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 Vår datter Ruth begynte nylig 
sin misjon i São Paulo syd 

misjon. Før hun reiste til Brasil, 
dro vi som familie til templet i 
Madrid, slik at hun kunne motta 
sine begavelsesordinanser. Vi 
hadde en opplevelse som fore-
net hele familien.

Som forberedelse til tem-
pelturen samlet vi familien i 
den hovedhensikt å organisere 
navnene på våre forfedre for å 
kunne utføre de frelsende ordi-
nanser på deres vegne.

Denne erfaringen ga oss noen 
unike familiestunder. Vi følte 
meget sterk kjærlighet til hver 
enkelt av dem, og ønsket å få 
være sammen med dem en dag 
i evigheten og snakke med hver-
andre om erfaringene vi hadde 
på denne jorden.

Templets ordinanser er en 
hellig og formell handling utført 
ved prestedømmets myndighet, 
og som er avgjørende for vår 
opphøyelse. Vår himmelske 
Fader glemmer aldri sine barn. 
Han er like oppmerksom på 
dem som fremdeles er i dette liv, 
som dem som har gått bort.

Denne erfaringen bekref-
tet for oss at “vi er hans barn. 
Han elsker oss. Han ønsker å 

Prestedømmets kraft kan 
bare sees i handling: “Se, jeg vil 
åpenbare prestedømmet for deg 
ved profeten Elijahs hånd før 
Herrens store og forferdelige dag 
kommer. Og han skal plante i 
barnas hjerter de løfter som ble 
gitt til fedrene, og barnas hjerter 
skal vendes til deres fedre. Var 
det ikke så, ville hele jorden bli 
lagt øde ved hans komme.” 4

Som en del av oppfyllelsen 
av dette løftet fra profeten Elijah, 
har vi Mormons bok, som nev-
ner på tittelsiden: “For å vise 
levningen av Israels hus de store 
ting Herren har gjort for deres 
fedre… og [for å] vite at de ikke 
for alltid er forkastet.” 5

På grunn av disse løftene har 
jeg studert alle de store tingene 
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Prestedømmets kraft og velsignelser
Eldste Joaquim Moreira, Portugal
Områdesytti

kommunisere med oss, og vi kan 
kommunisere med ham i opp-
riktig bønn.” 1 Vi følte også opp-
fyllelsen av skriftstedet: “Derfor, 
i dets ordinanser blir guddom-
melighetens kraft tilkjennegitt.” 2

I denne siste evangelieut-
deling er forventningene store 
til opprettelsen av Sion. Å nyte 
prestedømmets velsignelser og 
kraft er et viktig trinn i disse 
viktige begivenhetene.

Velsignelsene knyttet til pres-
tedømmet som er til fordel for 
hele menneskeheten i denne 
evangelieutdeling, innbefatter:

• Evangeliets gjengivelse
• Den sanne kunnskap om 

Gud, vår evige Fader
• Viktigheten av å forstå  

handlefrihet i vårt liv

For at alle hans barn skal få 
denne kunnskap, har Frelseren 
sagt: “Se, jeg vil fremskynde mitt 
verk i dets tid.” 3

Hvis vi skal kunne frem-
skynde hans verk, er det 
avgjørende å utføre frelsens 
ordinanser her på jorden. Det er 
ved hellige ordinanser som dåp 
og bekreftelse at vi lærer om 
Guds kraft og kjærlighet, og slik 
føler hans innflytelse i vårt liv.

Eldste Joaquim 
Moreira
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Herren har gjort for Adam, 
Enok, Noah, Abraham, Isak 
og Jakob, våre fedre, slik at jeg 
bedre kunne forstå nåtiden og 
handle i arbeidet med å frelse 
både levende og døde. Slik har 
jeg utviklet et sterkt ønske om 
å delta i misjonærarbeid og i å 
redde og arbeide for å utføre 
frelsens ordinanser på vegne 
av mine forfedre.

Jeg har et levende minne om 
dagen da jeg ble døpt og bekref-
tet som medlem av Kirken. Den 
første handlingen min bror og jeg 
gjorde, var å gjøre vår slektshisto-
rie. Da vi oppdaget deres bragder 
og deres ofre, ble kjærligheten 
vi følte til hver enkelt av dem, 
noe uforglemmelig. Den tro som 
fikk oss til å besøke sorenskri-
verkontorer og skaffe nye data, 
styrket vårt vitnesbyrd og vår tro 
på Jesus Kristus, og skapte en 
følelse av evig familieenhet.

Jeg er evig takknemlig for 
at jeg vet at en 14 år gammel 
Joseph Smith bestemte seg for 
å spørre Gud den evige Fader 
“hvilket av alle trossamfunnene 
som var det rette”.6 Slik har jeg 
kunnet nyte prestedømmets kraft 
og velsignelser i mitt og min 
families liv. ◼

NOTATER
 1. Forkynn mitt evangelium, side 31.
 2. Lære og pakter 84:20.
 3. Lære og pakter 88:73.
 4. Lære og pakter 2:1- 3.
 5. Mormons boks tittelside.
 6. Den kostelige perle, Joseph Smith — 

Historie 1:18.

Familien Hagen i serien  
Familieliv på TV- FEM

På kanalens nettside ble familien 
presentert slik:

Familien Hagen består av mor 
Linda (33), far Dan Richard (38) og 
barna Silje (12), Julian (11), Elias 
(7), Mia (6), Lilli (4) og Eskil (2), 
og bor i et hus på Rygge i Østfold.

Familien Hagen er en energisk 
bunt mennesker som er høyt og lavt, 
fra tidlig morgen til sen kveld. De 
er alle utadvendte, og det råder en 
kaotisk harmoni over huset deres. 
De takler hverdagen med humor og 
kjærlighet til hverandre. Familien er 
aktive i Jesu Kristi Kirke av Siste Dag-
ers Hellige. Religionen er svært fami-
lieorientert med troen på at familien 
skal være sammen inn i evigheten.

Mamma Linda er hjemmevæ-
rende med Eskil på to år og Lilli på 
fire. Pappa Dan Richard jobber som 
programleder i Voice radio, og har 
et lydisolert rom hjemme der han 

L O K A L N Y T T

Siste- dagers- hellige i media
Ole Podhorny

voicer reklamer o.l. Hjemmet deres 
er en herlig røre av rot og kjærlig-
het. Barna er tillitsfulle, og forel-
drene synes det er viktig at barna 
blir sett og hørt, og har ulike “dater” 
der foreldrene finner på ting med 
mindre grupper. De mener også 
at barna må være delaktige i hver-
dagens gjøremål og på den måten 
også føle seg viktige.

Barna har ulike oppgaver, og 
huset er delt inn i ulike ansvarsom-
råder. Barna er i hovedsak gode 
venner. Oppstår det konflikter, er 
foreldrene bevisste på å løse dette 
med tanke på at barn er forskjel-
lige. Mamma Linda er ansvarlig for 
matlaging, og det legges ukespla-
ner for dette. Planer blir det også 
lagt for den ene bilen de dispone-
rer. Det blir mye kjøring med seks 
barn. På fritiden driver alle barna 
med Tae kwon do. Pappa Dan 
Richard trener de minste, og alle 
skal snart gradere. ◼

Familien 
Hagen

KA
NA

L F
EM



 A u g u s t  2 0 1 4  L3

 23. april gjennomførte Kirken en landsomfat-
tende «Aksjon Vårrent»

“Vårt mål er å hjelpe de trengende og støtte 
samfunnet rundt oss», sa Tom- Atle Herland, leder 
for Kirkens Informasjon og Samfunnskontakt i 
Norge. “Tjeneste for andre kjennetegner etterføl-
gere av Jesus Kristus, og Aksjon Vårrent/Mormon 
Helping Hands tilbyr muligheter for Kirkens med-
lemmer til å gi av sin tid og sine talenter for å tjene 
de som trenger det, og gjøre byens gater, parker og 
friluftsområder vår- rene. Vi er en venn av samfun-
net og fellesskapet,” avslutter Tom- Atle Herland.

Vårrent ved Sognsvannet
Driftsleder Frank Thommesen i Friluftsetaten 

kunne onsdag kjøre bort en svær tilhenger med 
søppel som små og store i Oslo menighet hadde 
fjernet fra det idylliske området rundt Sognsvann. 
Med trivsel og miljø i fokus samlet årets Aksjon 
Vårrent i Oslo menighet 40 voksne og 15 barn som 
ryddet området rundt Sognsvann i Oslo. Aksjonen 
var del av en frivillighetskampanje for renere miljø 
som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over 
hele landet gjennomfører.

Vårrent i Asker
Med stort og smått samlet Sandvika menighet 

(som dekker området Asker, Bærum, Røyken og 
Hurum) 56 personer, som på oppdrag fra Asker 
kommune ryddet langs flere turstier i nærheten av 
Risenga svømmehall. Heidi Thommessen, frivil-
lighetskoordinator i Asker kommune, var svært 
fornøyd med innsatsen og delte ut boller og saft 
til alle fremmøtte etter endt innsats. Dagen etterpå 
mottok menigheten en personlig hilsen fra ordfø-
reren i Asker, Lene Conradi: “Tusen takk også fra 
meg for et veldig hyggelig initiativ og flott jobb!” 

Hun skriver videre at hun la ut et bilde av den 
flotte gjengen i aksjon på sin egen Facebook- side 
og håpet at det ville være til inspirasjon for andre!

Vårrent ved Trondheim Domkirkes kirkegård
I Trondheim ble det gjennomført vårrydding av 

Trondheim Domkirkes kirkegård. Det ble rapportert 
om flott vær og god stemning blant de 32 fremmøtte.

Vårrent i Moss
I strålende vårvær ryddet omkring 40 medlem-

mer av Moss menighet Nes badestrender på Jeløya 
og gjorde dem klare for sommerens badegjester. 
Mer enn 50 sekker ble fylt med søppel og tang. 
Fint fellesskap og vakker solnedgang!

Vårrent i Drammen
Ca 40 barn, ungdommer og voksne ryddet langs 

elvebredden i Drammen sentrum etter oppdrag 
fra Drammen kommune. Det ble ryddet på begge 
sider av elven fra Ypsilon til bybrua. Området er 
mye brukt av byens befolkning til turer langs elve-
bredden og er en del av Drammens ansikt utad. 
Dugnaden ble gjennomført i strålende solskinn, så 
ryddingen ble kombinert med en flott gåtur langs 
vannet for alle som deltok. ◼

Aksjon vårrent
sakset fra Mormonnytt.no

Vårrent i 
Trondheim
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 Nytt presidentskap i Primær-
foreningen: Anne Knutsen 

president, Hilde Hübental 
Andersen 1. rådgiver, Hege 
Kristin Edvardsen 2. rådgiver, og 
sekretær Cecilie Anne Porsbøll.

Nytt presidentskap i  
Unge kvinner: Mona Sjøvold, 

Marie Lundkvist  
vekker oppsikt med  
sin livshistorie i Norge 
og Sverige
Ole Podhorny

Endringer fra Oslo  
stavskonferanse på Romerike
Ole Podhorny

president; Ågot Lia Amund-
sen, 1. rådgiver; Mina Strand, 
2. rådgiver

Endringer i presidentskapet i 
Hjelpeforeningen: Heidi Morell 
Andersen president, Inger Anne 
Amundsen 1. rådgiver, Christine 
Kolstad 2. rådgiver ◼

Anne Knutsen, Sandvika, ble ny 
Primær- president i Oslo stav
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Mona Sjøvold, 
Moss, ble ny 
president for 
Unge kvinner i 
Oslo stav
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Ågot Lia Amundsen, Sandvika,  
ble ny 1. rådgiver i Unge kvinner
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Slik ser Hjel-
peforeningens 
presidentskap 

ut i Oslo stav nå O
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Sammen med sin svenske ektemann, Sven 
Erik, har hun de siste årene vært en av driv-

kreftene bak prosjektet Jul- i- Toner i Norge. Da 
hun ble rullestolbruker for noen år siden, fikk 
hun erfaringer som gjorde henne til forfatter 
med boken som på svensk heter Med rullstol 
i grönsakshissen.

Marie var en fremgangsrik konkurransesvøm-
mer. Hun utdannet seg innen idrett, kreative fag, 
reklame, markedsføring og forretnings- økonomi. 
Hun var en ettertraktet konsulent, som bisto 
skandinaviske bedrifter med omstrukturering og 
lønnsomhets- forbedring.

Vinteren 2010 skjedde det merkelige ting med 
Maries kropp. Hun begynte å ramle over ende 

Marie Hav Lundkvist
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uten grunn og fikk problemer med hørselen. Hun 
gikk fra å ha perfekt hørsel til å bli alvorlig hør-
selsskadd på ett og et halvt år. Sakte, men sikkert, 
forsvant bevegeligheten og styrken i bein, hender, 
armer, rygg og nakke. Hun havnet i rullestol. I den 
senere tid har hun også fått problemer med kogni-
tive funksjoner som tall, lesing, skriving og tale-
evne. Sykdommen skrider raskt fram, og hvor mye 

dårligere hun blir er det ingen som vet.
En psykolog bemerker: Hun har selvsagt hoved-

svaret selv ved å opprette en ny nettside oppi alt:
www. hopptimisten. se. Hopp på svensk er håp 

på norsk. Hun kaller seg en hopptimist. Håp og 
optimisme er jo selve grunnlaget i det forskere 
konkluderer med er nøkkelen til livsglede når livet 
butter imot. ◼

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

Jeg går hvor du leder meg hen
Eva Dalby, Oslo stav

 I det siste har salmen “Kan 
hende det er på fjellets sti” sun-

get i bakhodet mitt, og av god 
grunn! Første verset lyder slik:

Kan hende det er på fjellets sti,
kan hende på stormfullt hav,
kan hende det er i strid og kav,
min Gud vil ha bruk for meg.
Men om han meg kaller med 

kjærlig røst
til by eller ukjent grend,
jeg svarer: O Gud, med din 

hånd og trøst
jeg går hvor du leder meg hen.

I Kirken tjener vi som oftest 
for en periode, for så å kalles til 
nye tjenestemarker! Kall i en eller 
annen av hjelpeorganisasjonene 
i Kirken har først og fremst til 
hensikt at vi skal hjelpe hverandre 
med å utvikle vårt vitnesbyrd om 
vår himmelske Fader, Jesus Kristus 
og det gjengitte evangelium, og at 

vi skal hjelpe hverandre tilbake til 
vår himmelske Fader.

For nesten 6 år siden ble jeg 
kalt til president for Primær i Oslo 
stav, en tid som allerede er over! 
Dette kallet var for meg virkelig 
med “O Gud, med din hånd og 
trøst jeg går hvor du leder meg 
hen”. Men vi blir aldri kalt alene 
til oppgaver i Kirken. Vi blir lovet 
inspirasjon og hjelp fra vår him-
melske Fader, og vi får andre søs-
ken vi skal jobbe sammen med.

Jeg fikk rådgivere og 
musikkleder som virkelig var 
kalt ved inspirasjon. Jeg må få 
takke dem så mye!

På vegne av mine rådgivere 
må jeg også få takke alle som 
arbeider i Primær rundt omkring 
i de ulike enhetene, og for det 
fantastiske arbeidet vi har sett 
at dere gjør for barna! Dere har 
vært villige til å gi av dere selv 

og å dele gode ideer med hver-
andre i enhetene, og det er vi 
veldig takknemlige for!

Det å ta imot kall i Kirken 
fører med seg noen frynsego-
der. Vi som jobber sammen, har 
mulighet til å lære hverandre 
bedre å kjenne, og jeg har blitt 
så glad i dere søstrene mine – 
Gunnel, Bettina, Hanne, Maria 
og Anne – men også dere jeg 
har blitt mer kjent med rundt 
omkring i Primær i enhetene!

Eva Dalby ble 
avløst etter 
seks år som 
Primærforenin-
gens president
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For en god del år siden hadde 
jeg også et kall i 6 år. Det var i 
Barnestuen i Oslo menighet. Fra 
å tenke at dette kallet måtte bli 
tungt, ble det nærmest himmelsk. 
Og det var takket være den søs-
teren jeg jobbet sammen med. 
Det var Maria Keronen, som 
nå er død. Jeg husker hvordan 
hun lærte meg og stadig minnet 
meg på å se hvert lille barn i 
Barnestuen som et unikt Guds 
barn, som vi hadde fått det store 
ansvaret for å være sammen med 
hver søndag. Alltid med glede i 
stemmen sa hun stadig: “Se på 
det barnet, Eva, tenk det er ikke 
lenge siden det barnet ble sendt 
fra vår himmelske Fader.”

Når jeg er på trening, har jeg 
utsikt til et utsalg av trenings-
klær. På en T- skjorte står det: 
A mind is like a parachute, it 
doesn´t work if it´s not open.

Det tror jeg er sant! Vi må ha 
åpne sinn for det som er rundt 
oss når vi skal yte tjeneste. Vi må 
ha åpne sinn overfor dem vi job-
ber sammen med og ta imot av 
deres åndelige gaver og talenter. 
Vi må ha åpne sinn med hensyn 
til løsninger, vi må ha åpne sinn 
overfor dem vi skal tjene, vi må, 
ikke minst, ha åpne sinn for inspi-
rasjon fra vår himmelske Fader!!

Når vi tjener i et kall, er vi i 
Guds tjeneste, men vi har fått en 
advarsel som vi kan lese i Mosiah 
4:27: “Se til at alt dette gjøres i vis-
dom og orden, for det forlanges 

løfter der vi står, kan ingenting 
hindre dette guddommelige verk 
i å gå oppover og fremover.”

President Uchtdorf oppfordret 
oss til ikke å gjemme oss bort, 
men som han sier “være vår 
Herre Jesu Kristi fanebærere, opp-
holdt av Guds hellige ånd, sanne 
og trofaste til enden, hver og en 
fast bestemt på å gi alt til Sions 
sak og paktsforpliktet til å stå tett 
sammen og løfte der vi står.”

Jeg bærer mitt vitnesbyrd om 
at vi kan gå, O Gud, med din 
hånd og trøst hvor du leder oss 
hen, dersom vi er villige til å 
forlate komfortsonen vår innimel-
lom, innvie og planlegge tiden 
vår, sørge for god balanse i livet 
vårt, stå tett sammen og løfte der 
vi er og løfte sammen samtidig! ◼

ikke at en mann skal løpe hurti-
gere enn han har styrke til.”

Det å tjene i Sion innebærer 
selvfølgelig offer, innvielse og pri-
oritering av tiden vår. Men det er 
viktig at vi har god balanse mel-
lom å tjene og ta vare på kroppen 
vår og sinnet vårt. For ikke å 
snuble her er det viktig at vi søker 
visdom og orden ved bønn til vår 
himmelske Fader. Han kjenner 
vår styrke og våre svakheter!

President Dieter Uchtdorf, 
annenrådgiver i Det første presi-
dentskap, holdt en flott tale, “Løft 
der dere står”, på generalkonfe-
ransen i 2008. Han fortalte en his-
torie om noen som skulle flytte 
et meget tungt piano, og som 
ble rådet til å stå tett sammen 
og løfte der de sto. Da klarte de 
å flytte pianoet. Uchtdorf sa at: 
“Ethvert kall gir oss en mulighet 
til å tjene og til å vokse. Herren 
organiserte Kirken slik at den 
gir hvert medlem en mulighet 
til tjeneste, som i sin tur fører til 
personlig åndelig vekst. Uansett 
hvilket kall dere har, oppfor-
drer jeg dere til å se det som en 
mulighet ikke bare til å styrke 
og velsigne andre, men også til 
å bli det vår himmelske Fader vil 
at dere skal bli. Hvor sterke dere 
enn er, hverken kan eller bør 
dere løfte et piano alene. Heller 
ikke hverken kan eller bør noen 
av oss utføre Herrens verk alene. 
Men hvis vi alle står tett sammen 
på det sted Herren har utpekt, og 

D E R F O R  V E T  J E G

Min fars død
Ove Erik Storhaug, Moss menighet

 Om morgonen den 25. januar 1985 då eg var 
på veg inn til Harstad på skuleruta mi frå 

Sandtorg ringde telefonen i bussen min. Eg var 
rutebilsjåfør i Harstad Oppland Rutebil på den tida 
og det var trafikksjefen sjølv og han bad meg ta 
kontakt straks eg kom inn til Torget i Harstad.

Eg ringde jo straks trafikksjefen då eg kom inn, 
Han kunne fortelje meg at systera mi hadde ringt 
og at da var viktigt. Eg slo oppgitt telefonnummer 
og systera mi var på Betanien sjukehus i Bergen 
og far våres låg for døden og han hadde vorten 



 A u g u s t  2 0 1 4  L7

innlagd i går kveld og dei hadde 
freista operera han, men kunne 
ingenting gjera for han og han kom 
til å døy snart. Eg sa at ho måtte be 
han om å venta for eg ville snakka 
med ham før han døyde og at eg 
straks ville være i Bergen.

Eg heiv meg rundt og ringde sjefen, 
men han var førebudd på min søk-
nad om permisjon og sa at eg skulle 
bare reise, han hadde teke seg av å 
skaffe ein annan sjåfør til resten av 
skiftet mitt den dagen. Eg sette meg 
i bilen min, køyrde heim og skifta ut 
uniformsjakka med ein dresstrøya og 
treiv med meg ein frakk og sette kur-
sen mot Evenes lufthavn sporenstreks. 
Eg tenkte at var eg heldig kunne eg 
rekke halv ti- flyet sydover. Da er jo tross alt 1600 
kilometer frå Harstad til Bergen så eg tenkte ikkje 
på å køyra bil heile vegen. Då eg kom til Evenenes 
gjekk eg straks inn på SAS- kontoret og dei vart jo 
forundra at eg kom til den tida, for da var jo ikkje 
mi ruta og veke. Men eg forklarte at far min låg for 
døden og at eg i hui og hast måtte til Bergen. Jau 
då vart da reaksjon kan de tru, dei tok ein telefon 
til tårnet og fekk flyet som var i ferd med å ta av til 
å venta og ba meg renne ut og gå om bord dar, bil-
lettar og slikt skulle dei ordne når eg kom heim att. 
Reisa gjekk via Fornebu og dar sto flyet til Bergen 
og venta på meg då me kom inn til terminalbygget. 
Eg var i Bergen klokka 1300, kapra ein taxi og bad 
han ta strake vegen til Betanien sjukehus.

Dei var dar alle saman, ho mor, systera mi, lille-
bror og og storebror. Dei hadde vaka over far heile 
natta og var slitne og forundra over at eg kom så 
fort, berre nokre timar seinare. Takk til Gud og 
SAS. Ho mor sat inne hos han no og eg kom då 
inn, ho gjekk ut og ville kvila litt og eg fekk være 
dar med far min som var ved medvit og klår i 

tankane. Men dei hadde gitt han noko 
mot vonde smerter som han hadde 
mykje av, da sa han. Eg fekk snakka 
nokre alvorsord med han og me hadde 
ein god og givandes dialog. Han var 
heilt klår og forsto kva som venta han. 
Etter ein tid kanskje ein halv time kom 
ein av dei andre inn og eg gjekk ut.

Etter ei tid kom systera mi til meg 
og sa at ho trudde at nu døyde han. Eg 
hugser at dar sto me alle rundt senga 
han låg i. Av di eg kom sist inn laga da 
seg slik at eg vart ståande for enden av 
senga og eg hugser framleis at da var 
kaldt å holde i metallet i sengegavlen. 
Eg såg at far min tok til å pusta svakare 
og svakare og med eit såg eg at ånden 
hans fór ut av kroppen hans. Ånda fór 

opp under taket og venta dar eit tak. Eg sto dar og 
gjenkjente at ånden tydeleg hadde min fars iden-
titet, ja eg såg endå til at kroppen trekte pusten 
svakt fire gonger etter at ånden hadde gått ut. Da 
var som ein tunnel som opna seg oppe til høgre 
og for enden av den såg eit brandt ljos sterkt og 
klårt, sterkare enn solen skin. Då trekte ånden 
hans far seg mot tunnelen og reiste av gårde i den. 
Eg såg at han steig inn i ljoset for enden av tunne-
len, og tunnelen lukka seg att. Eg bare sto dar og 
følte stor fred og var heilt klår.

Sidan vart da gravferd og eg var i Bergen til den 
var over. Kapellet dar seremonien føregjekk var 
fylt til randen av folk som ville visa han den siste 
ære. Eg fór heim att etter dette og fant at frosten 
hadde sprengt topplokket på motoren i bilen min 
og eg opptok mitt vanlege tilvære i Harstad.

Då starta sakte men sikkert min søken på kva 
da var eg eigentleg hadde opplevd. No som eg 
er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, har eg fått kjennskap til åndeverden og 
har ingen tvil om at synet mitt var sant. ◼

Ove Erik 
Storhaug
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L8 L i a h o n a

 Hvis du snakker med venner 
på skolen om Gud, kan de 

finne på å spørre deg: “Hvordan 
kan det finnes en Gud, når det 
finnes så mye elendighet i ver-
den?” For å forstå svaret må man 
først forstå én ting – vi må forstå 
en av de største gaver vi men-
nesker er blitt gitt her på jorden, 
nemlig vår evne og mulighet til å 
velge. Vi må forstå at det finnes en 
Gud som elsker oss og som har 
en plan for oss. Gud er allmektig 
og har kraft til å gjøre hva som 
helst. Men han er en rettferdig 
Gud og kan ikke lyve. Vår frihet 
til å kunne velge selv mellom 
godt og ondt er Guds gave til oss. 
Denne handlefriheten vi mennes-
ker har, er årsaken til at det finnes 
så mye elendighet i verden i dag.

Vi kjenner historien fra Alma 
hvor mange kvinner og barn 
måtte lide martyrdøden ved flam-
mer på grunn av sin tro. Alma og 
hans kompanjong ønsket inderlig 
å bruke den Guds kraft de hadde 
i seg til å redde disse mennes-
kene fra flammene, men Herrens 
ånd holdt dem tilbake. I Alma 
14:11 står det: “Ånden holder meg 
tilbake fra å rekke ut min hånd, 
for se, Herren tar dem opp til seg 
i herlighet, og han tillater at de 
gjør dette, eller at folket gjør dette 

prøvelser så vi 
kan heve oss over 
dem, ansvarsopp-
gaver som vi kan 
utføre, arbeid som 
kan herde våre 
muskler, sorger 
som prøver vår 
sjel? Får vi ikke 
fristelser for å 
prøve vår styrke, 
sykdom for å lære 
tålmodighet, død 
for å bli udødelige og herliggjort? 
[…] Hvis alle våre bønner straks 
ble besvart ifølge våre selviske 
ønsker og vår begrensede forstå-
else, ville det eksistere liten eller 
ingen lidelse, sorg, skuffelse eller 
endog død, og hvis disse ting 
ikke eksisterte, ville det heller 
ikke finnes glede, fremgang, 
oppstandelse eller evig liv…”

Alt vi opplever her i livet, enten 
godt eller ondt, er der for å prøve 
oss og gjøre oss sterkere hvis vi 
tappert holder ut. Herren gir oss 
ikke mer enn vi har potensial til å 
takle. Det er opp til oss hvis vi vil 
velge å bruke de utfordringer og 
gleder vi får, til å forme oss enten 
til bedre personer eller til dårli-
gere personer. Det er opp til oss 
å jobbe mot å nå det potensialet 
Gud vet vi kan nå. ◼
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Hanna Hernes
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Det ondes 
problem
Hanna Hernes

med dem, ifølge sine hårde hjer-
ter, så de straffedommer som han 
skal sende over dem i sin vrede, 
kan bli rettferdige. Og de uskyldi-
ges blod skal stå som et vitne mot 
dem og rope kraftig mot dem på 
den siste dag.” Et medlem av De 
sytti, eldste Ronald E. Poelman, 
uttalte følgende: “For å bevare 
vår handlefrihet hender det også 
at Herren tillater de rettferdige 
å lide følgene av andres onde 
gjerninger.”

En annen interessant ting vi 
lærer når vi leser gjennom alle 
misjonærhistoriene og krigene 
i Alma, er det at det faktisk er 
bedre at rettferdige mennesker 
blir drept, enn at ugudelige 
mennesker blir drept før de har 
fått sjansen til å omvende seg. 
De rettferdige som dør i Herren, 
blir tatt imot med åpne armer, og 
vi trenger ikke tvile på at de blir 
frelst. Derimot vil det være verre 
å dø for en ugudelig som ikke 
har omvendt seg fra sine synder. 
I Alma 42:28 står det: “Hvis han 
har ønsket å gjøre ondt og ikke 
har omvendt seg i sine levedager, 
se, da vil det gjenopprettes, og 
han vil få ifølge sine gjerninger.”

Hvorfor blir rettferdige men-
nesker rammet av tragedier 
som f. eks. naturkatastrofer, 
uhelbredelige sykdommer og 
tap av kjære? President Spencer 
W. Kimball ga dette rådet når vi 
er vitne til lidelse: “Er det ikke 
visdom i at han (Gud) gir oss 
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