
 J u l i  2 0 1 4  L1

 For mer enn 29 år siden delte 
en god venn sine oppfatnin-

ger om Frelseren med meg. Vi 
jobbet begge som servitører i 
en eksklusiv Denver- restaurant. 
Min venn Tony jobbet alltid på 
restauranten i skoleferiene for 
å forsørge sin unge familie.

Tony hadde et godt 
omdømme blant våre medar-
beidere. Han var arbeidsom, 
pålitelig og fulgte en streng 
moralkodeks. Han forsvarte 
ofte sin tro og levemåte over-
for kolleger i samtaler. Han var 
åpenhjertig, optimistisk, aldri 
defensiv, og følte tydeligvis 
veldig godt for de avgjørelsene 
han hadde tatt i sitt liv. Etter at 
jeg hadde stilt ham flere spørs-
mål om hans tro, inviterte han 
meg hjem til seg for en samtale. 
Han sa at misjonærene kunne 
besvare spørsmålene mine 
bedre. Denne invitasjonen for-
andret livet mitt.

Tony beskrev nylig gleden 
han hadde følt da han var i 
stand til å dele evangeliet med 
meg for så mange år siden. Det 
er umulig for meg å telle velsig-
nelsene som har kommet til meg 

min glede kan være i dere, og 
deres glede bli fullkommen. 
Dette er mitt bud at dere skal 
elske hverandre, likesom jeg har 
elsket dere.” 3

Sann kristen glede fordrer 
kjærlighet til vår neste som det 
eneste akseptable motiv for 
misjonærarbeid. Eldste John K. 
Carmack omtalte denne kjær-
ligheten som noe som hverken 
kan kjøpes eller fremtvinges. 
“Vår metode er å hjelpe og 
lede… og velsigne med visdom, 
kjærlighet og lys… men aldri å 
tvinge menneskesinnet.” 4, 5 Han 
beskrev det som en samlende 
kjærlighet som kombineres med 
vårt vitnesbyrd.

Jeg kan uttrykke min kjærlig-
het til Frelseren, som er kilden 
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Gleden ved å invitere andre 
til å komme til Kristus
Eldste Axel H. Leimer, Tyskland
Områdesytti

som følge av Tonys villighet til 
å dele sitt vitnesbyrd med meg.

Vi hører ofte taler om gleden 
vi vil føle hvis vi bringer sjeler til 
Kristus. Denne gleden kommer 
fra Ånden, som overfører vår 
opplevelse til mottageren etter 
hvert som han eller hun lærer 
Frelseren å kjenne. Dette kjær-
lighetsbåndet er et av de store 
miraklene ved å dele evangeliet 
med andre. Og i prosessen med 
å dele blir gleden og velsignel-
sene mangedoblet.

Sann glede kan beskrives 
som “en tilstand av stor lykke 
som kommer av et rettskaffent 
liv”.1 Den gleden vi opplever 
på grunn av evangeliet, er mer 
varig enn noen verdslig moro. 
Det er en glede ingen kan ta 
fra oss.2

Frelseren identifiserer seg 
som kilden til glede, og kobler 
den helt klart til å holde hans 
bud, hans kjærlighet til oss og 
vår kjærlighet til hverandre: 
“Hvis dere holder mine bud, 
da blir dere i min kjærlighet, 
likesom jeg har holdt min Fars 
bud og blir i hans kjærlighet. 
Dette har jeg talt til dere for at 

Axel H. Leimer
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til min glede, ved å dele evan-
geliet med andre. Kjærlighet 
må alltid være motivasjonen for 
misjonærarbeid.

Hvis hensikten med jordeli-
vet er at alle mennesker skal ha 
glede, skulle alle få en invitasjon 
til å komme til Kristus.6

Fordi denne gleden, som 
følger en invitasjon til å komme 
til Kristus, mangedobles mel-
lom giver og mottaker, er det 
kanskje en av de største krefter 
til det gode i denne verden. 
Det er faktisk den eneste gaven 
som gavner ekte vennskap og 
kjærlighet. Å innby andre til å 
komme til Kristus, og dermed 
åpne døren for dem til evige 
velsignelser, er det sanneste 
tegn på kristendom og vår kjær-
lighet til hverandre. Hvordan 
kan vi la være å følge Herrens 
oppfordring til å invitere alle til 
å komme til Kristus? 7

Etter hvert som min glede 
som en som ble invitert til å 
komme til Kristus, fortsetter å 
vokse, forøkes den ytterligere 
for hvert vitnesbyrd jeg bærer og 
hver invitasjon jeg gir. Jeg opp-
fordrer deg også til å velsigne en 
annens liv ved hjelp av en enkel 
invitasjon. ◼

NOTATER
 1. Se Veiledning til Skriftene
 2. Se Johannes 16:22
 3. Johannes 15:10- 12
 4. Se Salmer nr. 132: “Til alle har vår 

Herre gitt”
 5. Se Forenet i kjærlighet og vitnesbyrd, 

eldste John K. Carmack, Liahona,  
juli 2001

 6. Se 2 Nephi 2:22- 25
 7. Se L&p 20:59

 Han er amerikansk, fra Utah og presenterer 
seg som eldste Patrick Nielson. Men om du 

spør litt mer, får du vite at hans besteforeldre var 
Gunvor og Per Haugen som ledet Den norske 
misjon fra 1978- 80. De hadde emigrert til USA 
etter krigen og giftet seg der. Da Haugens ble 
kalt som misjonspresident- par i 1978, hadde de 
med seg sine yngste døtre Kari og Heidi. Med 
sin godt bevarte Haugesunds- dialekt og ellers 
beskjedne fremferd vant de fort de norske med-
lemmenes hjerter.

På grunn av et dødsfall i familien ble Haugens 
avløst etter to år. Etter en tid giftet Kari Haugen 
seg med Brian Nielson (danske med britiske for-
fedre) og de fikk fire barn. Og en av dem er nå 
i Norge som misjonær i to år. Og han stortrives 
og treffer stadig medlemmer som kjenner hans 
besteforeldre. ◼

L O K A L N Y T T

Mor heter Kari og  
besteforeldrene Gunvor og Per
Ole Podhorny

Eldste Nielson 
til høyre sam-
men med eldste 
Collard
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De over seksti
Karl Petter og Laila Pettersen, ansvarlig i Stavanger 
menighet for “de over 60″

 Her i kirken i Stavanger har vi en gruppe for 
medlemmer og venner som kalles for “de 

over 60”. De som deltar er stort sett over 70 år. Vi 
kommer sammen en gang i måneden for sosialt 
samvær. De fleste ganger møtes vi i kirken for sosi-
alt samvær med underholdning og bevertning.

I kirken har vi hatt lysbildekveld fra Ryfylke og 
Fjordane. Vi har hatt tre besøk av et ektepar som 
spilte og sang. Ektemannen er fantastisk flink til å 
spille trekkspill med egen rytmeboks, og de syn-
ger begge to. Vi har også en del allsang fra gamle 
kjente melodier. Vi har flere gode talenter i grup-
pen som deltar med diktlesing, prologer, sang, 
sketsjer, gode vitser etc.

Vi har også foretatt to dagsturer med buss inn 
til Byrkjedalstunet, hvor vi handlet litt forskjellige 
gaver og spiste god middag etterpå. Vi hadde en 
tur til Jæren på et gammelt museum som falt i god 
smak hos de eldre, med påfølgende middag på 
Njågården med et kjekt vertskap som fortalte om 
gårdens historie. Vi fikk også anledning til å gi 
dem en Mormons bok som takk for god service.

Som avveksling har vi vært hjemme hos oss til 
en kosekveld med god mat og filmen “Der Jesus 
vandret”.

Vi har også tatt dem med på teater, revyer 
og julekonsert. Vi har også vært på det nye 
konserthuset i Stavanger og hørt på “Lindesnes 
trekkspillklubb” med god musikk og kjekk under-
holdning fra dem.

I desember hadde vi julemiddag med pinnekjøtt 
og tilbehør. Og som vanlig god underholdning av 
de tilstedeværende.

Dette er en veldig takknemlig gruppe å akti-
visere. De har stort behov for sosialt samvær, og 
praten går livlig når vi er i sammen. Av og til har 
det også kommet noen mindre aktive og ikke- 
medlemmer, og disse har også storkost seg.

Vi håper også andre menigheter kan starte opp 
med noe lignende, for det er et stort behov blant 
de eldre. ◼
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Slekstsforsker Tor Gervin holdt 
foredrag om mormonemigrasjon
Cathrine Apelseth- Aanensen, Moss menighet

Tidligere journalist og nyhets-
redaktør i Tønsbergs Blad, 

aktiv slektsforsker og historisk 
engasjert, holdt et foredrag i  
DIS- Østfold i 2013.

Andre del av Tor Gervins 
foredrag i DIS- Østfold var om 
hans forfedre mormon- pionerene 
fra Sandsvær. I sin slektsforsk-
ning fant Gervin sine tipp- tipp- 
oldeforeldre i Sandsvær, Dyre 
Anundsen Klippenberg og 
Gjertrud Marie Olsdatter, bosatt 
ved Heistadmoen. De hadde en 
sønn, Dyre Dyresen og to døtre, 
Anne Helena og Berte Maria 
Dyresdatter. Døtrene tok etter 

hvert tjeneste hos bonden Ole 
Hansen Evju lenger nede i dalen. 
Ole Hansen Evju fattet interesse 
for mormonenes lære og lot seg 
døpe sammen med de to døtrene 
til Dyre Anundsen. Litt senere 
sluttet Dyre Anundsen, kona 
Gjertrud og sønnen Dyre seg til 
mormonene og lot seg også døpe.

Utvandring
I 1860- årene var det et ønske 

for alle mormoner å dra til mor-
monenes hovedkvarter i Salt 
Lake City i USA. Det samme 
gjaldt disse. Turen gikk først til 
København, som var samlingssted 
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for mormoner fra Norge, Sve-
rige og Danmark. Derfra gikk 
turen via Lübeck til Glückstadt 
eller Hamburg ved utløpet av 
elven Elben i Tyskland. Noen 
reiste direkte herfra med båt til 
New York, mens andre reiste via 
Liverpool eller Hull i England.

Dyre Dyresen reiste først. 
Han ankom New York 7. juni 
1862 fra Hamburg med skipet 
Athenia. Året etter, 29. mai 1863, 
ankom Ole Hansen Evju sam-
men med Anne Helena og Berte 
Maria Dyresdatter New York fra 
Liverpool med skipet John J. 
Boyd. Dyre Anundsen Klippen-
berg og Gjertrud Marie Olsdatter 
ankom New York 18. juli 1866 
fra Hamburg med skipet Hum-
bolt. Turen over Atlanterhavet 
kunne ta over en måned, under 
elendige forhold, og mange 
døde under overfarten.

Mormonpionerer på  
vei til Salt Lake City

Mormonkirken eller “Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige” som er det offisielle 
navnet, ble grunnlagt av Joseph 
Smith i New York 6. april 1930. 
På grunn av forfølgelser flyktet 
mormonene etter hvert vestover 
for å finne et sted hvor de kunne 
være i fred, og endte til slutt opp 
ved sjøen Great Salt Lake i Utah, 
i det som nå heter Salt Lake City. 
Reisen vestover foregikk ved at 
grupper av immigranter sluttet 
seg sammen i vogntog med vog-
ner trukket av okser. En periode 

reise på ca. 1637 km. Store deler 
av turen fulgte elvene Platte og 
North Platte som kommer helt 
fra Rocky Mountains i vest.

Tor Gervins forfedre fra 
Sandsvær fulgte tre forskjellige 
vogntog i 1862, 1863 og 1866. 
Dyre Anundsen og kona reiste 
i 1866. Dyre døde underveis og 
ligger begravet i Wyoming, et 
lite sted i Nebraska. De andre fra 
Sandsvær overlevde strabasene. 
Foredragsholder hadde flere bil-
der, historier og anekdoter som 
sa litt om immigrantenes liv på 
turen over prærien.

Hva skjedde med dem  
etter at de kom frem

Dyre Dyresen skiftet navn, 
først til Dyre Anundsen og 
senere til Dyre Amundsen. Han 
var gift to ganger og fikk tre 
barn. Han livnærte seg som 
tømmerhogger og gårdbruker. 

gikk de til fots med det aller 
mest nødvendige på håndkjerrer.

På 1860-  tallet, da våre venner 
fra Sandsvær reiste vestover fra 
New York, hadde Mormonkirken 
organisert immigrant- tog med 
prærievogner og vogntog- fører. 
Men det var allikevel en straba-
siøs reise hvor de som kunne, 
gikk det meste av veien.

Første etappe fra New York 
gikk til Omaha i Nebraska via 
byene Alba, Rochester, Detroit, 
Chicago, Quincy og St. Joseph. 
En alternativ rute til Detroit var 
via Montreal. Den første etap-
pen foregikk med dampbåt og 
tog, og tok ca. 8- 14 dager. Ofte 
lå eller satt de rett på gulvet i 
kuvogner. I Omaha hadde mor-
monene et vinterkvarter.

Turen vestover fra Omaha 
fulgte “The Mormon Trail” gjen-
nom statene Nebraska, Wyoming 
og Utah til Salt Lake City, en 

Vogntog i Echo 
Canyon 1865
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Han hugget granitt til Salt Lake 
tempel og ble hedret i Black 
Hawk War (en krig mot Black 
Hawk- indianerne) i 1866.

Anna Helena Amundsen 
(Dyresen) Johnson levde i et 
polygamiekteskap med Olaus 
Johnson. Hun fikk 8 barn og var 
bosatt i Salt Lake City.

Berte Marie Amundsen og 
Ole Hansen, som hun tjenes-
tegjorde hos i Sandsvær, giftet 
seg i Efteløt i 1862. Hun fødte et 
barn fire dager etter den lange 
reisen og fikk til sammen tre 
barn. Hun levde i et polygami-
ekteskap. De flyttet til St. Charles 
ved Bear Lake i Idaho i 1869 og 
livnærte seg som gårdbrukere. 
Berte Marie døde i 1915. Ole 
døde i 1899, han kom i krangel 
og ble stukket i ryggen med kniv

Gjertrud Marie Olsdatter ble 
enke på turen vestover og bodde 
i Salt Lake City hos datteren 
Anna Helena.

Rørende videosnutt
Til slutt viste Tor Gervin en 

videosnutt fra filmen Legacy om 
hvordan det var å være pioner.

Det var flere som ble beveget 
over dette foredraget som gir mye 
rom for undring over levd liv.

Historien om familiemedlem-
mene som gikk over til mor-
monene og utvandret, var en 
av historiene Gervin mente var 
viktig å få ut av “glemmeboken”, 
og at det finnes mange slike 
historier var han ikke i tvil om. 
www.castlegarden.org. ◼

 Takk for denne tiden!
Dette blir den siste slekts-

forskningsartikkelen fra min 
hånd i denne omgang. Når dette 
skrives, har Birger og jeg nylig 
blitt avløst som slektsforsknings-
misjonærer, og behøver jeg si at 
det både har vært givende, spen-
nende, utfordrende og lærerikt? 
Mitt vitnesbyrd om dette verket 
var allerede sterkt før misjonen, 
og det har ikke blitt mindre – 
tvert imot!

Som en oppsummering av 
denne tiden har jeg lyst til å 
fortelle om noen av de velsignel-
sene som jeg har erfart kommer 
til alle som begynner å arbeide 
med sin familiehistorie.

1) Du kommer aldri til å 
kjede deg så lenge du lever. 
Dette arbeidet er så oppslu-
kende og interessant at tiden 
flyr avgårde. Før man vet ordet 
av det, er det allerede langt etter 
sengetid. Jeg ser meg selv ivrig 

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

Slektsforskningshjørnet
Kari Sandum, Västerhaninge

opptatt med å indeksere eller 
arbeide med min familiehistorie 
helt til livets siste dag.

2) Du kommer alltid til å føle 
at livet er meningsfullt. Når du 
arbeider med familiehistorie, 
føler og vet du at du er til nytte 
og at du gjør noe som er betyd-
ningsfullt for andre. Det gjelder 
både når du søker etter dine 
egne forfedre eller når du hjel-
per til å indeksere. Joseph Smith 
sa følgende: “Det største ansvar 
i denne verden som Gud har 
pålagt oss, er å søke etter våre 
døde.” (History of the Church 
4:426) Apostel David A. Bednar 
går så langt som til å si at det er 
derfor vi er her på jorden akku-
rat nå. (“The time is now”. Jeg 
tror at det stemmer. Hver gene-
rasjon av vår himmelske Faders 
barn har kommet til jorden med 
en spesiell oppgave å utføre, og 
dette er vår viktigste oppgave.

3) Du behøver aldri å føle deg 
ensom. Gjennom slektsforsknin-
gen får du kontakt med slektnin-
ger som du kanskje ikke engang 
visste fantes, og gjennom deres 
felles interesse knyttes sterke 
vennskapsbånd. Du føler at du 
tilhører en familie og en slekt, 
og at du bokstavelig talt knyttes 
sammen med alle vår himmelske 
Faders barn – både med dem 
som har levd og dem som lever 
nå. Glem heller ikke at dine 
slektninger på den andre siden 
heier på deg og finnes rundt 
omkring deg for å hjelpe, støtte 
og oppmuntre deg!

Kari og Birger 
Sandum foran 
Stockholm 
tempel
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4) Du kommer alltid til å føle 
Ånden i ditt liv. Elijahs ånd fyller 
alle som arbeider med slekts-
forskning med lys og glede. 
Vanligvis krever Den hellige ånd 
et visst nivå av rettferdighet for å 
fylle ditt liv, men når det gjelder 
Elijahs ånd, finnes ingen slike 
krav. Så fort du åpner døren til 
det familiehistoriske arbeidet, 
kommer Elijahs ånd inn i ditt liv.

5) Du føler deg nær templet – 
også når du ikke er der selv. Jeg 
kaller det for å være i templets 
forgård. Den Ånd som finnes i 
templet, er den samme ånd som 
også gjennomsyrer dette arbeidet.

6) Du kommer til å få enda 
større utbytte av å tjene i temp-
let. Det er alltid viktig å la alle 

oss mer kraft. Intet arbeid kre-
ver høyere nivå av rettferdighet. 
Vårt arbeid i templet dekker oss 
som et skjold og en beskyttelse, 
både individuelt og som et folk.” 
(Boyd K. Packer: “Det hellige 
tempel”, Liahona, okt. 2010)

Til slutt vil jeg si at vi ennå 
bare befinner oss i begynnel-
sen av noe som kommer til å 
vokse seg enda mye større, og 
som kommer til å gjennomsyre 
all virksomhet i Kirken, gjøre 
at menneskene dras hit, at nye 
medlemmer vokser i sine vitnes-
byrd og at “gamle” medlemmer 
forblir sterke og aktive. Jeg er 
glad for at jeg får være med i 
denne spennende utviklingen 
av dette verket. ◼

mennesker få ta del i templets 
velsignelser, men det gir en eks-
tra og spesiell dimensjon når du 
gjør arbeide for dine egne døde. 
Ja, når du finner dine forfedre 
som trenger tempelarbeid, vil du 
lengte etter å komme dit, og du 
vil gjøre alt du kan for å finne 
anledninger til å besøke templet 
med dine egne navn.

7) Du kommer til å være 
beskyttet mot verdens ondskap 
og motstanderens fristelser. 
Eldste Boyd K. Packer har sagt 
følgende: “Intet arbeid gir større 
beskyttelse for denne kirke enn 
tempelarbeidet og slektsforsk-
ningen som støtter opp om 
det. Intet arbeid er mer åndelig 
styrkende. Intet arbeid vi gjør, gir 

Skrive for å minnes
Lars- Richard Horgmo, Moss

 I elevboken til Institutt- kurset Mormons bok blir vi 
oppfordret til å lage en liste over betydningsfulle 

åndelige opplevelser vi har blitt velsignet med, 
for å høste velsignelsene av å minnes. Mitt liv har 
blitt velsignet rikelig med mange åndelige opple-
velser. En av dem var å motta min patriarkalske 
velsignelse. Jeg husker godt følelsen jeg hadde da 
patriarken la sine hender på mitt hode og fungerte 
som Guds røst.

Min misjon beriket mitt liv med flere åndelige 
opplevelser. Vi ble tilskyndet til å dra til et bestemt 
sted hvor vi møtte en dame som ble døpt etter kort 
tid. De endringene hun gjorde for å forandre sitt 
liv og bringe det i harmoni med Guds vilje, med 
støtte fra medlemmene, var rørende. Jeg husker 
også godt mange besøk hos undersøkere hvor 

Ånden var sterkt tilstede og vitnet  
om sannheten av vårt budskap.

Jeg har mange gode, åndelige 
opplevelser med min familie, som 
for eksempel når vi kneler sammen 
i bønn, og fra diskusjoner rundt 
middagsbordet. Jeg har også blitt 
velsignet med åndelige opplevelser 
med venner hvor vi sammen har 
mottatt svar på bønn eller gitt preste-
dømsvelsignelser. Alle disse stundene 
har jeg skrevet ned i min dagbok, og 
jeg blir stadig påminnet om dem av 
gode venner. Det bringer mye glede 
og fred i mitt liv. Jeg kan føle Guds 
kjærlighet om og om igjen.

Ved å fortsette å skrive ned mine 
åndelige opplevelser vil jeg alltid 
huske hvor barmhjertig Gud er og at meningen med 
dette livet er å kunne ha glede (2 Nephi 2:25). ◼

Lars- Richard 
Horgmo, Moss
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 I det siste har jeg studert fortel-
linger om Alma og Amulek i 

Mormons bok. Jeg føler at disse 
mennene er flotte eksempler på 
hvordan gode misjonærer under-
viser og tjener sine medmenne-
sker. Det er også gøy å lese om 
“den første middagsavtalen” som 
omtales i Alma 8:18- 21. Men jeg 
har lyst til å fokusere spesielt 
på det som hendte før Alma og 
Amulek møtte hverandre, hvor-
dan de ble kalt og hvordan de 
handlet etter at de mottok veiled-
ning fra Den hellige ånd.

Amulek var en etterkommer 
av Nephi som hadde opparbeidet 
seg rikdom og aktelse blant sitt 
folk. Han forteller selv at han ikke 
hadde stor kjennskap til “Herrens 
veier og hans mysterier”, men 
at han i ettertid kan gjenkjenne 
Herrens hånd i mange ting. I 
Alma 10:6 forteller han følgende; 
“Likevel forherdet jeg mitt hjerte, 
for jeg ble kalt på mange ganger, 
og jeg ville ikke høre. Derfor 
hadde jeg kunnskap om disse ting, 
men jeg ville ikke vite. Jeg fortsatte 
derfor å sette meg opp mot Gud 
i mitt hjertes ugudelighet…” 

Denne uttalelsen er veldig inte-
ressant, og noe jeg tror mange fra 
tid til annen kan kjenne seg igjen 
i – uavhengig av tro eller kunn-
skap. Jeg tror Amuleks reaksjon 
på Åndens tilskyndelser kan være 

gjenkjenne/forstå/aksep-
tere selv de klareste 
beskjeder fra Herren. 
Det flotte med Amuleks 
historie er at han lyttet til 
engelens røst, omvendte 
seg og endte opp som 
Almas ledsager og en 
kraftfull misjonær.

Almas historie er noe 
annerledes og et prakt-
eksempel på hvordan vi 
alltid bør leve og handle. 
Alma var allerede misjonær, og 
i Alma 8:10 kan vi lese at han 
“anstrengte seg meget i ånden 
og kjempet med Gud i mektig 
bønn”. Denne livsstilen og hans 
mange sterke, åndelige opplevel-
ser gjorde ham i stand til lettere 
å gjenkjenne Åndens veiledning. 
Alma hadde arbeidet hardt for 
å forkynne evangeliet til folket i 
Ammonihah (Amuleks by), og var 
nedtynget av sorg på grunn av 
deres ugudelighet. I motsetning til 
Amuleks “siste sjanse” fikk Alma 
besøk av en trøstende engel, som 
fortalte at han skulle vende tilbake 
til byen for å forkynne mer. Dette 
må ha vært en vanskelig befaling 
for Alma å motta, etter at han ble 
avvist og kastet ut av byen. Men 
det flotte med denne historien er 
Almas reaksjon i Alma 8:18: “Nå 
skjedde det at etter at Alma hadde 
mottatt sitt budskap fra Herrens 
engel, vendte han i all hast tilbake 
til Ammonihahs land”. Alma, i 
motsetning til Amulek, handlet 
øyeblikkelig og uten å nøle. Han 
trengte ikke flere tilskyndelser eller 
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“For jeg ble kalt på mange  
ganger, og jeg ville ikke høre”
Morten Vollheim, Romerike menighet

et resultat av mange faktorer. Som 
jeg allerede har nevnt, hadde han 
hatt relativt få åndelige opplevelser 
og var antageligvis lite kjent med 
hvordan Ånden kommuniserer. 
Han følte flere tilskyndelser, men 
var kanskje ikke helt i stand til å 
lytte til eller oppfatte beskjeden 
(i 3. Nephi 11 måtte folket høre 
Guds røst flere ganger før de 
kunne oppfatte hva som ble sagt). 
For det andre hadde Amulek mye 
å tape (knyttet til sosial og øko-
nomisk status) på å trosse sitt eget 
folks meninger og tro. Han hadde 
noe kunnskap, men ville ikke lytte. 
Noen ganger er det “vanskelig” å 
høre Herrens røst når vi ikke er 
helt enige eller villige til å handle i 
tråd med det han tilskynder oss til. 
Dette går godt i tråd med fotno-
ten til ordet “høre” i dette verset. I 
referansen i Lære og Pakter nevnes 
stolthet og verdens bekymringer. 
Det kan også virke som hans 
overbevisning og tro ble svakere 
når han ignorerte Åndens tilskyn-
delser, til det punkt hvor han “satte 
seg opp mot Gud”. I Amuleks 
tilfelle valgte Gud å tale litt tydeli-
gere ved å sende en engel. Vi kan 
imidlertid ikke forvente at Herren 
vil gjøre det samme for oss når vi 
ikke lytter. Og selv om han gjorde 
det, kunne vi risikere (i likhet 
med Laman og Lemuel) å bli så 
“åndelig kalde” at vi ikke kunne 

Morten 
Vollheim
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I Tro mot  
pakten står det:

“Frelseren 
oppfordrer deg til 
å gi av deg selv i 
tjeneste for andre. 
Dine muligheter 
til å gjøre dette 
er uendelige. Se 
hver dag etter 
måter å glede 
andre på, si 
vennlige ord, 
utfør arbeid for 
andre som de 
ikke kan gjøre selv, og forkynn 
evangeliet. Vær mottakelig for 
Åndens hvisken som tilskynder 
deg til å tjene. Du vil oppdage at 
den sanne nøkkel til lykke er å 
arbeide for andres lykke.” ◼

påminnelser. Ånden taler til oss 
litt på samme måte som en varm 
kokeplate som slås av. Hvis vi skal 
utnytte varmen, må vi benytte 
den (lytte og handle) straks, for 
jo lenger vi venter, jo svakere blir 
varmen. I likhet med kokeplaten 
vil også Åndens påvirkning bli 
svakere (slik den ble for Amulek).

Når Herren ber oss gjøre noe, 
gir Han oss samtidig kraft til å 
utføre det (se 1 Nephi 3:7). Dette 
kan i mange tilfeller komme 
gjennom økt pågangsmot, uthol-
denhet eller fysisk styrke. Det 
kan komme gjennom veiledning 
i hvordan vi bør handle, eller 
hva vi skal si. Og samtidig som 
tilskyndelsen blir svakere hvis 
vi ikke handler, vil også denne 
kraften bli svakere. Så når vi 
mottar en tilskyndelse fra Den 
hellige ånd, er det viktig at vi 
handler øyeblikkelig, slik at vi 
kan få det fulle utbytte av Guds 
hjelp og kraft. Han vil selvføl-
gelig fortsatt hjelpe oss hvis vi 
ikke handler øyeblikkelig, men 
vi kan risikere å gå glipp av 
velsignelsene og kraften som 
kommer ved umiddelbar lydig-
het og handling. Jeg vet virkelig 
at Ånden veileder og beskytter 
alle Guds barn, uavhengig av 
bakgrunn eller nåværende til-
stand, og at vi kan lære å gjen-
kjenne denne veiledningen ved 
å lytte og handle. Når vi stoler på 
Herren og handler øyeblikkelig, 
kan vi bli kraftige redskaper i 
Hans hender og utføre mirakler 
i våre og andres liv. ◼

 I Matteus 25:40 sier Jesus:  
“Sannelig sier jeg dere: Alt dere 

gjorde mot én av disse mine 
minste brødre, det gjorde dere 
mot meg.”

Og i Johannes evangelium 
13:35 sier han:

“Av dette skal alle kjenne at 
dere er mine disipler, om dere 
har kjærlighet til hverandre.”

Jeg er lærer i Det aronske 
prestedømme, og som lærer 
har jeg flere ulike oppgaver. En 
av disse er å tjene andre. Jesus 
er det største ekemplet når det 
gjelder å gjøre tjeneste for andre. 
Han kom ikke til jorden for å la 
seg tjene, men for selv å tjene.

David L. Beck, Unge menns 
president for hele Kirken, holdt 
en tale på en konferanse der 
han ga følgende utfordring til 
Unge menn:

“Vil dere prøve et interessant 
eksperiment? Neste gang deres 
mor ber om hjelp i huset, kan 
dere si noe slikt som: Takk for at 
du spør, mamma, jeg vil gjerne 
hjelpe. Følg så med på reaksjo-
nen hennes. Noen av dere burde 
kanskje friske opp noen av deres 
førstehjelpsferdigheter før dere 
prøver dette. Det kan komme 
til å gi henne et sjokk. Når dere 
så har gjenopplivet henne, vil 
dere se en merkbar forbedring 
i forholdet og en sterkere Ånd 
i deres hjem.” NO
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Si til mamma: jeg vil gjerne hjelpe
Henrik S., Moss menighet
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Populær blogg

Cathrine Apelseth- 
Aanensen er en 

slektsforsker og mormon 
som benytter seg av både 
FamilySearch som verktøy og 
sosiale medier for å formidle 
sin slektsforskerinteresse og 
glede ved slektsforskning. 
Hennes inspirerende blogg 
finnes på denne nettadres-
sen: www.tilfedrene.com. ◼

Cathrine Apelseth- 
Aanensen, Moss
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