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 Ikke lenge etter at han kom til 
Saltsjødalen, forutsa Heber C. 

Kimball, rådgiver til president 
Brigham Young: “Det vil bli en 
stor sikteprosess, og mange vil 
falle. For … det vil bli en prøve, 
og hvem vil være i stand til å 
stå?” 1 Selv om han talte om en 
svunnen tid og et sted langt 
borte, er ordene hans lærerike 
for oss i dag. Med den økende 
avstanden mellom Kirkens og 
verdens læresetninger, hvor-
dan kan vi som medlemmer av 
Kirken være trygge og takle vår 
tids prøvelser?

Skriftene lærer oss at i pres-
tedømmets ordinanser “blir 
guddommelighetens kraft tilkjen-
negitt.” 2 Ordinanser er fulle av 
kraft. Jeg husker min dåp og gle-
den jeg følte da jeg ble medlem 
av Kirken. Men selv om dette 
var en kraftfull ordinans, har jeg 
lært at paktene som er forbundet 
med ordinanser, kan opprett-
holde guddommelighetens kraft 
i vårt liv.

En pakt er en hellig avtale 
mellom Gud og hans folk. Alle 
prestedømmets frelsende ordi-
nanser ledsages av pakter. Vi 
inngår en pakt når vi blir døpt, 
og fornyer denne pakten hver 
gang vi tar del i nadverden. 

Det var en pakt som inspirerte 
de vanskeligstilte hellige i Winter 
Quarters til å vende tilbake til 
Iowa og hente de fattige i leirene 
som var for nødstilt til å følge 
etter. Det var en pakt som ga 
min oldemor styrken hun trengte 
for å takle sin tids utfordring.5

Bertha Marie Hansen bodde 
i Danmark på begynnelsen av 
1880- tallet. Der traff hun misjo-
nærer fra Kirken og fikk et 
vitnesbyrd om deres budskap. 
Etter sin dåp ble hun utstøtt av 
foreldrene, og med tungt hjerte 
flyttet hun til København hvor 
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De som mottar Det melkise-
dekske prestedømme, inngår 
i prestedømmets ed og pakt. 
Tempelbegavelsen og beseg-
lingsordinansen omfatter også 
hellige pakter.

Å holde våre pakter vil hjelpe 
oss å unngå ting vi ikke skulle 
se eller gjøre. På samme måte 
hjelper våre pakter oss å gjøre 
gode ting, også når det ikke er 
beleilig. Eldste M. Russell Ballard 
har sagt:

“Av og til fristes vi til å la vårt 
liv styres mer av hva som er 
beleilig enn hva vår pakt inne-
bærer. Det er ikke alltid beleilig 
å etterleve evangeliets normer, 
forsvare sannheten og vitne om 
gjenopprettelsen. Det er vanlig-
vis ikke beleilig å dele evangeliet 
med andre. Det er ikke alltid 
beleilig å ta imot et kall i Kirken, 
spesielt et som tøyer våre evner. 
Anledninger til å tjene andre på 
meningsfylte måter, som vi har 
inngått pakter om å gjøre, kom-
mer sjelden beleilig. Men det 
finnes ingen åndelig styrke i å 
leve av bekvemmelighet. Styr-
ken kommer når vi holder våre 
pakter.” 3

Det var en pakt som styrket 
kong Josia i hans innsats for å bli 
kvitt avgudsdyrkelse i sitt rike.4 
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hun arbeidet for å spare penger 
for å kunne følge profetens opp-
fordring om å emigrere til Utah.

Etter mange år var hun i stand 
til å gjøre det. Med stor forvent-
ning kom hun seg til Utah i håp 
om å bli gjenforenet med venner. 
I stedet var hun nå alene og ute 
av stand til å snakke språket. Det 
ville ha vært lett å miste motet, 
men det gjorde ikke hun. I stedet 
holdt hun fast ved sin pakt om å 
følge profetens oppfordring om 
å samles og streve fremover. Jeg 
vil alltid være takknemlig for at 
hun gjorde det, for hun etterlot 
seg en trosarv som velsigner oss 
den dag i dag.

President Kimball hadde rett. 
Den økende forskjellen mellom 
Kirkens og verdens læreset-
ninger er en prøvelse som kan 
gjøre det vanskelig for oss som 
medlemmer av Kirken å holde 
oss unna vår tids onder. Men vår 
himmelske Fader har ikke latt 
oss være uten hjelp. Han har gitt 
oss ordinanser og pakter som, 
hvis vi husker på dem, vil holde 
oss trygge og hjelpe oss å takle 
utfordringene vi møter. ◼

NOTES
 1. Sitert av eldste Edward Stevenson i 

Life of Heber C. Kimball, Bookcraft, 
Salt Lake City, Utah, side 446.

 2. Se Lære og pakter 84:20.
 3. Eldste M. Russell Ballard, “Som en 

uslokkelig flamme,” Liahona, juli 
1999.

 4. Se 2 Kongebok 22:1- 13; 2 Kongebok 
23:1- 3; 2 Krønikebok 34:1- 2, 8, 14- 21, 
29- 33.

 5. The Young Family, Dorothy Marie 
Young Folk, side 293.

 Oslo stavs årlige møte som 
markerer overgangen fra 

Primær til Det aronske pres-
tedømme, ble holdt i Moss 
28.11.2014. Ansvarlig høyråds-
veileder Idar Røsaker ledet møtet 
og ønsket foreldre, deres sønner 
og øvrige ledere og fremmøtte 
velkommen.

Elleveåringen Mats Karlsson 
holdt en fin tale om plikter og 
ansvar til diakoner, lærere og 
prester. Han sa og viste at han 
gledet seg til å bli diakon. Hans 
far, Christian, talte også og trakk 
historiske linjer fra dagens unge 
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11- årige gutter med foreldre samlet  
på høytidelig overgangsmøte
Ole Podhorny
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prestedømsbærere via Joseph 
Smith og døperen Johannes til-
bake til levittene i Det gamle tes-
tamente. Biskop Johnson trakk 
fram historien om Jesus i templet 
som tolvåring som et forbilde på 
at ungdom fra 12- årsalder også 
kan besøke templet. Han under-
streket at prestedømmet betyr 
tjeneste og nevnte at englers 
betjening også betyr at vi tjener 
andre som “Herrens engler”.

President Kjetil Porsbøll fra 
stavspresidentskapet samtalte 
med elleveåringene om hva de 
forsto om muligheter, ansvar og 
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plikter som lå foran dem som 
bærere av Det aronske pres-
tedømme. Som diakoner kan 
de dele ut nadverd, være med 
som hjemmelærere i mangel 

Kjetil Porsbøll forlot talerstolen for å samtale med de unge
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O
LE

 P
O

DH
O

RN
Y

Mor og primærpresident, Elisabeth  
Karlsson og Anne Knutsen
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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

av lærere, samt tale i kirken og 
være stedfortredere i templet 
ved dåp for avdøde.

Primærpresident Anne 
Knutsen var der med smil, 

interesse og omsorg, og hadde 
med sine hjelpere sørget for den 
atmosfære og hygge som følger 
med god mat og forfriskninger. 
Bildene taler for seg. ◼
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 Min morfar Antonio Sasaki 
Imada, født av Genosque 

Sasaki og Soto Imada den 
24.04.1879 i Hiroshima, Japan, 
giftet seg i Arica, Chile, den 
05.01.1911 med min mormor 
Esther Eugenia Rabutia Montero, 
født 07.09.1890 i Arica, Chile. 
(Har bryllupsbildet og “vielses-
boken” deres)

De fikk fire barn: Hatusiro 
Sasaki Rabutia, Guenosque Sasaki 
Rabutia, Namiko Sasaki Rabutia 
og min mor, Lina Sasaqui Rabutia. 
Hun er den eneste gjenlevende.

Mormor og morfar skilte 
lag med tiden, og mor visste at 
morfar fikk en datter til, med en 
annen dame. Denne datteren 
ble også kalt Lina Sasaki. Morfar 
døde i Antofagasta, Chile, den 
20.02.1930. Det er dette vi vet 
om morfar.

Min mor, min søster og jeg 
ble døpt i Jesu Kristi Kirke den 
17.05.1970 i Chile. Min mor ble 
beseglet til sin ektemann og til 
sine foreldre i London tempel 
i desember 1981.

Da min mor reiste til innviel-
sen av tempelet i Santiago, Chile, 
i 1983, fikk hun beskjed om at 
hun skulle få overnatte hos en 
familie som het Sasaki. Hun fikk 

andre fjerne slektninger på mors 
sider. Hennes navn kom i avisen 
i forbindelse med en ulykke hun 
var del i. De er også medlemmer 
av Kirken. Dette har vært stor 
glede for oss alle sammen.

Min søster giftet seg med en 
nordmann i 1972 og flyttet til 
Sverige. Hun døde i 1994. Jeg 
kom til Norge i 1973, og mor 
kom til Norge i 1988.

Nå føler jeg sterkt at jeg må 
finne morfars slekt i Japan mens 
mor er i live. Hun er 97 år gam-
mel. Jeg har en sterk følelse av 
at det må være noen i familien 
som er medlem av Kirken i Japan. 
Jeg vet også at om det er så, og 
jeg gjør mitt, vil Herren velsigne 
oss med å finne morfars slekt-
ninger som må være både gamle 
og fjerne nå, slik at vi kan glede 
oss over dem og forhåpentligvis 
sammen også over evangeliet, og 
kanskje få vite litt mer om denne 
mannen som emigrerte til et frem-
med land slik vi også har gjort. ◼

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

Fra Japan til Chile til Norge –  
en emigranthistorie
Ester Tapia Sasaki, Romerike menighet

overnatte hos en annen familie, 
men da visste vi at det fantes en 
Sasaki- familie i Kirken.

Så et år etter at jeg ble ferdig 
med misjonen i Norge, reiste jeg 
hjem til Chile i 1987, fast bestemt 
på at jeg skulle spørre alle jeg 
kom i kontakt med i kirken, om 
de kjente til en Sasaki- familie. 
Jeg ønsket sterkt å finne denne 
halvsøsteren til mor og håpet at 
hun var å finne i kirken. Da vi 
kom til kirkens administrasjons-
bygning, spurte jeg straks broren 
som satt i resepsjonen, om han 
kjente en Sasaki- familie. Det 
gjorde han. Han var deres biskop. 
Han kjente også min mors navn 
da han var ansvarlig for Liahona- 
abonnementer i hele Chile. Han 
hadde nevnt min mor til denne 
Sasaki- familien i Santiago. Han 
arrangerte et møte samme etter-
middag og slik – takket være 
evangeliet – ble to halvsøstre 
forenet i voksen alder. Mor var 
da 81 år og tante var 63 år. Begge 
hadde fått to barn. Begge var 
enker. Med tiden mistet begge ett 
av sine barn. Tante døde i 1995. 
Hennes datter, som også heter 
Lina Salazar Sasaki, bor i Santiago.

I løpet av vår tid som medlem-
mer av Kirken har vi også funnet 

Ester Tapia 
Sasaki med 
moren Lina
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 Sommeren for 18 år siden flyttet jeg til Høvik og 
var så heldig å få jobb på Narvesen Bookshop 

Fornebu. Turid var daglig leder der, og jeg var vel-
dig spent på hvordan det kom til å bli. Jeg hadde 
bare vært medlem av Jesu Kristi Kirke i 4 år og 
var fremdeles ganske fersk i kirken. Hvordan ville 
det være å jobbe med en dame som hadde lang 
fartstid i kirken, hvordan var hun, og hvordan ville 
hun ta imot meg?

Jeg hadde ikke trengt å bekymre meg. Jeg ble 
tatt godt imot fra dag én på jobb. Vi var ikke bare 
arbeidskollegaer, men vi ble også gode venner. 
Hun fortalte om seg selv og familien sin, men hun 
stilte også spørsmål om hvordan jeg hadde det og 
hvordan det gikk med meg. Uttrykket “vennskap 
kjenner ingen alder” ble levendegjort gjennom 
Turid. Selv om det var 20 år mellom oss, hadde det 
ingenting å si. Det var som om vi alltid hadde kjent 
hverandre. Jeg la merke til at dette er en dame 
med godt humør, enda mer godt humør og en stor 
bøtte med humor. Turid ler alltid, til og med når 
noe er vanskelig eller litt alvorlig.

En dag ikke lenge etter at jeg hadde begynt å 
jobbe på bookshop’en på Fornebu, sa hun til meg: 
“Du Solveig, dårlige bøker sender vi i retur. Vi sel-
ger ikke sånt her.” “Kan vi det da?” spurte jeg. “Ja, 
det er klart vi kan. Vi bestemmer hva vi skal selge, 
ikke de høyere oppe i Narvesen- systemet.” Inte-
gritet, tenkte jeg. Dette er en dame med integritet. 
Hun etterlever det hun tror på, selv i en jobb med 
å selge bøker.

For det var viktig for henne at bøkene skulle 
være oppløftende.

Ikke lenge etter fikk jeg et kall i kirken. Vi 
tilhørte begge Sandvika menighet. Jeg fikk et kall 
som lærer i Primær, som er organisasjonen i kirken 

for barn i alderen 3- 11 år. Turid var president for 
Primær og den som hadde hovedansvar for alle 
barna og de voksne der. På et helt annet felt enn 
i butikken fikk jeg se og lære av henne hvordan 
hun var sammen med små barn og litt større barn. 
Jeg så og lærte av henne.

Turid hadde et uttrykk: “Himmelen i kjelle-
ren”. Det brukte hun når hun bar sitt vitnesbyrd 
fra talerstolen om hvordan hun opplevde å være 
sammen med disse barna, som faktisk har sine 
søndagsmøter nede i kjelleren.

Etter en stund ble jeg kalt som president for 
Primær etter henne. Det var store sko å fylle. Men 
jeg hadde lært av henne, jeg hadde sett hennes 
kjærlighet til disse barna og hvordan hun var sam-
men med dem, og det gjorde min nye oppgave 
enklere å utføre. Jeg gjorde som hun hadde gjort, 
ikke bare fordi hun var et eksempel og fordi jeg 
kopierte henne, men også fordi jeg hadde lært å 
bli glad i disse barna.

En dag for ca. 12- 13 år siden fortalte Turid meg 
at Doug og hun skulle bli fosterforeldre. På den 
tiden var Turid rundt 52 år! Hva jeg tenkte? “Er det 
så lurt da?” “Utrolig!” var vel den neste tanken. I 
alle fall ble hun og Doug det, fosterforeldre. For 
ordtaket “Der det er hjerterom er det husrom” 
hører hjemme hos Turid og Doug. Så Trym kom 
og ble en del av familien.

For ca. 11 år siden sa Turid en dag til meg at 
Andi hadde fått kontakt med sin biologiske mor. 
Jeg undret meg over hvordan det kom til å bli og 
hvordan ville det være for Turid og Doug? Jeg har 
fått tillatelse av Kristie, Andis biologiske mor, til å 
gjengi noe hun skrev på Turids tidslinje på face-
book, 7. november, samme dag som Turid gikk 
bort:

“Idag føler jeg stor hjertesorg over nyheten om 
at en kjær venn har gått bort, en venn som adop-
terte og oppdro min datter til å bli den fantastiske 
kvinnen hun er idag. Turid og Doug oppdro 

Turid Elin Gardner 1949- 2014
Solveig Wyssenbach, Sandvika menighet
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henne i et hjem fylt med glede og så mye kjærlig-
het at det overvelder meg å se hvilken velsignelse 
det var i mitt eget liv. Selv om det bare er 10 år 
siden jeg ble kjent med Turid, er jeg sikker på at 
vi kjente hverandre … mye lenger enn dette korte 
jordelivet… Jeg vil for alltid stå i takknemlighets-
gjeld til denne kvinnen i Norge som påvirket livet 
mitt, tusener av mil avsted, og som ga min datter 
det livet hun har idag. Hun levde som et eksempel 
og la et grunnlag som jeg i bønner ba om og som 
var absolutt mer enn jeg forventet.” Hun nevner 
både Paul og Trym i sitt innlegg.

Turid har plass til mange i hjertet sitt, også Kristie.
Jeg har tittet litt på hva venner og familie av Turid 

har skrevet på tidslinjen hennes på facebook, og 
her er noen av beskrivelsene: Kjærlig, omtenksom, 
smilende, et lys, et eksempel, inkluderende, varm, 
hjertelig, generøs, medfølende, lyttende, en naturel-
sker, solskinn og innehaver av Kristus- lik kjærlighet.

Alle disse beskrivelsene av Turid får meg til 
å tenke over følgende: Hvorfor er hun sånn? Jo, 
sikkert mye av natur, men jeg tror også fordi hun 
trodde på noe som står skrevet i Mormons bok. En 
profet i den boken heter Alma, han hadde under-
vist en gruppe mennesker om Jesus Kristus, og han 
sa til dem: “Og nå, ettersom dere ønsker å komme 
inn i Guds hjord og kalles hans folk, og er villige til 
å bære hverandres byrder, så de kan være lette, ja, 
og er villige til å sørge med dem som sørger, ja, og 
trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vit-
ner til alle tider og i alle ting og på alle steder dere 
måtte være, like til døden … hva har dere så imot 
å bli døpt i Herrens navn for å bekrefte at dere har 
inngått en pakt med ham om at dere er villige til å 
tjene ham og holde hans bud?”

Det siste kallet Turid hadde i denne menighe-
ten, var å være leder for barmhjertighetstjenesten. 
Det vil si at hun hadde ansvar for å se til de av 
søstrene som trengte hjelp i hjemmet på en eller 
annen måte. En venn i kirken var på besøk hos 

Turid på Drammen sykehus før hun ble som 
sykest” og det hun lurte på da var: “Hvordan går 
det med søstrene i menigheten? Er det noen som 
trenger hjelp?” Det er Turid i et nøtteskall.

Rut Sterri, en venn av Turid, delte noe med meg 
for noen dager siden. Livet er jo ikke alltid enkelt, 
alle har noe å streve med, og Turid hadde også 
det, spesielt de siste årene med sykdommen. Men 
det var andre ting også. Hun og Rut fleipet med 
det, eller hadde litt moro med det, ved flere anled-
ninger når det var litt motbakke i livet.

Turid kunne da si: “Og dette visste vi om før 
vi kom hit ned, men likevel sa vi ja. Vi til og med 
jublet over de prøvelser vi visste vi ville få.”

Det finnes et sitat fra en av lederne i vår kirke, 
president Packer:

“Livet vil ikke være fritt for utfordringer, noen av 
dem er bitre og vanskelige å bære. Vi kan ønske å 
bli spart for alle livets prøvelser, men det ville være 
i strid med den store plan for lykke.”

Jeg ønsker å avslutte med et notat jeg fant på 
Turids tidslinje på facebook som hun la ut 24. 
juni 2011. Det uttrykker mye av det vi tror på med 
hensyn til at vi skal møtes igjen. ◼

Menneskene er vevd sammen

Vi er vevd sammen

Menneskene

Som et stort edderkoppspinn  
rundt jorden henger vi sammen:

Menneskene

Tynne tråder er vi 
men vi er alle en tråd

Hver dag rives nettet 
det er noen  
som forsvinner fra øyet

Men de var 
og vi henger fremdeles sammen 
for vi vever nye tråder videre 
gjennom tårer som faller 
som tunge duggdråper 
vever vi over avslitte livstråder 
svarte sørgebånd vever vi 
må ikke stoppe opp 
vev mennesker 
vev
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Turid Elin Gardner med Doug
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Hvem våger å si at dette var alt?
Idar Røsaker ved Turid Gardners begravelse

Hvem våger å si at dette var alt?
Ved troens port
har vi stått flere ganger allerede
Og vi står her fortsatt
Har ikke banket på  
for å komme inn, få vite
Nei, ikke ennå.
Men vi vil så gjerne ha et lite
glimt av denne  
lysende uvirkelighet der borte
som så mange ord  
forgjeves har villet gripe

Hit og så langt har vi fulgt deg
Her står vi  
med hengende hender og
lutende hoder.
Spørrende. Spørrende

Og så senker vi deg ned i jorden
mens vi løfter blikket  
mot himmelen
Vår klage høres og blir hørt

Så går vi nølende bort
Nikker varsomt og innviet  
til hverandre,
Innviet i sorg
Og kjenner at jorden  
trekker oss mot seg

Men troen forsikrer oss
Din død er ingen evig søvn
Din død er ingen avskjed heller

For din ånd lever  
så nær, så nær
Ditt varme smil
Ditt ømme blikk
Dine flittige hender
Din trillende latter
Dine tårer

Du er alltid her
Alltid her i oss
Borte, joda
Men likevel, så nær, så nær ◼

Oppgaver og plikter i Det 
aronske prestedømme
Mats K, Sandvika menighet
Tale holdt i Moss 28.11.2014

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

 En prests plikt er å forkynne, undervise, for-
klare, formane og døpe, og forrette nadverden, 

og å besøke hvert enkelt medlems hjem og for-
mane dem til å be høyt og i lønndom og ivareta 
alle plikter overfor familien. Og han kan også 
ordinere andre prester, lærere og diakoner. (Lære 
og pakter 20:46- 48)

Det aronske prestedømme heter Det aronske 
prestedømme fordi det ble overdratt til Aron og 
hans sønner gjenom alle generasjoner, Aron var 
broren til Moses, det er fire embeder i Det aronske 
prestedømme.

Diakon
En ung mann som er døpt og bekreftet som 

medlem av Kirken og er verdig, kan bli ordinert til 
embedet diakon når han er 12 år gammel. Diakoner 
deler ut nadverden, holder god orden i kirkens byg-
ninger og på uteområdet, fungerer som budbringer 
for prestedømsledere og samler inn fasteoffer.

I januar fyller jeg 12 år, jeg gleder meg veldig 
til at jeg blir diakon, jeg gleder meg også til å dele 
ut nadverden. Nadverden fornyer vår dåpspakt og 
Jesus innførte nadverden under det siste måltid, 
før han led for oss, døde for oss og oppsto for oss. 
Nadverden er en hellig stund, man må kunne leve 
godt og holde budene for å delta i nadverden. De 
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som deler ut nadverden, representerer Jesus, det er 
en stor ære. Hvis Jesus hadde vært tilstede, hadde 
han vært med på å dele ut nadverden.

Lærer
En verdig ung mann kan ordineres til lærer når 

han er 14 år eller eldre.
Lærere har alle de plikter, rettigheter og krefter 

som hører til en diakons embede, i tillegg til andre.
Lærere i Det aronske prestedømme skal hjelpe 

kirkens medlemmer å etterleve budene (se L&p 
20:53- 59).

Som hjelp til å oppfylle dette ansvaret blir de 
vanligvis gitt i oppdrag å virke som hjemmelærere.

Lærere klargjør også brødet og vannet til 
nadverden.

Prest
En verdig ung mann kan ordineres til prest 

når han er 16 år eller eldre.
Prester har alle plikter, rettigheter og krefter 

som tillhører en diakons og en lærers embede, 
pluss noen i tillegg (se L&p 20:46- 51).

En prest kan døpe. Han kan også forrette  
nadverden. Han kan ordinere andre prester,  
lærere og diakoner.

En prest kan lede møter når det ikke er noen 
prestedømsbærer med Det melkisedekske preste-
dømme tilstede.

Biskop
En biskop ordineres og beskikkes til å presidere 

over Det aronske prestedømme i en menighet.
Han er president for prestenes quorum.
I sitt embede i Det aronske prestedømme tar 

biskopen først og fremst hånd om timelige saker, 
som å forvalte finanser og opptegnelser og lede 
omsorgen for de fattige og trengende.

En biskop blir også ordinert til høyprest så han 
kan presidere over alle medlemmene i menigheten.

En biskop er en dommer i Israel 
og intervjuer medlemmer i forbindelse 
med tempelanbefaling, prestedøms-
ordinasjoner og andre behov. Han er 
berettiget til gaven å kunne skjelne. ◼
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Mia H, Moss menighet
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Mats K, Sandvika menighet
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Vi er sammen og lærer om viktige 
prinsipper, og vi leker og har det 

hyggelig. Det er fint når alle er glade. 
Gud vil at vi skal ta vare på hverandre og 
styrke hverandre og hjelpe hverandre til 
å komme tilbake til vår himmelske Fader.

Jeg har laget en sang som vi synger 
på åpningen av hver hjemmeaften. Det 
er blitt en tradisjon å synge den. Hver 
eneste en av oss i familien nevnes, og 
siden vi er ganske mange, blir sangen 
like lang. Har vi besøk, blir gjestene også 
nevnt i sangen. ◼

På Nett

Kirkens hovednettside for Norge er endret fra august 2014.  
Se www.jesukristikirke.no og få tilgang til mange kilder, også om 

begivenheter som planlegges her til lands. Se også www.mormonnytt.no 
for mer utadrettet virksomhet. ◼

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Når vi har hjemmeaften, styrker vi familien.
Mia H, Moss menighet

E N  P Å S K E G A V E  T I L  D E G  O G  D I N E  V E N N E R

Denne påsken lanserer Kirken en video og en webside 29. mars som 
fokuserer på Frelserens oppstandelse og viktigheten av forsoningen 

i vårt liv. Vi inviterer alle til å oppdage Hans offer, omfavne Hans lære 
og dele Hans glede ved å gå til easter.mormon.org. ◼


