med mormonene der på torvet, 
og de skjønner at hun har blitt en av 
«dem» og i foreldrenes øyne vanæret hele 
familien. Vi kan bare tenke oss Anne 
Kirstines fortvilelse over å bli utsatt for 
sterk vold og ydmykelse på et offent-
lig sted. Forbipasserende reagerte da 
også den gangen, og en politikonstabel 
kommer og ber faren Maurits om å roe 
seg. Men arrestert blir han ikke. Det blir 
derimot misjonærene. Og de blir satt i 
fengsel der på Fredrikstad torv.

Det gamle fengslet hvor misjonæ-
rene faktisk satt på 1850-tallet (og 
Hans Nielsen Hauge før dem), står der 
i Gamlebyen fortsatt. Og utenfor dette 
fengslet ga Espen Lynne Amundsen 
en forklaring gjennom megafon på 
den historiske markering, og folk lyttet 
oppmerksomt.

Medlemmer 
samles i gamle 
kostymer
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160-årsmarkering – Anne Kirstine tilbake i gamlebyen
Johanna podhorny, moss
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Nye ledere i Bergen og Stavanger
odd arve Gjevik, Bergen

Espen Lynne 
Amundsen for-
klarer historien
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Bergen:

Sommeren 2012 ble følgende kalt, oppholdt 
og beskikket i den nye drammen stav:

Harald dale, Biskop
Karsten Andersen, 1. rådgiver
Jan Leuschner, 2. rådgiver

Hector toledo Parra, gruppeleder
Henry Hugo Lerøen, 1. assistent
Erling Aspevik, 2. assistent

Knut grove, president
frank B. vågenes, 1. rådgiver
vital Ngendakuriyo, 2. rådgiver

Høyprestenes gruppeledelse

eldstenes quorum i Bergen

stavanger:

Jan Steffensen, gruppeleder
Karl Petter Pettersen, 1. assistent
Egil Lima, 2. assistent

Som kjent emigrerte den historiske 
Anne Kistine, giftet seg i Utah med 
Abraham Smoot, og ble mor til Reid 
Smoot, med tiden en respektert apostel 
i Kirken og i 30 år senator i Washington 
D.C. Eldste Smoot var i Norge i 1923 og 
fikk audiens hos kong Haakon. ◼
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– jeg hadde alltid vært overbe-
vist om at det måtte være en 
evig utvikling for at det skulle 
være mening med tilværelsen. 
Vi ble døpt to måneder etter at 

misjonærene kom, fredag den 
13. august 1971 – det var nok 
den heldigste dagen i mitt liv! 
Jeg hadde ikke fått noen stor 
åpenbaring slik Joseph Smith 
hadde fått, men kun en rolig 
overbevisning om at dette var 
veien jeg måtte gå. Senere ble 
min tro styrket gjennom spe-
sielle drømmer som bekreftet 
at jeg har en Fader i himmelen 
som kjenner meg personlig og 
elsker meg, og at Jesus Kristus 
lever og er min Frelser.

I 1973 reiste vi til London 
tempel og ble beseglet for tid og 
all evighet, så våre syv barn er 
født i pakten. Livet har vært tøft, 
men rikt, og alt jeg har opp-
levd av gode og vonde ting har 
styrket min tro på Kristus og på 

Jeg er oppdratt i den skot-
ske presbyterianske troen. I 

femtenårsalderen var det selve 
presten som underviste min 
søndagsskoleklasse. Jeg husker 
ikke hva han snakket om den 
dagen, men det ropte i min 
sjel : Nei – det er ulogisk – det 
stemmer ikke! Jeg var selvføl-
gelig altfor veloppdragen (og 
for sjenert) til å si noe, men min 
tro fikk et alvorlig knekk, og jeg 
gikk etter hvert over i rekkene 
av “søkende agnostikere”. Mot 
slutten av tenårene leste jeg 
om de store filosofene, Østens 
religioner og om noen kristne 
sekter. Jeg husker at jeg hoppet 
over et kapittel om ”The Church 
of Jesus Christ of Latter-day 
Saints”, fordi jeg innbilte meg 
at de hadde utnevnt mange 
helgener i de siste dager, (saints 
har to betydninger på engelsk, 
både hellige og helgener ), og 
jeg hadde ikke stort til overs for 
visse kirkers helgendyrkelse. 
I enkelte dikt og litterære verk 
fant jeg brudstykker som ga 
gjenklang i min sjel, men det 
store bildet uteble.

Frank og jeg hadde vært gift 
i ett år og bodde i Narvik da to 
misjonærer banket på vår dør. 
Leksjonen om frelsesplanen var 
den som fikk brikkene i pusle-
spillet til å falle på plass for meg 

at denne kirken er den eneste 
som har fullmakt til å forrette de 
hellige ordinanser som er nød-
vendige for vår frelse. Selv om 
medlemmer og ledere i kirken 
er ufullkomne, så vet jeg at dette 
er Herrens verk vi er engasjert i.

Jeg er privilegert som har 
anledning til å arbeide med 
slektsgransking, og hjelpe andre 
både i og utenfor kirken med 
dette. Det har vært en kilde til 
store velsignelser i mitt liv, og jeg 
vet at våre forfedre er nære og 
interessert i vårt velbefinnende.

I ungdomstiden hadde jeg 
tvilt på mine egne intellektuelle 
evner, da jeg ikke fattet stort av 
det som var skrevet av de såkalte 
store tenkerne – de sjonglerte 
med mange flotte ord, men ga 
meg ikke tilfredsstillende svar om 
meningen med livet. Det viste seg 
at sannheten var så enkel at et 
lite barn kunne forstå den: Vi har 
levd hos vår himmelske Fader 
før vi kom til jorden, vi kom hit 
for å få et legeme og utvikle oss 
videre; Jesus Kristus har sonet for 
våre synder, overvunnet døden 
og vist oss veien hjem; hvis vi 
inngår og holder hellige pakter, 
samt gir et akseptabelt offer, kan 
vi komme hjem til vår himmelske 
Fader som arvinger til alt Han har 
å gi – evig liv, evig lykke og evig 
fremgang! ◼

d e r f o r  v e t  J e G

Margaret 
Strand med 
Rick Dove som 
døpte henne i 
1971

Sannheten var så enkel  
at et barn kunne forstå
margaret strand

vil du fortelle om en åndelig opplevelse? Skriv cirka 300–500 ord og send til 
ronny.stulen@c2i.net eller ole@podhorny.com.

vi etterlyser også bidrag til spaltene Favorittskriftsted (for ungdommer og unge voksne) 
og Prøver å ligne Jesus (for barn).
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Stå på hellige steder
kjetil porsbøll, oslo

 det er to sentrale utsagn som hjelper oss til å for-
stå hva vi bør gjøre i disse siste dager for å være 

beredt til å stå i de utfordringer som vil komme og 
forberede oss til Kristi annet komme. Det er

1) “Hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte”
2) “Stå på Hellige steder”

Det er tre skriftsteder i Lære og pakter som 
inneholder uttrykket “Stå på hellige steder”:

“Men mine disipler skal stå på hellige steder og skal 
ikke rokkes.” (L&p 45:32)

“Derfor, stå på hellige steder og vær urokkelige inntil 
Herrens dag kommer, for se, den kommer hastig, sier 
Herren.” (L&p 87:8)

“Se, det er min vilje at alle som påkaller mitt navn og 
tilber meg ifølge mitt evige evangelium, skal samles 
og stå på hellige steder.” (L&p 101:22)

Dette kan tolkes både konkret og symbolsk.

sion
I Skriftene finner vi to steder som både har en 

konkret og en symbolsk betydning, nemlig Sion 
og Babylon — Sion som et hellig sted og Babylon 
som et verdslig og ugudelig sted.

Vi møtes ofte som en Oslo stav i Sion. Vi står 
da på et hellig sted og Ånden og Herrens kraft kan 
være iblant oss. Det er en fantastisk velsignelse. 
Det å komme til en stavskonferanse gir oss en 
styrke og en beskyttelse i de siste dager og er en 
del av budet om at vi skulle stå på hellige steder.

Den symbolske forståelsen finner vi blant annet 
i Herrens definisjon på Sion i L&p 97:21: “Derfor, 
sannelig så sier Herren: Fryd deg Sion, for dette er 
Sion – de rene av hjertet.” Sion er med andre ord 
også en tilstand som hver og en av oss skulle strebe 
etter, en tilstand av rettferdighet, renhet og dyd. Å 
skape Sion begynner i hjertet til hver enkelt person.

Hvis vi slår det konkrete og det symbolske 
sammen, får vi, for meg, den fulle betydningen 

av hva det vil si å stå på hellige ste-
der. Hensikten med de hellige stedene 
Herren har beredt, er at vi selv skal bli 
mer hellige. Som eldste Bednar sa en 
gang, det handler ikke så mye om å reise 
til templet, som at vi skulle ha i våre 
hjerter templets ånd, pakter og ordinan-
ser. Tempelpaktene skulle bli en del av 
oss og forme vårt daglige liv. Vi må både 
arbeide for å stå på konkrete hellige 
steder og være villige til å bli mer hellige 
gjennom våre egne anstrengelser og gjen-
nom Kristi forsoning. Først da holder vi 
budet om å stå på hellige steder fullt ut.

Jeg har nevnt templet som et hellig sted og 
et helliggjørende sted.

Hjemmet som et hellig sted
Jeg har lyst til å nevne et annet mulig hellig 

sted som burde få vår oppmerksomhet, nemlig 
vårt eget hjem.

President James E. Faust, tidligere medlem av 
Det første presidentskap, har sagt:

“Når vi husker befalingen om å stå på hellige steder, 
skulle vi også huske at foruten templet skulle det 
helligste sted i hele verden være vårt eget hjem. Vårt 
hjem skulle være rettet mot og tjene kun hellige 
formål. I vårt hjem skulle det finnes alt det vi alle så 
fortvilt har behov for: Trygghet, styrkende kjærlighet 
og forståelse.” (Liahona, aug. 2001, s. 5)

Hvordan kan vi skape et hjem om fra et ordi-
nært sted til et hellig sted?

En undersøker var hjemme hos meg med 
misjonærene for en tid siden.

Jeg inviterte henne til å stille meg noen spørs-
mål, hvis det var noe hun lurte på, og det var det! 
Hun spurte om hvordan mitt hverdagsliv var, og 
jeg forklarte litt om jobb, familie, skriftstudium, kir-
kekall, hjemmelærer og personlige interesser osv.

Så stilte hun meg følgende spørsmål: Er ditt 
hjem mer harmonisk enn andre hjem som følge 
av at du er medlem av kirken? Det var et ganske 

s a G t  a v  L o k a L e  s i s t e - d a G e r s - H e L L i G e

Kjetil Porsbøll, Oslo
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ransakende spørsmål! Jeg svarte noe slikt som:  
De fleste foreldre ønsker seg nok harmoniske 
hjem uavhengig av hva slags trosretning de har. 
Men jeg håper at jeg kan bidra til et harmonisk 
hjem, og min tro hjelper meg til å fokusere på 
dette. Vi er svært fokusert på familien i Kirken 
og tror at vi må være kjærlige og vennlige, vise 
respekt og omtanke for hverandre.

I salme 153 synger vi:

Det er skjønnhet her på jord i et kjærlig hjem.
Det er fryd i hvert et ord i et kjærlig hjem.
Fred og glede finnes der, himlen synes jorden nær.
Skjebnen er så blid og kjær i et kjærlig hjem.

Familien Porsbølls hjem er ikke alltid harmo-
nisk. Våre hjemmeaftener er ikke fullkomne, men 
vi streber fremover med utgangspunkt i der vi er 
og forsøker å fokusere på det positive.

De to viktigste åndelige formålene med våre 
hjem, som gjør dem til hellige steder, er:

1) Å skape en atmosfære hvor Herrens ånd kan 
undervise våre barn. Dette oppnås blant annet 
gjennom bønn, skriftstudium, samtaler og 
vitnesbyrd.

2) Bygge barnas selvfølelse og selvtillit. Dette 
oppnås blant annet gjennom betingelsesløs 
kjærlighet, stadig anerkjennelse og uttrykk for 
hvor mye vi verdsetter dem og hvor glade vi er 
i dem. Barn trenger kjærlighet likesom blomster 
trenger vann.

En dag da Moses gjette småfeet til Jetro, sin svi-
gerfar, så han en tornebusk som sto i lys lue, uten 
at den brant opp. Moses ville se dette underfulle 
syn og gikk nærmere. Da Herren så at han kom 
for å se, ropte han og sa: Moses, Moses! Og han 
svarte: JA, her er jeg.

Gud sa: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av 
føttene! For det sted du står på, er hellig grunn.

Den brennende busken fikk meg til å tenke 
på Den hellige ånd. Den hellige ånd kan brenne 
i oss. Og når det kommer til stykket, vil et godt 

kjennetegn på et hellig sted være der Ånden kan 
virke i rik grad.

Det er min bønn at vi alle må søke å stå på 
hellige steder. ◼
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Å ønske å tro
amanda m. permats

Jeg føler godt for Alma 32:27: “Men se, 
hvis dere vil våkne opp og anstrenge 

deres evner, ja, prøve mine ord og utøve 
tro i den minste grad, ja, selv om dere ikke 
kan gjøre mer enn ønske å tro, la dette 
ønske virke i dere inntil dere tror så mye at 
dere kan gi plass for en del av mine ord.”

Alle mennesker opplever før eller siden 
at de havner i vanskeligheter. Noen gan-
ger er det ikke alltid like lett å føle Den 
hellige ånd. ◼

p r ø v e r  å  L i G n e  J e s u s

Amanda M Permats, Skien

fA
M

iLi
EN

Jeg skal snart bli døpt
Helene f., 8 år, oslo menighet

 “Jeg vil gå, jeg vil gjøre det Herren har 
befalt. Jeg vet at Herren hjelper meg, 

jeg følge vil hans vei.” Denne sangen er 
veldig fin og forteller at slik vil jeg følge 
Jesus. Jeg vil huske at Jesus alltid hjalp 
andre, og det vil jeg også. Jeg vil være 
snill mot alle barna på skolen og hjemme 
i gården, og selvfølgelig mot mine to små 
brødre, som jeg er veldig glad i.

Jesus ble døpt i elven Jordan, for 
der var det mye vann. Jeg skal snart 
bli døpt på samme måte, da følger jeg 
også ham. ◼ Helene F, Oslo
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