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Det første verset i Mormons bok:

 “Jeg, Nephi, ble født av gode foreldre og ble der-
for undervist endel i all min fars lærdom,” gir en 

tydelig indikasjon på familiers og foreldres rolle og 
betydning i Mormons bok og Jesu Kristi evange-
lium. Jeg har funnet stor lærdom og innsikt ved 
å grunne på de mange eksemplene på rettskafne 
foreldre i Mormons bok.

Når jeg har lest om Lehi og Sariah, som pleiet, 
underviste og veiledet sine barn, har jeg forsøkt 
å anvende Skriftene på meg selv 1 i min rolle som 
far. Når min hustru og jeg trekker frem eksem-
pler på rettskafne foreldre i Mormons bok, blir vi 
påminnet om en rekke andre.

Da Enos var alene i skogen og reflekterte over 
sitt liv og behovet for å motta “forlatelse for [sine] 
synder”,2 reflekterte han over “ord som [han] ofte 
hadde hørt [sin] far uttale om evig liv og de hel-
liges glede”. 3 Enos visste at hans far “var en rett-
ferdig mann”.4 Det gode eksemplet til Enos’ far, 
Jakob, medvirket til å hjelpe Enos å få tilgivelse 
for sine synder.

I Mosiah leser vi at mange av “den opp-
voksende generasjon” i Kirken ikke trodde på 
profetenes læresetninger, “ville ikke bli døpt”, 
og ble “et adskilt folk med hensyn til sin tro”.5 
Dette forårsaket stor lidelse og uro for profeten 
Alma og kong Mosiah, og det ble enda verre 
da noen av deres egne sønner ble de fremste 
motstanderne mot Kirken. Et stort mirakel fant 
sted da en engel viste seg for Alma den yngre 
og Mosiahs sønner for å stanse deres opprør.6 
Da ser vi igjen en rettskaffen fars eksempel. 
Alma, som da hans stumme og syke sønn ble 
ført frem for ham, “frydet seg, for han visste at 
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Foreldres gode eksempel
Av eldste Clifford Herbertson, Storbritannia
Områdesytti

det var Guds kraft”. 7 De rettskafne foreldrene 
til Alma den yngre og Mosiahs sønner spilte 
en avgjørende rolle for at de skulle bli trofaste 
misjonærer og ledere.

Da Helamans tapre og trofaste “sønner” ble 
spurt om kilden til deres tro, mot og styrke, sa 
de at deres mødre “hadde lært dem at hvis de 
ikke tvilte, ville Gud befri dem”. 8 Deres tap-
perhet er et fantastisk eksempel for alle, og de 
var ikke i tvil om sine mødres rettskaffenhet og 
tro, for de sa: “Vi tviler ikke på at våre mødre 
visste det.” 9

Dette er bare noen eksempler på rettskafne 
foreldre i Mormons bok. Jeg har alltid funnet 
det interessant at i mange tilfeller hadde noen 
av disse rettferdige foreldrenes barn falt fra 
sine foreldres undervisning og veiledning. 
Dette er en situasjon som mange i Kirken står 
overfor i dag.

Eldste Clifford 
Herbertson
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I slike situasjoner holder rettskafne foreldre 
(på Mormons boks tid og i dag) seg trofaste 
og lydige. I likhet med Alma ber de inderlig 
for sine barns velferd og fortsetter å håpe at 
de, i likhet med Enos, vil komme i en tilstand 
hvor de reflekterer over sine foreldres under-
visning og eksempel, og gjør nødvendige 
endringer i sitt liv for å kunne nyte rikets 
velsignelser igjen.

President Boyd K. Packer:
“Det er ikke uvanlig for ansvarsbevisste forel-

dre å miste ett av sine barn for en tid på grunn 
av innflytelse de ikke har kontroll over. De lider 
på grunn av opprørske sønner eller døtre. Det 
forbauser dem at de er så hjelpeløse når de har 
prøvd så hardt å gjøre det de skulle.

Det er min overbevisning at den onde  
innflytelsen en dag vil bli omstyrtet…

Vi kan ikke legge nok vekt på verdien av 
tempelekteskap, beseglingsordinansens bin-
dende bånd og de verdighetsnormer som kreves 
av dem. Når foreldre holder de pakter de har 
inngått ved templets alter, vil barna for alltid 
være knyttet til dem.” 10

Behovet for rettskafne foreldres eksempel 
er like stort i dag som det noensinne har vært. 
Våre barn trenger å ha trofaste, lydige og tapre 
foreldre å se opp til for å hjelpe dem på reisen 
tilbake til vår himmelske Fader.

NOTES
 1. Nephi 19:23
 2. Enos 1:2
 3. Enos 1:3
 4. Enos 1:1
 5. Mosiah 26:1- 5
 6. Mosiah 27:8- 18
 7. Mosiah 27:20
 8. Alma 56:47
 9. Alma 56:48
 10. Boyd K. Packer: “Vårt moralske miljø”,  
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medlemmer, hvorav fem var 
eldster, en var prest og en var 
lærer. De fleste av disse medlem-
mene var blitt overført til Arendal 
fra andre distrikter eller grener, 
spesielt fra Kristiansand gren.”

Mange har hatt et ønske om 
å vite hva som har skjedd med 
grenen og dens medlemmer 
i løpet av de 150 årene som 
har gått. Allerede ved 125- års 
jubileet i 1989 ble det lagt pla-
ner og jobbet for å få ferdig en 
“grenshistorie”. Det skjedde aldri, 
men det ble laget en film som vi 
fremdeles har. Han som sto bak 
kameraet, var Oddvar Stulen, 
mens Harald Thommesen, med 
dyp og fyldig stemme, ledet oss 
rundt fra sted til sted hvor vik-
tige ting hadde skjedd. Vi fikk 
se Risør og stedet hvor Svend 
Larsen en gang hadde bodd. 
Han var den første personen 
som ble medlem av Kirken mens 
han var bosatt i Norge. Vi fikk 
se “Dauerholla”, hvor en tidlig 
misjonær ble kastet på sjøen, 
og ikke minst veldig mange av 
de stedene som grenen hadde 
holdt til gjennom sin til da 125- 
års historie. Filmen ble ikke 
noe teknisk mesterverk, for på 
den tiden var det smått med 
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Arendal gren 150 år
Ronny Stulen

Arendal gren fyller 150 år i 
november 2014. Måten det 

skjedde på er beskrevet av histo-
rikeren Andrew Jensen i oppteg-
nelsen “History of the Arendal 
Branch” på denne måten:

“Den lille byen Arendal ble 
besøkt av siste- dagers- hellige 
eldster så tidlig som i 1852, og 
en rekke konvertitter ble vunnet 
i tidlige år. Disse ble derimot en 
del av Kristiansand gren som ble 
organisert i 1856, men siden de 
hellige i Kristiansand ble redu-
sert i antall på grunn av emigra-
sjon og frafall, ble det ansett som 
klokt å nedlegge Kristiansand 
gren, noe som ble gjort på et 
møte holdt i Østerrisør den 20. 
november 1864, og ved samme 
anledning ble en ny gren orga-
nisert i den sydlige del av Norge 
med hovedkvarter i Arendal, kalt 
Arendal gren. Den skulle inklu-
dere alle byene og tilstøtende 
land- distrikter som lå langs 
Norges sør-  eller sør- vestlige 
kystlinje.

Den 20. november 1864 ble 
altså Arendal gren opprettet, 
med den 43 år gamle mureren 
Even Aanonsen som leder eller 
grenspresident. Grenen hadde 
ved organiseringen 23 døpte 
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muligheter for å redigere noe 
særlig i etterkant, men likevel ble 
den en historisk skatt. Selv i dag 
er det veldig moro å se på de 
gamle opptakene, og det har vi 
tenkt å gjøre i forbindelse med 
jubileumsfeiringen.

Men drømmen om en «grens-
historie» var langt i fra død. 
Undertegnede fortsatte å samle 
inn opplysninger, og for et par 
år siden begynte arbeidet med 
å sette dem sammen til en bok. 
Bildet her på siden viser hvor-
dan boken til sist ble seende 
ut. Det ble en bok på 264 sider 
i størrelsen 17,7 x 25,5 cm, rikt 
illustrert med ca. 185 bilder. De 
eldste bildene er fra tiden da 
grenen ble organisert, slik som 
omslagsbildet, mens nyere bilder 
er gjengitt i farger. ◼

Boken om 
Arendal grens 
historieRO

NN
Y 

ST
UL

EN

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 ◼
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 Livet er fullt av “før og etter”. Før og etter man 
har gjort ferdig utdanning, før og etter man gif-

ter seg, før og etter man får barn, før og etter man 
flytter fra et sted til et annet … hendelser som 
forandrer livet ditt. Før er livet ditt på én måte og 
etter den spesielle hendelsen, ja, så blir livet aldri 
helt det samme igjen.

Ikke alle “før og etter” er like velkomne. Noen 
kommer uventet og uønsket: sykdom, død, skils-
misse, arbeidsløshet osv. Planlagt eller ikke, det 
er slike “før og etter” som utgjør kapitler i livet 
ditt, naturlige kapitler i boken med historien om 
deg. Det er disse før og etter- hendelsene som gjør 
deg til den du er i dag. 29. desember 2005 marke-
rer en av de største før og etter- hendelsene i mitt 
liv. Det var en dag som for alltid vil stå brent inn 
i sinnet mitt, en dag som har gjort noe med meg 
som person. En dag hvor det livet jeg kjente, aldri 
ble helt det samme igjen etterpå.

29. desember 2005
Einar dro tidlig av gårde før alle andre hadde 

våknet. Det var slik vi hadde avtalt dagen før. 
Han skulle dra tidlig slik at vi kunne tilbringe 
mesteparten av dagen sammen – han, jeg og de 
tre små barna våre. I dag skulle han ut og fiske. 
Jeg vet det er en merkelig tid på året å skulle ut 
og fiske på, spesielt siden det var mange minus-
grader ute den dagen. Men for de som kjente 
Einar, så kunne han finne på hva som helst når 
som helst. Dagen før hadde han avtalt å ta med 
seg søsteren min Ruth på fisketur ute ved sjøen. 
Hun var på besøk i Norge, og han tenkte å finne 
på noe artig sammen med henne så hun ikke 

kjedet seg. Einar skulle ta med seg Ruth, Vaug-
han, broren min, og Rolf Ole, svogeren min. 
Sammen skulle de fiske.

Utpå dagen ser jeg på klokken. Han skulle 
vært hjemme nå. Jeg ringer mobilen hans, men 
jeg får bare svareren. Ja, ja, de har vel blitt litt for-
sinket da. Ute hører jeg sirener i det fjerne, ikke 
uvanlig når man bor midt i byen.

Et par timer senere ringer det på døren. Synet 
som møter meg, gjør at blodet fryser til is. Der 
står stefaren min og to ambulansemennesker. 
Noe er galt. Forferdelig galt. Hva gjør disse men-
neskene på trappen min? Jeg ville ikke vite det. 
Lennart, stefaren min, kommer inn. “Det har vært 
en ulykke,” sier han, “noe skjedde med båten og 
Einar omkom”…

Han prøver å holde rundt meg. Jeg prøver å 
komme meg løs, slår, skriker og hyler: “Du lyver, 
du lyver.” Tårene sprenger på. “Nei, nei, nei. Det 
er ikke sant. Det er ikke sant.” Beina mine knek-
ker sammen. Jeg faller på gulvet og lager lyder 
som minner om et såret dyr. Jeg snur meg mot 
kjøkkendøren og ser et bilde som for alltid kom-
mer til å være brent inn i hukommelsen min: tre 
små barn – 1, 2 og 4 år gamle. Mine barn. Redde. 
Uforstående. “Hva er galt, mamma?” Plutselig blir 
jeg grepet av enda større angst. Jeg må fortelle 
barna mine at pappa aldri kommer hjem.

Før 29. desember 2005.
19 år gammel og russ bare noen måneder 

tidligere, knelte jeg ved alteret i Stockholm tem-
pel sammen med Einar Holm. Einar, da 24, ble 
medlem av Kirken et drøyt år tidligere. Han 
hadde kjent Kirken i mange år, men levde som 
“playboy” i flere år og tok en del dårlige valg og 
avgjørelser i livet sitt. En dag var han på et hotell 
i Hamburg og kjente at de valgene han hadde 

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

Før og etter
Suzanne Magalhaes, Aargau, Sveits
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tatt ikke var bra. Han angret og kjente seg motløs 
og vurderte å ende alt der og da. Men det gjorde 
han ikke. I stedet ringte han misjonærene. Han 
snakket med dem i lang tid om tykt og tynt. Plut-
selig i løpet av samtalen sa eldste Lambert: “Nå 
vet jeg at du kommer til å gjøre det rette, Einar.” 
Etter den samtalen bestemte han seg for å ta et 
oppgjør med seg selv, rydde opp i livet sitt og bli 
medlem av Jesu Kristi Kirke.

Det var nok mange hevede øyebryn da jeg for-
kynte at jeg skulle gifte meg med Einar, konvertitt 
med en noe tvilsom bakgrunn, med en to år gam-
mel sønn, en outsider på mange måter. Så ja, han 
var ikke akkurat den jeg hadde forestilt meg at 
jeg ville gifte meg med, hvilket var en hjemvendt 
misjonær med dype røtter og tradisjoner i Kirken. 
For meg var det en STOR kamel å svelge, men i 
bunn og grunn visste jeg at Jesu Kristi forsoning 
gjelder for alle. Det er jo det hele troen min står 
og faller på. Dersom Kristus kan tilgi, hvem er jeg 
til å gjøre noe annet. Fortjener ikke alle en sjanse? 
Einar hadde et sterkt vitnesbyrd, et ønske om å 
gjøre godt mot alle mennesker, og det var det 
viktigste. Dessuten hadde han en sjarm som tok 
meg med storm.

Vi traff hverandre første gang på vei til en dans 
i kirken. Det var en uke før han ble medlem av 
Kirken. Jeg husker han spurte om jeg hadde en 
kjæreste. Jeg svarte som sant var at det hadde jeg. 
Senere kjørte vi i samme bil på vei til dåpen hans 
i Tønsberg. Ikke lenge etter dåpen traff jeg ham 
på slektssenteret i Skien. Åsta Huneide, en eldre 
kvinne i menigheten, hadde overtalt ham til å 
komme til slektshistorisk senter for å fylle ut sitt 
første fire- generasjonsark. Der skulle han skrive 
inn sitt eget navn, foreldre, besteforeldre og olde-
foreldre om han visste det. Jeg skulle på institutt-
klasse den kvelden og gikk innom for å si hei. 

Etter en kort stund skjønte jeg at han ikke kunne 
huske hva jeg het, selv om vi hadde snakket et 
par ganger sammen tidligere. Jeg spurte ham rett 
ut om han ikke visste det. “Jeg trenger vel ikke 
kunne navnet ditt når du har kjæreste,” svarte 
han kjekt. Siden sist vi snakket sammen, hadde 
det seg nå sånn at jeg ikke hadde kjæreste mer, 
og det sa jeg til ham. Plutselig lyste han opp og 
sa at han bare tullet. Han visste selvfølgelig hva 
jeg het. På 4- generasjonsarket som han holdt på 
å fylle ut, skrev han: “Hva heter hun?” Han viste 
lappen til Åsta. Hun leste hva han skrev, så på 
ham med vantro og sa med høy stemme: “Vet du 
ikke hva moren din heter?” Han hadde tydeligvis 
ikke kommet så langt på skjemaet ennå, og Åsta 
hadde ikke fulgt med på vår samtale.

Einar hadde så masse talenter. Han kunne 
synge og spille piano. Når han spilte, spilte han 
ikke bare etter notene. Han spilte med hele seg. 
Hver tone kom fra hjertet. Trekkspill kunne han 
også. Snakke for seg kunne han veldig godt, og 
han hadde alltid en vits på lager eller en morsom 
kommentar. Etter vårt møte på slektssenteret sang 
vi sammen i kirken. “Norge mitt Norge”, det var 
17. mai. Ikke lenge etter ble vi kjærester. Året 
etter giftet vi oss i Stockholm tempel. Tiden etter 
var preget av studier, arbeid, flytting, barn og 
barn og nok et barn.

Etter 29. desember 2005,  
25 år. 3-barnsmor. Enke.

Jeg fikk vite at Einar og følget hans hadde vært 
ute ved sjøen og fisket. Da de ville dra opp båten 
igjen, var det isete på bakken, og bilen klarte 
ikke å dra opp båten. De måtte dra den opp et 
annet sted. Rolf Ole og Vaughan tok bilen. Einar 
og Ruth tok båten og dro til et annet sted hvor de 
mente det ville være enklere å ta opp båten.
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De kjørte oppover Skienselva. Like før de 
kom dit hvor de hadde blitt enige om, skjedde 
det noe med båten. Den steilet og kastet de to 
ombord ut i det iskalde vannet. Ingen hadde 
redningsvest på. Båten begynte å kjøre rundt og 
rundt. Einar forsøkte å få tak i stigen som hang 
bak, men glapp taket igjen. Han sa til Ruth at 
nå måtte de svømme alt de kunne inn til land. 
Det gjorde de. Ruth fortalte at hun var så kald 
og så trøtt. Idet hun ikke orket mer og ville gi 
opp, ble hun løftet opp i en båt av en fremmed 
mann. Han var tilfeldigvis nede ved båten sin 
den dagen og så alt som skjedde. Han skyndte 
seg alt han kunne for å få båten sin ut til de to i 
vannet, men da han kom fram, var det bare Ruth 
han kunne se. Ambulanse, helikopter og dykkere 
kom raskt til stedet, men Einar var borte. De lette 
etter ham i en time før de fant ham på bunnen 
av Skienselva. De prøvde å få hjertet i gang igjen, 
men til ingen nytte.

Det er umulig å fatte i ord hvordan dagene, 
ukene og månedene etterpå var. Smerte som jeg 
aldri hadde opplevd før. En fysisk smerte. Som 
en hånd som klemmer hjertet ditt og ikke slipper 
taket. Bare klemmer og klemmer. Sorg, fortvilelse, 
sinne, skam. Ja, skam. Skammen over å ikke ville 
være sammen med barna mine, skammen over å 
ønske å dø bare for å kunne være sammen med 
ham igjen. Skammen over å gråte når alle ser. 
Skammen over at alle syns synd på deg. “Du er 
så sterk du, Suzanne. Jeg skjønner ikke åssen du 
klarer det.” Mange velmenende mennesker sa 
dette til meg. Det var vondt å høre. Sannheten  
er at jeg har aldri følt meg så svak noensinne, 
hverken fysisk eller psykisk.

Denne hendelsen har gjort min tro på Gud 
sterkere. Hvordan? Var jeg ikke sint på Gud som 
lot dette skje? Rart med det. Jeg var aldri sint på 

Gud. Jeg tror ikke på tilfeldigheter, i hvert fall 
ikke så store tilfeldigheter. Jeg er sikker på at det 
var en mening med at Einar skulle forlate denne 
jorden da han gjorde det. (Antakelig var det et 
nytt kor oppe i himmelen som trengte en eksen-
trisk dirigent… )

Suzanne 
Magalhaes, 
født Greenfield
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Jeg husker at jeg var sint en gang like etter 
ulykken. Men det var ikke på Gud. Det var på 
biskopen min. Samme dagen som ulykken inn-
traff, kom biskop Permats og tilbød seg å gi meg 
en velsignelse. Jeg husker bare en ting som ble 
sagt, og det gjorde meg sint. Han sa: “Jeg velsig-
ner deg med at du skal føle fred.” Jeg husker at 
jeg tenkte ord som jeg aldri ville sagt høyt. For 
noe sprøyt. Hvordan kunne han våge å si at jeg 
skulle føle fred når alt jeg følte var smerte.

Men det rare var at etter noen timer kunne jeg 
faktisk føle fred. Ord blir fattige når jeg forsøker 
å forklare freden jeg følte, men jeg følte Guds 
kjærlighet til meg som jeg aldri hadde følt det før. 
Diktet om fotsporene i sanden er vel den beste 
beskrivelsen jeg kan finne. Jeg ble båret. Smerten 
var fremdeles der, savnet og fortvilelsen, men jeg 
var ikke alene.

Livet etter 29. desember 2005 var hardt. Det var 
følelsesmessig utmattende. Jeg hadde tre små som 
trengte meg. Jeg hadde så fryktelig lite å gi dem. 
Jeg hadde mennesker rundt meg som hjalp meg 
alt de kunne. De stilte opp mer enn jeg kunne 
forvente og mer enn jeg noen gang kommer til 
å kunne tilbakebetale. Men det var fortsatt hardt.

Etter noen uker ble jeg på en kjærlig måte gjort 
oppmerksom på at all hjelpen jeg fikk ikke kunne 
fortsette, jeg måtte prøve å stå mer på egne bein. 
Det var hardt, men nødvendig. Gradvis klarte jeg 
å akseptere at Einar aldri kom tilbake. Jeg måtte 
gå resten av veien uten den jeg elsket over alt 
annet på jord.

Dager ble til uker. Uker ble til måneder, og 
måneder ble til år. Takk og lov. Tiden leger alle 
sår, sies det, og i mitt tilfelle var det sant. Tenk 
om jeg skulle kjent den smerten konstant som 
jeg følte i de første dagene og ukene etter ulyk-
ken, ennå.

Veien til hvor jeg er i dag har vært lang, følel-
sesladet… og spennende. Det å være ung enke 
i Kirken i Norge er ikke så lett, spesielt når man 
er gift i templet for tid og all evighet. Men jeg 
hadde bedt mye og studert mye om saken, og 
jeg visste med meg selv at det å gifte meg igjen 
var helt ok. Jeg er fullstendig overbevist om at 
alt jeg ikke nå forstår vil jeg en dag forstå. Det 
viktigste er at jeg har fått mitt eget bønnesvar 
om at alt vil bli vel.

I dag. 34 år gammel. Gift.  
Bor i Sveits. Seks barn.

Min nåværende situasjon fortjener et eget 
kapittel. Antakeligvis kommer jeg til å skrive om 
den en dag. Internett er en fantastisk ting. Hvem 
skulle trodd at man kunne finne lykken der. 2009 
førte Ldslinkup meg sammen med en portugiser 
som bodde i Sveits. Etter ett år giftet vi oss, og 
jeg og barna flyttet til Sveits. Tilsammen har vi 
6 barn, hans barn, mine barn og vårt barn. En 
ekte lappeteppe- familie. Vi snakker 5 forskjellige 
språk hjemme. Vi må tilpasse oss 3 forskjellige 
kulturer (norsk, portugisisk og sveitsisk). Det sier 
seg selv at utfordringene har stått i kø og gjør 
det fremdeles. Men vi gjør vårt beste for å elske 
hverandre og barna våre.

Jeg er rikelig velsignet. Mange har sagt meg 
at når Gud tar, så gir han tifold igjen. For meg så 
stemmer det. Jeg har det virkelig godt. Alt er ikke 
fullkomment. Noen ganger så spør jeg meg selv 
om jeg virkelig gjorde det rette valget ved å flytte 
fra familie og venner for å “finne lykken” i Sveits. 
Men jeg faller alltid tilbake på at uansett hvilke 
valg og avgjørelser vi tar, så vil utfordringer og 
vanskeligheter komme. Sånn er livet. Dessuten 
har jeg fått venner her som kommer til å være 
venner for livet, jeg har opplevd og lært ting her 
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som jeg antakelig ikke hadde fått oppleve på 
andre måter. Jeg elsker livet mitt.

Hva har jeg lært?
Å se tilbake på livet mitt gjør meg ydmyk. Jeg 

har forstått mer og mer at jeg på ingen måte har 
opplevd det verste man kan oppleve (mange 
uttrykker det nemlig slik når de snakker med 
meg). Ja, det var dramatisk, ja, det var vondt. 
Men jeg har truffet mange i etterkant som også 
går gjennom sorg og smerte, som må være sterke 
selv om de ikke føler seg sterke i det hele tatt. 
Livet blir snudd opp ned og tar en vending som 
du aldri hadde forestilt deg.

Jeg har sett ektepar gå fra hverandre fordi 
den ene parten fant seg en annen. Ingen sendte 
blomster, ingen stilte opp for å passe barn, lage 
middager, ingen sendte brev. Den som ble forlatt, 
måtte lide gjennom det tapet uten at mennesker 
rundt engang visste hva sannheten var. Jeg kunne 
gå videre med livet mitt.

Jeg tror at den aller viktigste leksjonen jeg har 
lært er at Jesu Kristi sonoffer ikke bare er til for å 
hjelpe oss å omvende oss eller for at vi får tilgivelse 
for våre synder. Jeg har lært at Jesus Kristus har tatt 
på seg våre sorger og vår smerte. Ved å se til ham 
og legge våre sorger på ham så blir byrden lettere. 
Det har jeg i ettertid opplevd gang på gang. ◼
Klippet fra mormonkvinner.com med tillatelse

Etter nadverdsmøtet fikk 
jeg hilse på profeten, og da 
han tok meg i hånden, fikk 
jeg en varm følelse i hele 
kroppen. Jeg vet at han er en 
Guds mann. ◼
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Hilste på president Monson
Edvard W, M. menighet:

Familien min og jeg var i USA i 
sommer. En av søndagene var 

vi i kirken sammen med pappas 
misjonspresident. I hans menig-
het går også Thomas S. Monson, 
som er profeten i kirken vår.
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Kirkens hovednettside for Norge er endret 
fra august 2014. Se www.jesukristikirke.no 

og få tilgang til mange kilder, også om begi-
venheter som planlegges her til lands. Se også 
www.mormonnytt.no for mer utadrettet virksomhet.


