
 A p r i l  2 0 1 5  L1

Områdesytti

Apostelen Paulus forkynte at 
hele loven er oppfylt i ett 

ord: Du skal elske.1 Sann kjær-
lighet, fortsetter Paulus, kommer 
fra et rent hjerte og en tro som 
er oppriktig.2 En vesentlig del 
av vår tro er å oppnå selvhjul-
penhet, både åndelig og timelig. 
Selvhjulpenhet har vært og er en 
av prioriteringene som de hellige 
i denne evangelieutdeling blir 
undervist i. Veien til selvhjulpen-
het kan imidlertid være lang, og 
noen ganger ledsaget av for-
styrrelser, sykdom, økonomiske 
kriser og personlige og andre 
avgjørelser som kan komme i 
veien for timelig selvhjulpenhet, 
den ene siden av selvhjulpenhet. 
Den andre er åndelig selvhjul-
penhet. Begge er uadskillelige 
sider av samme sak – fullstendig 
selvhjulpenhet.3

Uten å felle noen dom over 
hvorfor våre brødre og søstre 
har havnet i sine vanskelige 
omstendigheter, skulle ekte 
kjærlighet drive oss til medliden-
het, som ifølge Skriftene har en 
bokstavelig betydning: “å lide 
med”.4 Frelseren, som “har inder-
lig barmhjertighet [og] er fylt av 
medlidenhet mot menneskenes 

Skriftene oss at denne renhet 
i hjertet fører til medfølelse og 
barmhjertighet, som i sin tur 
fremkaller nestekjærlighet. Fordi 
de forsto budet “du skal elske 
din neste som deg selv”,10 hadde 
Enoks folk medlidenhet, led 
med hver enkelt av deres mindre 
heldigstilte brødre og søstre, og 
samarbeidet om å gi lindring til 
de fattige og trengende i den 
grad at det ikke lenger fantes 
flere fattige blant dem.

I en verden som stadig oftere 
avviser Frelserens læresetninger, 
strever mange av våre brødre 
og søstre med fullt ut å oppleve 
vekst under uheldige omsten-
digheter og omgivelser, eller 
med begrensede muligheter. 
Vi kan fornye vår tro gjennom 
medfølelse. Vår tro på Jesus 
Kristus og hans evangelium er 
tilstrekkelig til å utvikle medli-
denhet med og nestekjærlighet 
til mennesker i nød. Med over-
bevisning og håp om en bedre 
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Fasteoffer: En tilkjennegivelse 
av medlidenhet
Eldste Adonay S. Obando, Spania

barn” 5, er det fullkomne eksem-
pel på medlidenhet og nestekjær-
lighet. Hver gang Herren var nær 
noen i motgang eller prøvelser, 
avledet han ikke seg selv ved å 
prøve å finne grunnene til eller 
fordømme den dårlige avgjørel-
sen. Med sin fullkomne kjærlig-
het hadde han medlidenhet med 
hver enkelt av dem, og handlet 
umiddelbart for å velsigne dem 
i deres nød eller sykdom.

Akkurat slik enken6 som ikke 
hadde noe å gi, ga et offer, har 
hvert medlem av Kirken det 
fantastiske privilegium å delta i 
den guddommelige gaven medli-
denhet ved å faste og gi offerga-
ver. Uten hensyn til sosial rang 7 
eller tilgjengelige midler, faster 
siste- dagers- hellige en gang i 
måneden, både for å styrke vår 
åndelige selvhjulpenhet og for 
å hjelpe andre i nød å oppnå 
sin selvhjulpenhet ved å betale 
fasteoffer.

Herren kalte sitt folk Sion,8 
i den grad de oppfylte tre krav: 
De var av ett hjerte, de levde rett-
skaffent, og det var ingen fattige 
blant dem. Det er ikke tilfeldig 
at betydningen av Sion er “rene 
av hjertet”.9 Nok en gang viser 
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verden kan vi bidra med et 
generøst fasteoffer fra et hjerte 
fylt av kjærlighet og medfølelse 
med våre brødre og søstre.

Hvis vi går gjennom dette livet 
med en takknemlig holdning, vil 
vi være fintfølende for det fak-
tum at det alltid finnes mennes-
ker med større behov enn våre. 
Vi vil være som enken, som selv 
i de forferdeligste omstendig-
heter betraktet det som et hellig 
privilegium å hjelpe de fattige 
og trengende.

Vi kan gjøre faste og betaling 
av fasteoffer til en del av livet, og 
undervise om det og innpode 
det i våre familier og forsamlin-
ger. Deres trofaste overholdelse 
vil bringe lys til hans disipler,11 
Frelseren vil være vår veile-
der, og hans folk vil være som 
en kilde som aldri går tom for 
vann.12 Fremfor alt vil vi hjelpe 
de fattige og trengende, som alle 
er barn av den samme Fader, 
oppholdt av hans kjærlighet, 
og bevare en forlatelse for våre 
synder slik at vi kan vandre 
skyldfrie for Gud.13 ◼

NOTES
 1. Galaterne 5:14.
 2. 1 Timoteus 1:5.
 3. Dieter F. Uchtdorf, “Hjelp på Herrens 

måte”, oktober 2011.
 4. Veiledning til Skriftene: Medlidenhet.
 5. Mosiah 15:9.
 6. Markus 12:41- 44.
 7. 5 Mosebok 16:17.
 8. Moses 7:18.
 9. Lære og pakter 97:21.
 10. Matteus 22:39.
 11. Jesaja 58.
 12. Jesaja 58.
 13. Mosiah 4:26.

 Det er aften noen få uker før 
jul. Kulden har satt seg i 

jorden, rimfrost dekker tynne, 
bladløse grener, og bakken lyser 
opp i vintermørket fordi det ser 
ut som noen har drysset et lag 
melis på den.

Folk i godt humør ankommer 
Glemmen kirke i Fredrikstad. 
De setter seg ned på benker fra 
1850- tallet og lar blikket sveve – 
først rundt i det gotisk- inspirerte 
langplanet, så høyt oppunder 
det buede, lyse taket.

Så har tiden kommet. Fra bak 
i salen marsjerer orkester og kor 
frem. Her er solister, tenåringer 
og besteforeldre. I Glemmen 
kirke er de mange.

Samarbeid med andre kor
På grunn av en sampro-

duksjon mellom Jubilate, 
Ungdomskoret i Glemmen kirke 
og vårt eget Jul i Toner, stod tre 

L O K A L N Y T T

Jul i Toner 2014
Heidi Morrell Andersen
Moss menighet

Tre kor og 
orkester i 
Glemmen kirke

Anne- 
Margrethe 
Eikaas Svanes  
– solist i  
Glemmen kirke

kor, pluss orkester, side om side 
denne kvelden. De to veleta-
blerte Østfold- korene ble ledet 
av dirigent Vigdis Djupang.

Stemningsfylte musikknummer 
– noen felles, andre hver for seg 
– skapte variasjon og oppfylte 
alle ønsker om julemusikk man 
måtte ha. Åpningsnummeret “Joy 
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to the World”, med alle korene 
samlet, ga publikum en god start 
på en stemningsfylt konsert.

På samme måte stilte Jul i 
Toner- kor og orkester opp i Nes 
kirke et par uker senere for å 
holde konsert i samarbeid med 
Nes Bygdekor. Bygdekoret, 
under ledelse av dirigent Siw 
Graabræk Nielsen, har tidligere 
vært gjestekor på julekonsert i 
kirken på Romerike.

Jul i Toner gleder seg over å 
kunne ha dyktige og engasjerte 
samarbeidspartnere. At man åpner 
en dør for samspill og teamwork 
er både klokt og utviklende.

er skrevet på Jul i Toners web-
side. Musikk og ord som bærer 
frem budskapet om vår Frelser 
og hans fødsel, vil alltid bringe 
frem varme følelser i oss.

Kor og orkester ga alt for å 
bringe frem budskapet: For et 
barn er oss født, en sønn er oss 
gitt, og herredømmet er på hans 
skulder, og han kalles Under, 
Rådgiver, Veldig Gud, Evig 
Fader, Fredsfyrste. Da kan julen 
bare komme. ◼

3 søsken  
Lundkvist i 
Glemmen kirke

Med Nes
bygdekor på

Romerike

Tonje
Loewen –
piano, orgel
og vokal

Katharina Kockum, solist  
i Drammen, Romerike og Nes

En juletradisjon
Mange vil gjerne ha med seg 

en julekonsert eller to i desem-
ber måned. Musikk hører julen 
til – oppbyggende, gledelig og 
trosfremmende musikk.

En mengde musikkglade er 
involvert i Jul i Toner- prosjektet, 
og timene med forberedelse er 
mange. Jul i Toners fjerde år sies 
å være det beste så langt. Kon-
sertene har tidligere trukket fulle 
hus og vært til stor glede for et 
begeistret publikum. Spesielt 
hyggelig er det med gjesteso-
praner som høyner nivået på 
flere av fremføringene. Anne- 
Margrethe Eikaas Svanes og 
Katharina Frogner Kockum sang 
seg inn i hjertene på tilhørerne.

Jul i Toner har blitt en institu-
sjon, et betydningsfullt foretak, 
der arbeidet gjøres frivillig og 
med glede. Mest av alt har Jul 
i Toner blitt en tradisjon.

Julens ånd
Jul er en tid for ønsker. Jul er 

en tid for lengsler. Disse ordene 
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 På menighetskonferansen 14.9.2014 ble et nytt 
biskopsråd oppholdt i Bergen menighet.
Odd Arve Gjevik, 47, ble ordinert til biskop. 

Han er gift med Hege, de har 8 barn, hvorav 2 

har tjent/tjener på misjon. Han har tidligere vært 
grenspresident, eldstenes quorumspresident, råd-
giver i distriktspresidentskap (Stavanger og Trond-
heim), rådgiver i grenspresidentskap, stavssekretær 
mv.) Av yrke er han siviløkonom.

Knut Sigmund Grove, 52, ble 1. rådgiver. Han 
har tidligere virket som eldstenes quorumspre-
sident, rådgiver i grenspresidentskap og man-
geårig primærlærer. Han er gift med Bente. De 
har to barn sammen, (en sønn tjente på misjon 
i London). Han er sivilingeniør av yrke.

Trond Klæboe, 41, ble 2. rådgiver. Han er gift 
med Birthe, og de har 6 barn. Han er tidligere 
rådgiver i grenspresidentskapet, rådgiver i UM i 
staven, rådgiver i eldstenes quorum, søndagsskole-
lærer mv. Han er utdannet ingeniør.

Oddbjørn Sigfred Strand- Angermann, 50, ble 
menighetssekretær og Tyler Joseph Hull, 31, 
menighetens utøvende sekretær. ◼

Biskopsrådet i Bergen menighet
Ole Podhorny

Biskopsrådet 
i Bergen med 
sekretærer
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Grøtfest i Fredrikstad menighet 2014
Aktivitetsansvarlig Lailani Langbach

 Grøt er den eldste retten i 
Norden. Det er mange som 

antar at bygg-gryn var grunnla-
get for grøten i Norge. Bygg var 
det mest brukte kornet i viking-
tiden. Ordet grøt kommer fra 
det norrønte ordet “Grautr”, som 
betyr grovmalt.

Rundt 1340 fikk man kjenn-
skap til risengrynsgrøten. Det var 
ikke hvem som helst som hadde 
råd til å spise risengrynsgrøt. Det 
var opprinnelig en rikmannsrett, 
men ble senere mat for alle.

I tidlig middelalder ble grøten 
omtalt som hellig. En kvinne 

som ikke kunne koke grøt, 
kunne like gjerne pakke sam-
men, hun dugde i hvert fall 
ikke til å bli gift, het det på 
folkeminne.

Grøt er for mange synonymt 
med jul her i Norge, og 

desember er høysesong for 
grøtspising.Hjelpeforeningen 
og Unge kvinner i Fredrikstad 
menighet holdt denne tradisjo-
nen ved like 10. desember. Det 
var en glede å se unge kvinner 
og modne kvinner dele sine 
talenter. Søsterkjærlighet og 
felleskap var tydelig å se blant 
søstrene.

Hjelpefore-
ningspresident 
Bella Arntzen 
leser
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Kvelden ble 
startet med bønn 
og julesalme. 
Ånden var sterkt 
tilstede da søster 
Ingunn Andresen 
leste juleevan-
geliet. Deretter 
fulgte nydelige 
fløytespill og 
piano/sang 
fra Sissel Hoel, Erin Strand og 
Yowellah Pedersen.

Vi leste også grøthistorikken 
fra søster Bella Arntzen. Unge 
kvinner sang og spilte sammen 
med sine ledere. En hel kjele 
med grøt ble spist opp, og 
appelsiner og pepperkaker gikk 
med. Vi følte oss som barn igjen 
da vi åpnet julepakkene.

Kvelden ble avsluttet med 
bønn. ◼

 Søster Kultorp skrev den første del av diktet som sterkt 
søkende ungdom. Hun fant Kirken og evangeliet da hun  

var 43, og noen år senere skrev hun siste del.

Lailani 
Langbach
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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 ◼

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

Hvor Finnes?
Dagny Kultorp, Fredrikstad menighet

Dagny Kultorp, Fredrikstad menighet
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Hvor finnes håp som aldri  
brister

Hvor finnes ham en aldri mister?
Jeg fant gleden, jeg fant freden,
Jeg fant himmelen og evigheten
Jeg fant frihet som fuglenes flukt
Jeg fant lys som aldri blir slukt.
Jeg fant lindring, jeg fant glemsel
Jeg fant det som kan stille min 

lengsel
Jeg fant håp som aldri brister
Jeg fant troen jeg aldri mister ◼

Hvor finnes gleden,
hvor finnes freden
hvor finnes himmelen og
evigheten
hvor finnes frihet
som fuglenes flukt
hvor finnes lys som aldri 

blir slukt?
Hvor finnes lindring,
hvor finnes glemsel
hvor finnes det som kan
stille vår lengsel
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 Jeg glemte Gud etter konfirmasjonen.  
Men så traff jeg misjonærene. 

 Jeg hadde levd livet mitt i 18 år, stort sett uten 
Gud, da jeg traff representantene fra Jesu Kristi 
Kirke for aller første gang. 
 Jeg hadde trodd på Gud. Før. Født halvt spansk, 
halvt norsk og med det fulgte det halvt statskirke, 
halvt katolikk. Det ble ikke snakket om religion 
som jeg kan huske, men jeg sovnet til sangen 
“Kjære Gud jeg har det godt, takk for alt som 
jeg har fått…” og det var nok til at jeg da trodde.

Men med årene forsvant troen. Og jeg tenkte 
ikke mer på det før jeg var 13 år og satt på bussen 
og hørte på radioen om en jente på 14 som hadde 
kreft og skulle dø. Da dukket de tunge spørsmå-
lene opp: “Er det mer enn dette livet? Hvis jeg dør 
i dag, vil graven min ligge der øde, med fallende 
regndråper og fargerike høstblader mens kroppen 
min bare ligger der og blir borte for alltid samtidig 
med at andre mennesker haster forbi i egne liv 
uten å huske meg lenger?” Tankene gjorde sterkt 
inntrykk, og da jeg året etter konfirmerte meg, 
leste jeg Bibelen hver kveld en periode. Jeg 
ønsket å vise Gud at dette gjorde jeg fordi 
jeg faktisk trodde at han fantes. Men 
jeg fikk ikke ting til å stemme. Presten 
sa at Gud og Jesus var den 
samme, og jeg kunne ikke 
fatte hvorfor Jesus skulle ha 
behov for å be til seg selv. 
Det var ikke det eneste 
jeg syntes ikke 
stemte. Og etter 
konfirmasjonen tenkte 

jeg ikke på Gud lenger. Jeg var ung og i ferd med 
å løsrive meg fra barndommen. Det var mer enn 
nok av andre ting å tenke på.

Jeg var 18 år første gang jeg traff misjonærene. 
Jeg flyttet hjemmefra da jeg var 15, så da hadde jeg 
allerede bodd for meg selv i 3 år og var ganske selv-
stendig. På det tidspunktet var alt jeg visste om mor-
monene at de ikke drakk alkohol og at de ikke gikk 
i miniskjørt. Noen i familien hadde vært på besøk 
i kirken og fortalt meg at de spilte landhockey der. 
Jeg var sportsjente, aktiv håndball-  og fotballspiller i 
tillegg til ihuga ishockey- fan, så at de spilte landhoc-
key var et stort pluss for meg. Så da jeg ble spurt om 
jeg ville være med en dag, sa jeg ja. Så en søndag 
dro jeg til kirken i Trondheim. De spilte selvfølgelig 
ikke landhockey, det var tross alt søndag.

Jeg husker ingenting fra denne dagen nå. Men 
jeg hadde skrevet dagbok og fant siden fra denne 
dagen for en tid tilbake. Der står det: “Jeg følte 
en fred som jeg ikke har følt før.” Uten å vite det 
hadde jeg følt Den hellige ånd for aller første gang.

Ikke lenge etter traff jeg misjonærene sammen 
med et par jenter på min alder som var medlemmer. 
De underviste meg om de grunnleggende tingene 
og stilte meg spørsmål. Det startet tankeprosessen 
min: Finnes Gud? Er Jesus Kristus virkelig? Er dette 
noe jeg burde bruke tid på å finne ut? Men selv om 
prosessen var i gang, var jeg i siste året på videre-
gående og hadde mye å tenke på med avsluttende 
eksamener. Jeg var dessuten russ og syntes fri-
heten som fulgte med å bli 18 år og myndig, var 

befriende. Det ble lite møter 
med misjonærene.

Russetiden og eksa-
mener kom og gikk, 

og i juni tok jeg 
med meg 

flyttelasset 
og flyt-

tet 6 mil – til 

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

Hvordan en bønn som  
18- åring forandret livet mitt
Katinka Bakkland, Moss menighet
sakset fra mormonkvinner.com

Katinka  
Bakkland  
med familien, 
Moss menighet
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Trondheim. Der ventet sommerjobb, og jeg begynte å 
spille ishockey på et damelag. Det ble mye jobbing og 
mange treninger. Men innimellom møtte jeg misjonæ-
rene og begynte å lese litt i Mormons bok. Jeg ble opp-
fordret gang på gang til å be og spørre Gud for å finne 
ut om han fantes. Men jeg var ikke klar. Jeg visste at 
hvis jeg ba, og under over alle under, skulle få et svar, 
så betydde det at jeg måtte legge om livet mitt. Det 
var jeg ikke klar for. Når jeg ba, så var det lynkjappe 
bønner. “Kjære Far, er du der? Amen.” Han hadde ikke 
kunnet svare om han hadde ønsket det. Og jeg var 
ikke helt klar for svaret. Ikke da. Men en dag skjedde 
noe som gjorde at jeg faktisk ønsket å vite.

Den dagen livet mitt begynte på nytt Jeg ønsket 
virkelig å finne ut om det fantes en Gud, og jeg 
bestemte meg for at om jeg fikk et svar, skulle jeg 
faktisk leve livet mitt på en bedre måte. Og hvis ikke, 
så var det farvel til misjonærene og maset deres. 
Misjonærene var hyggelige og morsomme, men jeg 
ønsket ikke å bruke av tiden deres lenger. Men jeg 
følte at jeg skyldte dem i hvert fall å prøve å be skik-
kelig en siste gang.

Det var en halvskyet trøndersk sommerdag, og jeg 
gikk en tur i skogen ovenfor der jeg bodde. Jeg hadde 
lest om Joseph Smith og tenkte at nå skulle jeg gjøre 
dette skikkelig. I skyggen av et stort tre med utsikt 
over Trondheimsfjorden, knelte jeg ned og begynte 
å be. Idet jeg ba, skjedde det noe. All den forvirrin-
gen som hadde fylt kroppen min, ble vasket bort i en 
sakte bølge som begynte ved hodet og gikk gjennom 
kroppen min, og jeg følte en fantastisk, sterk fred. 
Jeg bare kjente med hele meg at Gud fantes, at Jesus 
Kristus var hans sønn og at ved å døpe meg i Kirken, 
ville jeg starte på veien tilbake til ham. Det var en 
fantastisk følelse! Alt inni meg hadde falt på plass, og 
det føltes godt. I det samme fant noen solstråler veien 
gjennom skyene mot meg og så ut som en vei opp 
mot himmelen. Det var som om himmelen selv ville 
understreke at jeg sto foran stien tilbake til Gud.

Dette var dagen livet mitt begynte på nytt.

Jeg traff misjonærene i kirken neste søndag og 
hvisket til dem under nadverdsmøtet: “Jeg har bedt, 
og jeg vet at Gud finnes, og jeg vil bli døpt.”

Ikke lenge etterpå ble datoen satt. På vei til kirken 
den dagen jeg skulle bli døpt, ble jeg spurt: “Er du 
sikker på at du vet hva du gjør?” Andre i familien var litt 
oppgitt og sa: “Ja, ja … du vokser det vel av deg.” Jeg 
var imidlertid helt sikker på hva jeg gjorde. Jeg sto 100% 
bak mitt ja den dagen. Jeg husker veldig godt følelsen 
jeg hadde etter dåpen. Det var en følelse av lykke som 
sprengte på innenifra. Det føltes så utrolig godt! Mine 
første skritt i den beste delen av livet mitt var tatt.

Hvorfor jeg ikke ville dra på misjon og hvorfor jeg 
gjorde det allikevel. 2 år etter dåpen min vurderte 
jeg å dra på misjon, jeg var jo i riktig alder ( før var 
aldersgrensen 21 år, nå er det 19 år). Jeg bestemte 
meg for å ikke dra. Som forholdsvis nytt medlem følte 
jeg at jeg ikke visste nok til å dra på misjon. Og det 
var ting som jeg følte jeg ikke kunne klare meg uten i 
halvannet år, deriblant musikk og dans. Flere ganger 
ba jeg for å være sikker: “Kjære himmelske Far, jeg 
har ikke tenkt å dra på misjon. Er det ok?”. Jeg følte 
aldri noe spesielt, så jeg tenkte at det var vel greit 
nok. Gud visste jo at jeg ikke hadde nok kunnskap til 
å dra ut og dele evangeliet videre.

Men en dag bestemte jeg meg for å be om det 
motsatte, for å sjekke hva jeg følte da. Så jeg ba: 
“Kjære himmelske Fader, er det din vilje at jeg skal 
dra på misjon?” Pang! Den hellige ånd kom med 
stor kraft, og det var absolutt ingen tvil. Reaksjonene 
mine kom som perler på en snor: “Åh, neeei! Jeg skal 
på misjon! ”  Deretter undrende:  “Hm … jeg skal på 
misjon.”  Og til slutt: “Kuuult! Jeg skal på misjon!”  
Alt på under ett minutt. Og det gikk opp for meg at 
jeg hadde det eneste jeg trengte for å dra. Jeg hadde 
et vitnesbyrd jeg kunne dele.

Men det var ikke så lett. Jeg hadde nylig kommet 
gjennom nåløyet og skulle jobbe foran kamera i 
student- TV’n og skulle signere en slags kontrakt på 
2 år. På dette tidspunktet studerte jeg medievitenskap 
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og følte meg kjempevelsignet som også fikk denne 
muligheten. Men nå måtte jeg jo si nei for å reise 
på misjon. Det var tungt, men jeg gjorde det. Rett 
etterpå fikk jeg faktisk sjansen til å jobbe i radio 
i stedet, og det passet meg utmerket. Å bytte et 
kamera foran ansiktet med en mikrofon – jeg 
elsket det! Ting falt på plass.

Man får ikke selv bestemme hvor man vil utføre 
misjonen. Dette er en stor kabal som legges av 
andre. Men i søknadspapirene har man mulighet til 
å skrive når og hvor man ønsker å dra. Jeg skrev føl-
gende: “As far away as possible, as soon as possible.” 
Dette ble imidlertid ikke oppfylt! Jeg måtte vente i 
månedsvis og reiste til Skottland. Men som alle for-
henværende misjonærer vet, spiller det ingen rolle 
hvor du drar. Det blir uansett den beste misjonen!

Misjonen min ble grunnlaget for noen helt unike 
og fantastiske opplevelser som lærte meg mer om 
evangeliet enn jeg kunne gjort på ti år. Vitnesbyrdet 
mitt ble sterkere og bredere, og jeg møtte mennesker 
som for alltid vil være i mitt hjerte, både andre misjo-
nærer, medlemmer, undersøkere og tilfeldige men-
nesker som vi fikk noen nære øyeblikk med.

Min tro står fast Det er snart 22 år siden jeg ble 
døpt. Valget jeg tok som ung pike var ikke bare en 
“fase”. Jeg hadde ikke bare tro på at dette kanskje 
kunne være allright for en stund, jeg visste med 
hele meg at dette var noe jeg skulle gjøre. Jeg 
gjorde det fordi jeg ikke lenger bare trodde på 
Gud. Jeg hadde en overbevisning som fylte meg 
og som jeg ønsket å leve livet mitt etter. Jeg vet 
av hele mitt hjerte at Gud finnes, at Jesus Kristus 
er hans Sønn, og jeg føler en unik glede over å 
kunne leve med det som rettesnor og veiledning. 
Ett av mine yndlingsskriftsteder er fra Bibelen, i 
Salmene 46:11: “Vær stille, og kjenn at jeg er Gud.” 
Den myke stillheten og freden som kommer fra 
Gud, er balsam for sjelen. At jeg fikk oppleve dette 
for første gang som 18- åring, forandret virkelig 
livet mitt. ◼

Dette burde motivere oss til 
å holde budene slik at vi kan få 
kunnskap om Gud, og det min-
ner oss på at uten at vi gjør vår 
del for å etterleve evangeliet og 
dermed kvalifisere oss for Her-
rens ånd, kan vi ikke forstå de 
ting som har med Gud å gjøre. ◼
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Rikets mysterier
Ingeborg Nyman
Hamar gren

 Jeg liker Lære og pakter 63:23. 
Der står det: “…til den som 

holder mine bud, vil jeg meddele 
mitt rikes mysterier, og de skal 
bli i ham en kilde med levende 
vann som veller frem til evig 
liv.”En av de sannhetene som 
jeg finner i dette verset, er at 
vitnesbyrd er kunnskap om rikets 
mysterier som vi får beholde når 
vi holder Herrens bud.

VDR
Oliver J, Moss menighet

 Handlefrihet er at vi kan velge 
mellom to ting som er rett 

eller galt. I Primær får vi en ring 
som det står VDR på. Det betyr 
“velg det rette”. Jeg er glad for 
min “velg- det- rette- ring” som 
hjelper meg å ta riktige valg. 
Jeg er glad for at jeg lærer hva 
som er riktig og galt hjemme, 
i Primær og på skolen. ◼

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. ◼

Ingeborg Nyman, Hamar

Oliver J, Moss menighet
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