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 For noen år siden uttalte en prestedømsleder 
i min hjemmestav følgende: “Vi bruker all vår 

tid til å lete etter undersøkere, når vi burde bruke 
teknologi til å hjelpe dem å komme til oss.” Jeg 
forstår nå verdien av det han sa når jeg hører 
apostler og profeter oppmuntre oss til å bruke 
Internett til å dele evangeliet med andre. I juni 
2013 sa president Monson: “Nå er tiden inne for 
medlemmer og misjonærer til å komme sammen 
[og] arbeide i Herrens vingård for å bringe sjeler 
til ham. Han har utarbeidet hjelpemidler for 
oss til å dele evangeliet med andre på en rekke 
måter, og han vil hjelpe oss i vårt arbeid hvis 
vi vil handle i tro for å utføre hans arbeid.”  
(Liahona, november 2013, side 4.)

På generalkonferansen i april 2014 opp-
fordret eldste Ridd i Unge menns general-
presidentskap oss til å bruke teknologi som 
verktøy. Han sa: “Den guddommelige hensik-
ten med teknologien er å fremskynde arbeidet 
med å frelse sjeler. Herren forventer at dere 
bruker disse flotte verktøyene til å bringe hans 
verk til neste nivå, til å spre evangeliet på en 
måte som min generasjon ikke kunne forestille 
seg. Der tidligere generasjoner påvirket sine 
naboer og sin by, har dere evnen gjennom 
Internett og sosiale medier til å nå utover lan-
degrensene og påvirke hele verden.” (Liahona, 
mai 2014, side 58.)

Over hele Europa ser vi medlemmer bruke 
teknologi til å bidra til å fremskynde arbeidet. 
I England Canterbury stav sendte for eksempel 

stavens høyråd Kirkens 
video “På grunn av ham” 
til 180 venner som ikke 
var medlemmer, med en 
oppfordring om å dele 
videoen med andre.

Naomi fra Sveits brukte 
sosiale medier til å sende 
en personlig invitasjon til 
venner og familie utenfor 
Kirken om å delta på sin 
misjonæravskjed. Over 80 
av dem hun inviterte kom, 
og av disse var 40 i kirken for første gang!

Mange medlemmer bruker også sosiale medier 
til å invitere venner og familie utenfor Kirken til 
misjonæravskjeder og hjemkomster, dåp, menig-
hetsfester, barnevelsignelser, generalkonferansen 
og andre kirkearrangementer på en naturlig og 
kjærlig måte.

Disse eksemplene er bare begynnelsen. 
Hver eneste innsats vi gjør for å forkynne evan-
geliet, befester vitnesbyrd og styrker Kirken. 
Hva kan du gjøre i dag for å bidra til å dele 
evangeliet med andre på nettet? Det er enklere 
og mye morsommere enn du kanskje tror. Her 
er noen forslag:

På Facebook, Twitter, Google+ og YouTube 
kan du “like” og følge flere av Kirkens offisielle 
nettsteder, som for eksempel Kirkens Facebook- 
side, Mormon Channel, Mormon.org, Mormon 
Messages, LDS Youth osv. 
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Fremskynd frelsesarbeidet 
ved hjelp av teknologi
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På sosiale medier kan du dele et sitat, et 
bilde eller en video fra et av disse offisielle 
nettstedene som har gjort inntrykk på deg, 
sammen med en kommentar om hvorfor det 
gjorde inntrykk. I all samhandling på nettet 
skulle du være ærlig og være deg selv. Eldste 
Ballard har sagt: “Med nye teknologiske hjel-
pemidler kan dere fremme Herrens verk ved 
å delta i den pågående samtalen om Kirken.”

Gå til Mormon.org og opprett din egen 
profilside på www.mormon.org/create, og del 
den så med dine venner, legg en kobling til 
den i din e- postsignatur, legg den ut på sosiale 
medier osv. 

Som forberedelse til invitasjonsmåneden 
i desember kan du merke deg hvilke av dine 
venner utenfor Kirken som “liker” og gir posi-
tive kommentarer når du legger ut noe åndelig 
eller familieorientert på sosiale medier. Be om 
å få vite hvilke av disse vennene du kan invi-
tere til Kirken sammen med deg.

Du kan finne mange flere forslag på lds.
org ved å skrive “sharing the gospel online” 
i søkefeltet. Spør noen av ungdommene eller 
de unge enslige voksne i din menighet hvis 
du trenger hjelp med disse forslagene.

Evangeliet og kunnskap om vår Frelser 
bringer slik fred og glede i livet til dem som tar 
imot det. Det er noe som bør deles med hele 
verden.

Søster Dryden og jeg snakket nylig med en 
fantastisk mann om evangeliet. Det var tan-
kevekkende at han aldri hadde hørt om noen 
av de navn som Kirken er kjent under. Tekno-
logi er i sannhet et verktøy vi må bruke mer 
effektivt i lydighet mot Herrens befaling om å 
bringe hans kirke “ut av mulm og ut av mørke” 
(L&p 1:30). Måtte Gud velsigne oss med å 
strekke ut vårt hjerte og våre hender for å dele 
hans evangelium med andre. ◼

kirken på søndager og, da de ble 
eldre, GUF for ungdommene på 
onsdag. Karin var eldst, deretter 
Ragnhild, og så kom det 3 gut-
ter; Bernt, Rolf og Morten. Alle 
5 barna holdt seg trofast i evan-
geliet, og alle 5 var på heltidsmi-
sjon i Norge eller i utlandet.

Karin flyttet til USA og tok 
utdannelse innen slektsforsk-
ning på BYU. I Utah møtte hun 
Gordon, de giftet seg, og Karin 
ble værende i USA.

Etter det har Karin besøkt 
hjemlandet flere ganger. Siden 
hun spesialiserte seg på slekts-
forskning fra Skandinavia, hadde 
hun ofte oppdrag fra amerika-
nere som ønsket å finne ut mer 
om sine skandinaviske forfedre.

Tidlig dette året, 2014, kom hun 
en tur til gamlelandet igjen for å 

L O K A L N Y T T

Frøet var sådd
Karin Christensen, Ragnhild Gjærum, Bernt Isaksen,  
Rolf Isaksen og Morten Isaksen

 I 2014 er det 55 år siden Adolf 
og Lydia Isaksen ble døpt 

inn i Jesu Kristi kirke. Da eldste 
Waal og eldste Thacker banket 
på deres dør i Porsgrunn, var 
det Adolf som inviterte dem inn. 
De hørte nøye etter hva misjo-
nærene fortalte om Jesu Kristi 
gjenopprettede kirke, og de ble 
døpt den 12. april 1959.

Fra den dagen de ble døpt, 
var de trofaste medlemmer av 
Porsgrunn gren. De tjente trofast 
som rådgiver i grenspresidentska-
pet, søndagsskolepresident, hjel-
peforeningspresident og lærere 
i forskjellige klasser. De var vitne 
til at Kirken hadde framgang i 
Porsgrunn, og stadig flere sluttet 
seg til den lille grenen.

Lydia og Adolf fikk 5 barn, 
som selvfølgelig var med i 
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feire sin 70-årsdag med familie og 
venner. Vi inviterte alle etterkom-
mere med familier etter Adolf og 
Lydia, og senere på dagen kom 
også fettere og kusiner.

Adolf og Lydia satte i gang 
“snøballen” for 55 år siden, og 
selv om vi visste at det hadde 
blitt mange, ble til og med de 
nærmeste overrasket da vi telte 
93 etterkommere.

Men det er ikke alt! Tre av 
etterkommerne hadde ennå ikke 
rukket å nå fram til dette jordelivet 

 Min himmelske Fader har prøvd å samle meg i 
sin hjord ved at Den hellige ånd har veiledet 

meg til å være på riktig sted til riktig tid, ved å 
møte livets utfordringer på en god måte og følge 
hjertet mitt og det som føles rett. Han har latt meg 
bestemme på egen hånd og gitt meg den nødven-
dige tiden jeg hadde behov for for å kunne finne 
Ham. Han har sendt ut misjonærer, som jeg betrak-
ter som mine søstre og brødre, for å redde meg og 
sette meg på riktig kurs.

Han har også gitt meg en Frelser som har lyst 
opp veien hjem slik at jeg tydeligere kan se den, 
en Frelser som har tettet alle fallgruver slik at jeg 
ikke falt ned. Han har gitt meg Den hellige ånds 
gave slik at jeg kan få himmelsk betjening når jeg 
lever opp til min del av pakten. Han har gitt meg 
Skriftene og levende Skrifter, profetene, slik at jeg 
lettere kan skjelne veien hjem og vite at Han alltid 
er med meg underveis. Han har elsket meg og lett 
etter meg, selv om jeg noen ganger tviler på om 
Han husker meg, ett menneske blant milliarder.

da vi feiret etterkommerne til 
Lydia og Adolf, men lå trygt og 
godt i mammas mage. I tillegg har 
28 av etterkommerne eller deres 
ektefeller vært på heltidsmisjon, 
og gjennom dette virke har enda 
flere blitt påvirket av Lydias og 
Adolfs valg. Når vi også tenker på 
alle som det har blitt utført sted-
fortredende tempelarbeide for, 
får vi et lite bilde av resultatet av 
avgjørelsen som Lydia og Adolf 
tok for 55 år siden. De sådde et 
frø, og frøet vokste! ◼

Isaksen, 
Gjærum,  
Christensen,  
mfl

Du er velkommen til å sende inn nyhetsartikler og foto til Lokalnytt.
Alle artikler redigeres og publiseres med hensyn til plass,  

kvalitet og behov.
Nyhetsartikler bør være korte, cirka 600, 250 eller 75 ord, og sendes 

inn senest to uker etter begivenheten.
Bidrag til kategoriene “Derfor vet jeg”, “Favorittskriftsted” (Ungdom 

og Unge voksne) eller “Prøver å ligne Jesus” (Barn) er også ønsket.
Send artiklene til:
Ronny Stulen: rostulen@broadpark.no, tlf 37086085 eller
Ole Podhorny: Vestbrynet 13, 1519 Moss, e- post: ole@podhorny.com, 

tlf. 92648934 eller 69271704

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

Hvordan har Herren prøvd 
å få meg inn i sin hjord?
Barabara Rebecca Matovu, Hamar gren.

Barbara Rebecca Matovu
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Dette viser at Han ikke glemmer noen av sine 
egne, at Han har besvart mange av mine bønner. 
Han har gitt meg en profet slik at jeg er i sikkerhet, 
har fred, fremgang og lykke, mens jeg i mellomti-
den ennå ikke er hjemme, og på den måten kan 
han forberede meg på fremtidens utfordringer, 
og jeg kan stå sterk og klar. ◼

Seilasen avsluttet i New York 
bare uker etter terroraksjonen 
11. september, og byen bar 
veldig sterkt preg av dette. Den 
klassiske tankegangen om ver-
dens urettferdighet og hvordan 
Gud kan tillate at grufulle ting 
skjer, presset seg på. Nøyaktig 10 
år senere fikk jeg oppleve et nytt 
terrorangrep på kroppen den 
22. juli. Mannen min jobbet på 
ambulanse ved siden av studiene 
og var på jobb den fredagen. 
Han var ved regjeringskvartalet 
og ble så sendt videre til Utøya. 
Å høre han fortelle om grusom-
hetene gjorde meg veldig sint på 
Gud. Hans tilsynelatende fravær 
veltet opp i meg igjen. Men så 
kommer det en tekst til meg som 
lindrer. Moren min satte opp et 
teaterstykke, en musikal, på Aker 
brygge under SeaTrek, og jeg var 
med i koret. Stykket er basert på 
den sterke omvendelseshistorien 
til pionerkvinnen Anne Kristine 
Mouritzdatter som emigrerte til 
Amerika i 1853. Teksten går slik:

“Himmelen kan virke så langt 
borte, et sted så fjernt som ingen 
kan se. Så lett å miste målet av 
syne, og det er så lett å glemme 
å be. Hvor er du når mennesker 
lider? Hvorfor er vi her på denne 
jord? Elsker du oss virkelig frem-
deles? Tenker du på oss der du 
bor? Fortell meg hvorfor him-
melen kan virke så langt borte, 
himmelen fjernt fra mitt dagligliv, 
skynd deg og vis meg din vei. 

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

Min trosreise
Eline Strand- Amundsen, Oslo menighet (mormonkvinner.com)

 Jeg liker å reise og fikk gjort 
en del av dette før barn, 

tid og økonomi satte sine 
begrensninger. En reise som 
har betydd mye for meg, var et 
tre måneders opphold i Kenya 
langt ute på bondelandet. Her 
var det svært primitive forhold 
og stor fattigdom. Men for 
en tro de hadde på Gud! De 
anklaget ikke Gud for alt det 
vanskelige, de priste og takket 
han. De så hans hånd i sine liv. 
Dette var et stort tankekors for 
meg. Jeg fikk virkelig satt ting 
i perspektiv.

En annen reise som utvik-
let meg som menneske, 
var det store seilaset over 
Atlanterhavet. Jeg mønstret 

en sommerdag ombord på 
Statsraad Lehmkuhl og seilte 
til New York. Å klatre opp den 
40 meter høye masten med 
vinden i ansiktet drømmer 
jeg fortsatt om. SeaTrek, som 
arrangementet ble kalt, var en 
hyllest og feiring av mormo-
nenes emigrasjon fra Europa 
til USA. Statsraad Lehmkuhl, 
Sørlandet og Christian Radich 
var leiet inn som en del av 
feiringen og seilte den gamle 
ruten som pionerene gjorde. 
Hva de måtte ofre ble så 
virkelig, og jeg ble fylt av en 
takknemlighet over å kunne 
bo i en tid og i et land med 
religionsfrihet. Det tok jeg ikke 
for gitt etter denne turen.

Jeg har vært aktiv i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, hele livet. Min 
egen familie og min svigerfamilie er med få unntak aktive medlemmer med 
stor tro. Så evangeliet har alltid vært en naturlig del av livet mitt. Jeg har 
ikke måttet forsvare det, kjempe for det eller ofre særlig mye for min aktivitet 
i kirken. Det har vært med de brillene jeg har sett verden.
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For himmelen kan virke så langt 
borte for meg. Men av og til så 
skimter jeg lyset av en fremtid så 
befriende mild. En fremtid jeg er 
med på å forme, og jeg vet at jeg 
kan hvis jeg vil.”

Jeg har ikke et tilfredsstillende 
svar på spørsmålene om hvorfor 
det er så mye urettferdighet i 
verden og hvorfor himmelen til 
tider kan virke ekstremt langt 
borte. Men som det blir sagt i 
teksten her, så har jeg skimtet 
lyset. Jeg har følt Guds kraft i 
hjertet mitt, og jeg har fått svar 
på mine banale eller hverdags-
lige bønner. Hvorfor det skjer vet 
jeg ikke. Men jeg har ikke kun-
net fornekte det.

prosess som førte til at han ikke 
lenger trodde på det særegne 
ved mormonismen. Jeg prøvde 
å være forståelsesfull, men var 
mest av alt bare veldig sint og 
skuffet, og følte meg på et vis 
sveket. Det var ikke dette jeg 
hadde sett for meg og ønsket for 
vårt ekteskap. Den største årsa-
ken til sinnet var at jeg oppdaget 
en snikende tvil i mitt ervervede 
vitnesbyrd, og det ville jeg ikke. 
Jeg følte det var mannen sin 
skyld, han «tvang» tvilen frem i 
meg. Dette var jo ikke reelt. Han, 
på sin side, var ikke opptatt av 
å påvirke meg på den ene eller 
andre måten. Jeg ble nysgjerrig 
på hvorfor han hadde endret 
syn, hvordan kunne en så klok 
mann ikke lenger tro at Kirken 
som hele familien hans gikk i, 
var sann? Betydde det at jeg var 
dum siden jeg fortsatt trodde? 
Hva var det jeg hadde oversett? 
Gikk jeg med skylapper? Var 
Kirken bygget på løgn?

Det ene tok det andre, sprek-
kene i glasset ble store, og 
verden så plutselig helt annerle-
des ut. Jeg satte spørsmålstegn 
ved det meste, og livet var ikke 
enkelt, tydelig, forståelig og med 
happy ending lenger. Mine tid-
ligere påståtte bønnesvar kunne 
jeg forklare bort, og Gud føltes 
igjen langt borte i mitt liv og i 
verden. Vi er skrudd sammen 
forskjellig, og for noen ville ikke 
trosspørsmål ført til fortvilelse. 

Jeg har vært aktiv i Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige 
hele livet. Min egen familie og 
min svigerfamilie er med få unn-
tak aktive medlemmer med stor 
tro. Så evangeliet har alltid vært 
en naturlig del av livet mitt. Det 
har vært med de brillene jeg har 
sett verden.

Et av mine ønsker for drøm-
memannen var at han skulle 
være mormon som meg. Jeg så 
for meg hvordan vi skulle ha 
felles mål og retningslinjer. Å 
kunne gifte seg i templet og vite 
at vi var viet også for evigheten, 
var en herlig følelse av trygghet 
og takknemlighet. I 6 år varte 
dette, så gikk han gjennom en 

Eline Strand- 
Amundsen, 
Oslo menighet
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Men jeg gikk inn i en ganske 
stor krise. Min åndelige identitet 
lå for huggestabben på en måte 
jeg aldri hadde opplevd før.

Det har vært fristende å bare 
gi opp alt og “løpe min vei”. Det 
er ekstremt tungt å gruble på 
eksistensielle spørsmål. Men jeg 
visste at jeg hadde skimtet lyset, 
at Gud hadde vært innblandet 
i mitt liv. Da måtte Han da også 
veilede meg gjennom mitt livs 
viktigste kamp? Jeg krevde det! 
I Johannes’ evangelium står 
det: “La ikke hjertet bli grepet 
av angst. Tro på Gud og tro på 
meg. For troen på Gud fører 
ikke en vei utenom, men gjen-
nom det vonde…” Jeg bestemte 
meg for å fortsette å gjøre en 
ekstra innsats, så jeg kunne ha 
mitt på det rene i alle fall hvis jeg 
bestemte meg for å lukke døren.

1. Bønn og faste. Det virket. 
Det er skjellsettende å oppleve 
et bønnesvar. Dette trumfer alt 
annet for meg. Jeg har opplevd 
å få svar på bønn tidligere, men 
ikke i like stor grad som i peri-
oden da jeg trengte det mest. At 
jeg nå faktisk kan si at “jeg vet at 
jeg vet”, er en herlig følelse. Jeg 
hater å faste, for jeg er så glad i 
mat og liker ikke å være sulten. 
Men jeg gjorde det med en inder-
lighet og en oppriktighet, lenge 
siden sist… Resultatet var at jeg 
ble “pepret” med tanker som jeg 
ikke har hatt før. De kom ikke 

medlemmer av Kirken som har 
de samme spørsmålene til tro 
og tvil som jeg har hatt/har. For 
er det en ting jeg har lært om 
cyberspace, er at du sjelden er 
alene.

4. Lese Bibelen og Mormons 
bok. Jeg har et litt ambivalent 
forhold til Skriften. På den ene 
siden fungerer det nærmest som 
sovemedisin, det tunge språket 
skrevet for hundrevis av år siden 
dysser meg i søvn. Det er også 
ting som provoserer meg og som 
jeg ikke skjønner. Men samtidig 
er det mange nydelige skriftste-
der og historier som har gått rett 
til hjertet på meg, som har styr-
ket min tro og advart meg. Dette 
gjør at jeg fortsetter å lese.

5. Lytte til profeten vår og apost-
lene. Hvert halvår holdes det 
en konferanse hvor lederne for 
Kirken på verdensbasis taler. 
Denne blir overført direkte til de 
forskjellige menighetene rundt 
om i verden. De siste gangene 
har jeg lyttet ekstra godt og vært 
åpen for å ta imot budskap på 
en annen måte enn før. Noen 
taler har vært som skrevet til 
meg, ordene har trengt inn i 
hjertet mitt og ført til større for-
ståelse, tro og følelse av aksept.

6. Gå i kirken og følge det som 
jeg lærer der. Jeg opplever en 
generell fred i kirken, når jeg 

fra meg selv for å si det sånn. 
Jeg har gjennom bønn og faste 
opplevd at Gud holdt sitt løfte: 
“Jeg vil ikke slippe deg og ikke 
forlate deg.” “Kom til meg alle 
som strever og har tungt å bære, 
og jeg vil gi dere hvile!”

2. Samtaler med mine nærme-
ste. Jeg har heldigvis en god 
egenskap, og det er at jeg ikke 
kan gå lenge uten å måtte “lette 
på trykket”. Det hjelper å få satt 
ord på ting, å tømme seg. Mine 
foreldre har tatt min tvil og mine 
spørsmål på det største alvor 
uten å dømme og ønske å foran-
dre meg. Det har betydd mye.

3. Lese blogger og lytte til pod-
kastinger. (Kommer meg ikke 
gjennom alle de tykke engelske 
bøkene som mannen min i sin 
tid kjøpte, blogger er “ligth- 
utgaven”!) Det har vært viktig for 
meg å lese artikler og blogger 
som belyser temaer fra ulike 
vinkler. Enkelte temaer har vært 
utfordrende å sette seg inn i, 
men jeg har villet gjøre det for 
å få en større forståelse for min 
manns valg og andre som mis-
ter troen. Det har jeg fått, og 
jeg føler meg ikke lenger sint 
eller sveket. Jeg er ikke gift med 
Kirken, jeg er gift med en her-
lig, fantastisk mann. Gjensidig 
respekt gjør at vi lever godt med 
ulike livssyn. Det har vært befri-
ende å oppdage at det er flere 
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tar del i nadverden og når jeg 
underviser ungdommene i Søn-
dagsskolen. Det kan være ting 
som blir sagt jeg stusser på og 
ikke nødvendigvis er enig i, men 
jeg opplever allikevel en gjen-
nomgående fred. Jeg prøver å 
leve som jeg lærer, det synes jeg 
er fornuftige rettledninger. Jeg 
har sett fruktene av mine valg 
så langt i livet, og de har uteluk-
kende vært gode. “Fred etterlater 
jeg dere. Min fred gir jeg dere. 
Ikke som verden gir, gir jeg dere. 
La ikke deres hjerte forferdes, 
frykt ikke!” Den hellige ånd, som 
jeg kaller denne freden for, vit-
ner for meg at jeg er på rett sted, 
at jeg skal fortsette i den retnin-
gen jeg går. Min mann har også 
gjort alt dette. Han har virkelig 
ikke tatt lett på sin søken etter 
sannheten. Hvorfor har vi ikke 
kommet til samme konklusjon? 
Vil ikke Gud “ha ham”? Dette har 
vært ekstremt vanskelig å for-
holde seg til. Det er ikke noe jeg 
har oversett, og jeg går ikke med 
skylapper. Men jeg har erkjent 
at det er fullt mulig å se på en 
hendelse med forskjellige øyne. 
Hvem som har rett eller feil er 
ikke relevant. Det som er viktig 
er hvor det bringer oss.

Jeg har blitt tvunget til å se 
på kirken min og Gud med 
nye øyne i lys av det som pla-
ger meg. Det er fortsatt ting 
jeg lurer på, ikke er enig i eller 
skulle ønske var annerledes i 

 Nephi skrev: “Min sjel fryder seg over Skriftene, 
og mitt hjerte fordyper seg i dem, og jeg skriver 

dem til mine barns lærdom og gavn” (2. Nephi 4:15).
I Mormons bok lærer vi om meningen med livet, 

hvor vi kommer fra og hva som skjer etter døden. 
Den forteller oss også hva vi må gjøre og hvordan 
vi må leve for å kunne komme tilbake til, og bo 
med vår himmelske Fader. Dette er viktige lære-
setninger som vi kan lære videre til våre barn og 
familier, slik at vi sammen kan oppnå evig lykke.

Ånden som vi føler når vi daglig leser og stude-
rer Skriftene, kan bekrefte mange av evangeliets 
sannheter, og styrke vår forståelse og våre vitnes-
byrd. Ånden kan også gi inspirasjon og veiledning 
i dagliglivet.

Alma (den eldre) er en som vi kan lære mye av. 
Han er et flott eksempel på en som valgte å holde 
seg nær til Herren og være trofast, selv under livets 
vanskeligheter, og når familiemedlemmer valgte å 
gå en annen vei. Han ba for sin sønn som hadde 
falt fra Kirken og motarbeidet den. Almas tro 
påvirket både hans eget og andres liv.

Nephi var også fast bestemt på å gjøre Herrens 
vilje, og stolte fullt og helt på ham (se 1. Nephi 3:7). 
I Mormons bok finner vi utallige eksempler på 
personer som bærer vitnesbyrd om at Jesus er 
Kristus, verdens Frelser og jordens Skaper. Flere 
av disse kjente Herren, mottok hans evangelium 
og forkynte det til folket. Jeg tror vi alle har noe 
vi kan lære av deres nære forhold til Herren. En 
av måtene som vi kan oppnå dette på, er ved å 
studere Skriftene hver dag, ha daglig bønn og 
samtale med vår Frelser. Gjennom å lese Skrif-
tene kan vi også få en større forståelse av Hans 
uforlignelige kjærlighet og velsignelsene av hans 
store sonoffer.

mormonismen. Brillene mine 
har fått et litt annet glass. Men 
jeg finner ingen grunn stor nok 
til å “slå opp”. Jeg lever med 
min tvil og har slått meg til ro 
med at det er greit. I stedet for 
å dyrke min tvil velger jeg å gi 
næring til troen. For tro hand-
ler mye om valg. Vi kan jo til 
syvende og sist ikke være sik-
ker. Tilfeldighet? Gud? Karma? 
Buddha? Allah? Jeg synes det 
jeg tror på er fantastisk. Det 
greske ordet evangelium betyr 
“god nyhet”. De gode nyhetene 
er at Jesus Kristus har utført en 
forsoning som vil forløse hele 
menneskeheten fra døden. 
Gjennom ham skal jeg få evig 
liv og være sammen med de jeg 
er aller mest glad i, i all evighet. 
For å oppnå dette er det merket 
opp en sti for oss. Hvordan vi 
holder oss på den, kan vi lære 
om i Skriftene og av profetene.

Jeg tror at Gud er til hjelp i 
alle menneskers liv, enten vi vil 
eller ikke, enten vi anerkjenner 
det eller ikke. Jeg tror at Gud 
er tilstede i mannen min sitt liv 
og har en plan for ham. Alle er 
ønsket, men vi har forskjellige 
veier å gå. Så lenge vi er tro mot 
oss selv og det vi har fått av lys 
og kunnskap, vil jeg tro Gud er 
fornøyd. En dag vil jeg få svar på 
alt jeg grubler på. Imens velger 
jeg tro fremfor tvil og gleder meg 
over å kunne tilhøre den kirken 
jeg synes er best! ◼

F A V O R I T T S K R I F T S T E D

En bok med et løfte
Elise Horgmo, Moss menighet
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I 2. Nephi kapittel 2:25 kan vi 
lese: “... og mennesket er til for å 
kunne ha glede.” I verden i dag kan 
vi høre mange forskjellige, negative 
beskrivelser av Gud. Men her står 
det klart og tydelig at han ønsker 
at vi skal være lykkelige. Han er 
en kjærlig Far, som kun ønsker 
det beste for oss. En familie kan 
kun oppnå denne evige lykken 
ved å leve liv som baserer seg på 
evangeliets prinsipper.

Mormons bok – Et annet  
testamente om Jesus Kristus

Som medlemmer av Kirken er tro på Jesus 
Kristus et av de første prinsippene. Men hvor kom-
mer troen fra? Og hvordan kan vi tro at Jesus Kristus 
er vår Frelser hvis vi ikke vet hvem han er eller hva 
han har gjort? Vi kan utvikle tro på Kristus ved å 
lese om han i Skriftene, og be om dette er sant.

Eldste Craig C. Christensen forteller i sin tale 
“Et bok med et løfte” om en anledning han fikk 
til å gi bort en Mormons bok til en bekjent. Da 
eldste Christensen forklarte at boken var et annet 
testamente, eller vitne, om Jesus Kristus, lurte den 
bekjente på hvorfor vi trenger flere vitner om Jesus 
Kristus enn Bibelen. Christensen kastet spørsmå-
let tilbake, ved å spørre hvorfor vedkommende 
trodde dette var viktig. Han svarte at det å kunne 
lese Frelserens ord slik han forkynte evangeliet 
da han var på jorden, styrker oss, hjelper oss å bli 
kjent med Ham og lærer oss at vi kan bli mer lik 
Kristus. Denne personen hadde forstått det, det er 
nettopp dette som er kjernen i Mormons bok.

På tittelsiden kan vi lese at Mormons bok er for 
å overbevise alle “om at Jesus er Kristus, den evige 
Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner.” Boken 
ble skrevet for at vi skal kunne vite om Jesus 
Kristus og hans misjon på jorden. Mormons bok 
bekrefter det vi lærer i Bibelen, at Jesus er Guds 

Sønn, som kom til jorden for å 
hjelpe oss å overvinne våre synder. 
Folkene i Mormons bok, nephit-
tene og lamanittene, skrev ned sine 
vitnesbyrd om Frelseren.

Ved å lese i Mormons bok 
og følge det som står der, kan 
vi komme nærmere Herren enn 
ved å følge noen annen bok. Jeg 
vet at Mormons bok kan styrke 
våre vitnesbyrd om vår Forløser. 
Mormons bok er doktrinært den 
mest korrekte boken vi har på 
jorden i dag, og vår religions slutt-

sten. Vi burde alle bruke denne sluttstenen slik 
at vi kan komme nærmere Gud. ◼
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På Nett
Se www. mormonnytt.no ◼

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Bønn
Othelia B, Moss menighet

 Joseph Smith var et godt eksem-
pel på bønn. Han leste i Bibelen: 

“Dersom noen av dere mangler 
visdom, la ham be til Gud” 
( Jakobs brev 1:5).

Han gikk ut i skogen for å be 
om hvilken kirke han skulle slutte 
seg til. Han så et lys med to per-
soner. Den ene sa: “Dette er min 
elskede Sønn, hør Ham.”

Denne historien betyr mye for 
meg. Bønn betyr mye for meg. ◼


