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og mulighet til åndelig og fysisk 
fornyelse” (Liahona, mai 2015).

President Nelson forklarte også at 
han forsto at hans adferd og holdning 
på sabbaten utgjorde et tegn mellom 
ham og hans himmelske Fader. I ste-
det for å ha lister over hva man bør og 
ikke bør gjøre, sa han: “Når jeg måtte 
avgjøre om en aktivitet var passende 
på sabbaten eller ikke, tenkte jeg 
ganske enkelt: ‘Hva slags tegn ønsker 
jeg å gi Gud?’ Dette spørsmålet gjorde 
mine valg om sabbaten krystallklare.” 
(Liahona, mai 2015).

“Når en nasjon blir skjødesløs med 
helligholdelsen av sabbaten, påvirkes 
alle sider av livet, og det religiøse liv for-
faller” (Veiledning til Skriftene, Sabbats-
dagen). Dette prinsippet gjelder ikke 
bare for nasjoner, men også for den 
enkelte. Når en person blir skjødesløs 
med hensyn til å overholde sabbaten, 
påvirkes alle sider av hans eller hennes 
eget liv, og hans eller hennes åndelige 
liv forfaller. Men hvis vi holder sabbats-
dagen hellig, vil alle sider av livet påvir-
kes positivt, og vi vil bli mer hellige.

For en fantastisk velsignelse sab-
batsdagen er! I en krevende og fallen 
verden har Herren gitt oss en dag 
som, hvis den overholdes riktig, ikke 
bare vil være en lyst ( Jesaja 58:13- 14), 
men vil hjelpe oss å bli helliggjort – 
hellige for Herren. ◼

LOKALSIDER

 I dette jordelivet prøver vi å bli mer lik 
vår himmelske Fader og hans Sønn 

Jesus Kristus. Vi ønsker å lære mer 
om dem, og vi ønsker å leve slik de 
ønsker at vi skal leve. Vi ønsker å bli 
helliggjort, eller hellige, fordi de er 
hellige. Et effektivt hjelpemiddel i våre 
anstrengelser for å bli mer hellige, er 
sabbatsdagen. Sabbaten ble til for oss 
(Markus 2:27) for å hjelpe og velsigne 
oss. Vi har blitt befalt å “gi akt på sab-
batsdagen og holde den hellig” (L&p 
68:29). Når vi holder sabbaten hellig, 
blir vi helliggjort.

Hvordan påvirker sabbaten vår 
prosess for å bli hellige? Herren har 
sagt at vi kan holde oss ubesmittet 
av verden ved å gå til bønnens hus 
og ofre våre sakramenter på hans 
hellige dag (L&p 59:9). Å holde oss 
ubesmittet av verden kan sees som 
en oppfordring, men det er også en 
fantastisk velsignelse som kommer 

som følge av å holde sabbaten hellig. 
Å være hellig betyr blant annet å være 
ren, og å ikke ha verdens merker eller 
flekker i vårt liv er et stort skritt i ret-
ning hellighet.

En viktig del av å holde seg ren er 
nadverdens ordinans. Når vi verdig tar 
del i nadverden, loves vi at “hans Ånd 
alltid kan være hos [oss]” (L&p 20:77). 
Ånden helliggjør eller renser oss  
(3 Nephi 27:20).

Vi blir mer hellige når vi lærer mer 
om Frelseren og lever slik han levde. 
Vi lærer mer om ham når vi deltar på 
våre møter og klasser, og i vårt eget 
personlige studium og vår religionsut-
øvelse på sabbaten.

Vi blir også mer hellige når vi 
fokuserer mer på andre slik Frelseren 
gjorde da han var på jorden. Når vi 
utfører våre kall, utfører vi tjeneste for 
andre. Vi kan ta med en venn til våre 
møter i kirken eller hjem til oss, og 
fortelle ham eller henne om evange-
liets velsignelser. Vi kan strekke oss 
ut til våre forfedre ved å søke etter 
dem og forberede oss til å hjelpe dem 
å motta templets ordinanser. Vi kan 
styrke båndene mellom familiemed-
lemmer som lever, og velsigne andre 
ved å vise dem vår kjærlighet.

President Russell M. Nelson for-
klarte at sabbaten gir oss “virkelig pus-
terom etter dagliglivets påkjenninger 

Når vi holder sabbaten  
hellig, blir vi helliggjort
Eldste Paul V. Johnson, De forente stater
Førsterådgiver i presidentskapet for området Europa

Eldste  
Paul V. Johnson
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 H.K.H. Kronprins Haakon 
åpnet Samarbeidsrå-

det for tros-  og livssynssamfunn (STL) 
sin konferanse for unge ledere fredag 
18. september. Konferansen ble avholdt 
i moskeen Central Jamaat- e Ahl- e Sun-
nat i Motzfeldts gate 10 i Oslo.

Arrangementet for unge og frem-
tidige ledere i alderen 16- 30 år varte 
i to dager. Det var 40 deltakere som 
representerte over 10 ulike tros-  og 
livssynssamfunn.

Temaer for de to dagene var kon-
spirasjonstenkning, ledertrening og 

forebygging av voldelig ekstremisme. 
Initiativtaker til konferansen var 
Tom- Atle Herland, tidligere stavspresi-
dent for Oslo stav.

Under åpningen av konferansen 
sa Kronprins Haakon:

“Unge ledere er en av de viktigste 
ressursene vi har.”

Gjennom aktiv dialog er dere her 
for å samarbeide på tvers av livssyn, for 
å skape forståelse og for å bygge tillit. 
Dette ligger som en grunnplanke under 
et av konferansens formål, nemlig å 
forebygge ekstremistiske holdninger.

Dagens og fremtidens lederarbeid 
i livssynssamfunnene er viktig for at 
vi skal ha et raust og inkluderende og 
fungerende samfunn. Å være med å 
forvalte menneskers verdier er et stort 
ansvar og gir oss store muligheter.

Dere møter kanskje mange eksi-
stensielle utfordringer noen gan-
ger. Et verktøy som jeg tror på, er å 
bruke verdighet som kompass i dette 
landskapet. Alle mennesker har sitt 
iboende menneskeverd. Denne umis-
telige verdien har man i kraft av å 

L O K A L N Y T T

Kirken deltok på konferanse  
for unge religions-  og livssynsledere
Dag Aanensen, Sandvika
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Lunsj med kronprinsen Tom Atle Herland i aksjonKronprins Håkon talte

Ida Marie Aanensen, Mina Mariell Waal, 
Vegard Andre Amundsen, biskop Paul Gardner
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være et menneske. Verdighet kan styr-
kes når vi opplever at våre rettigheter 
og frihet respekteres.

I ledelse basert på verdighet tror jeg 
det ligger mange muligheter for posi-
tive forandringer.

Det er gjennom samling og dialog 
at forskjeller blir en styrke og mang-
foldet en ressurs.

Tom- Atle Herland ledet de unge 
gjennom den to dager lange 
konferansen

“Vi har hatt to flotte dager sam-
men med utrolig fine og engasjerte 
ungdom som har blitt bedre kjent og 
fått en bedre forståelse av hverandres 
ståsted. Ungdommen ga uttrykk for at 
de ønsket mer av denne type samling 
og samarbeid. Det ligger det til rette 
for nå. Respekt og dialog er det et 
betydelig behov for i det samfunnet 
vi er en del av.”

Formålet med denne konferansen 
var flerdelt:

• Styrke deltakernes lederegenskaper, 
og bidra til refleksjon over hvilke 
utfordringer de kan møte som 
religions-  og livssynsledere i dagens 
samfunn.

• Øke bevisstheten om hvordan man 
kan håndtere ekstremistiske holdnin-
ger i eget tros-  eller livssynssamfunn.

• Skape dialog og samarbeid 
mellom unge fra ulik tros-  og 
livssynsbakgrunn.

• Styrke de unges tilknytning til – 
og engasjement for – eget tros-  eller 
livssynssamfunn, for derigjennom å 
styrke det enkelte tros-  og livssyns-
samfunns fremtid og deres evne til 
å bidra positivt til storsamfunnet.

STL er en paraplyorganisasjon for 
Norges største religioner og livssyn, 
og favner 14 ulike tros-  og livssyns-
samfunn – både religiøse og sekulære. 
Hovedoppgavene for STL er å fremme 
gjensidig respekt og forståelse mellom 
religioner og livssyn, og politisk likebe-
handling av tros-  og livssynssamfunn 

i Norge. Patriark Espen Amundsen var 
Generalsekretær i STL i flere år og ble 
avløst i februar 2015.

Konferansen er tenkt å være et årlig 
tiltak med oppstart denne høsten, og 
finansieres av Kulturdepartementets 
tilskudd til dialog og forebygging av 
radikalisering. ◼

John A. Widtsøe får biografi på norsk
Inger Helene Jørgensen, Trondheim

John A. Widtsoe får nå en bio-
grafi på norsk. Han var apostel i 

kirken, født på Frøya i Trøndelag i 
1871 og emigrerte til USA, der han 
ble en berømt vitenskapsmann.

Hele livet tjente han i Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige , 
fra 1921 til 1952 var han apostel i 
kirken. Han døde i Salt Lake City, 
Utah i 1952.

I tillegg til å være vitenskaps-
mann var John A. Widtsoe en frem-
ragende pedagog og skoleleder. 
Han bygde f.eks opp en biologiav-
deling på Brigham Young University, 
og han var president ved Utah State 
University og University of Utah.

Biografien kommer istand på 
initiativ fra Frøya Historielag som vil 
trekke fram Widtsoe som et lysende 
akademisk eksempel.

Frøya Historielag kontaktet Arne 
Dahlø, en fjern slektning av John A. 
Widtsoe. Arne Dahlø er medlem 
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige og har samlet informasjon i 
en årrekke. Han er pensjonert lærer 

og ivrer etter å la nordmenn få del i 
det eventyrlige livet som John A. fikk 
som immigrant.

Navnet på boka blir Frøyværingen 
John A. Widtsoe. Boka blir publisert 
rundt årskiftet. ◼

John  
Andreas  
Widtsøe
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det kom helt overraskende da presi-
dent Jarrett bekjentgjorde den interna-
sjonale turneen neste år for et lamslått 
kor og orkester på øvelse i går kveld.

“Det var en svært følelsesladet og 
oppriktig reaksjon,” sier Jarrett. “Alle 
medlemmer av koret og orkesteret 
er frivillige, og vier bokstavelig talt 
livet sitt til å velsigne andre gjennom 
musikk. Dette er mer enn en drøm 
som går i oppfyllelse for dem. Det 
er en overveldende, velfortjent ære.”

Siden dets første turné utenfor Utah 
i 1893, har koret turnert mye over hele 
USA og utenlands. I tillegg til 5 tidligere 
turnéer i Europa, har de opptrådt i 
musikkhovedsteder fra Israel og Russ-
land til Japan og Australia. Dets reiser 
har også omfattet forestillinger ved 
innsettelsen av seks amerikanske presi-
denter. Et komplett orkester har reist på 
turné sammen med koret siden 2005.

Det 360 medlemmer sterke koret 
akkompagneres ofte av det 200 med-
lemmer sterke orkesteret, og kan også 
høres hver uke som en del av send-
ingen Musikk og det talte ord. Dette 
30- minutter lange programmet er det 
programmet i verden som har blitt 
sendt lengst uten avbrudd på offent-

lige radio- , TV- , kabel-  og satel-
littkanaler over hele verden. 
Koret og orkesteret er aktive 
plateartister med sitt eget pla-
teselskap, Mormon Tabernacle 
Choir®. De arbeider for øye-
blikket med en ny full- lengde 
innspilling av Händels Messias 
som vil bli utgitt i mars 2016, 
før turnéen til Europa. ◼

Du finner mer informasjon på  
www.mormontabernaclechoir.org/tour.

Tabernakelkoret på Europa-turné i 2016
Fra nettsiden mormonnytt.no

 For første gang på 18 år vil det 
verdenskjente Tabernakelkoret og 

Orkesteret på Temple Square dra på 
internasjonal turné, og opptre i åtte 
europeiske byer i løpet av 20 dager, 
fra mandag 27. juni til lørdag 16. juli 
2016. Turneen vil starte med konserter 
i Berlin og Nürnberg, Tyskland, før 
den fortsetter til Wien, Østerrike og 
Zürich, Sveits. Deretter drar koret og 
orkesteret tilbake til Tyskland for en 
konsert i Frankfurt, etterfulgt av kon-
serter i Brussel, Belgia og Rotterdam, 
Nederland, før de avslutter i Paris, 
Frankrike. Informasjon om steder 
og billetter vil bli bekjentgjort senere.

Thomas S. Monson, Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Helliges leder, 
sier: “Jeg er glad for at jeg som Kirkens 
president har det privilegium å være 
veileder for Tabernakelkoret. Vårt mål 
er at koret og dets tilhørende orkester, 
Orkesteret på Temple Square, skal 
være et lysende eksempel på musi-
kalsk kunst for hele verden. I forbin-
delse med denne Europa- turneen er 
jeg glad for at disse velkjente 
ensemblene vil få anledning til 
å røre ved menneskers hjerter 
i flere nasjoner med sin prakt-
fulle musikk. Denne turneen 
vil være et viktig skritt fremover 
idet koret og orkesteret fortset-
ter å bygge broer av vennskap 
og forståelse over hele verden 
som ambassadører for Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige.”

“Et av mine hovedmål da jeg ble 
korets president i 2012, var å begynne 
å turnere internasjonalt igjen,” sier 
Ron Jarrett. “Gjennom sosiale medier 
har vi kunnet nå publikum overalt. 
Med denne turen er vi begeistret over 
at internasjonale publikum for første 
gang på nesten 20 år vil være i stand 
til å nyte korets musikk i egen person. 
Med utfordringene som finnes i dag-
ens verden, er det godt å kunne dele 
gleden og freden som korets musikk 
bringer, som ikke har noen grenser 
med hensyn til alder eller nasjonalitet.

Tabernakelkoret reiste første gang 
til Europa på en syv dager lang 
konsertturné i 1955. Siden denne 
første store europeiske turneen har 
koret turnert der fire andre ganger 
– i Vest-  og Sentral- Europa i 1973, 
i Nord- Europa i 1982, i Øst- Europa 
i 1991 og i Sør- Europa i 1998.

Koret og orkesteret drar vanligvis 
på turné annethvert år, og kom net-
topp tilbake fra en vellykket turné til 
Atlanterhavskysten av USA 7. juli, så 

Det verdenskjente tabernakelkoret
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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 

bøye meg ned
TAKK – min Frelser
Du alltid var med! ◼

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

Dikt av Helina Allman
Fredrikstad menighet
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ANKRISTUS JESUS- MIN  

EVIGE VENN

Du lytter
Du svarer
fyller mitt hjerte
med strålende glede.
Deg skal jeg tjene
Din tjenerinne
– der er jeg
sykkelen går fort –
ingen kan hindre
Deg skal jeg tjene –
Din tjenerinne
Du er min trøst,
glede og alt
Hjelp meg å finne
den beste i meg
Deg skal jeg
lytte
elske
og
følge

og Unge voksne) eller “Prøver å ligne 
Jesus” (Barn) er også ønsket.

Send artiklene til:

Ronny Stulen: rostulen@broadpark.no, 
tlf 936 59 511 eller

Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 Moss, 
e- post: ole@podhorny.com, tlf. 
92648934 eller 69271704 ◼

Helina 
Allman, 
Fredrikstad

Bruk av preste-
dømsnøkler og  
prestedømsembete 
på Herrens måte
Ole Podhorny, Moss

 To definisjoner først: Prestedøm-
met er den myndighet og kraft 

Gud gir til mennesker så de kan 
gjøre alt som angår menneskenes 
frelse (L&p 50:26- 27). Mannlige 
medlemmer av Kirken som bærer 
prestedømmet, er organisert i quo-
rum og er bemyndiget til å utføre 
ordinanser og bestemte administra-
tive oppgaver i Kirken.

Prestedømsnøkler gir prestedøms-
ledere rett til å lede bruken av hans 
prestedømme på jorden. Jesus Kristus 
innehar alle prestedømsnøkler. “Nøk-
lene til denne evangelieutdeling”, 
som er nødvendige for å lede Kirken, 
ble overdratt til profeten Joseph Smith 
(se L&p 110:16). I dag har alle med-
lemmene av Det første presidentskap 
og De tolv apostlers quorum disse 
nøklene. Prestedømsnøkler er også 
gitt til De syttis presidentskap; presi-
denter for templer, misjoner, staver og 
distrikter; biskoper, grenspresidenter 
og quorumspresidenter – herunder 
quorumspresidenter i Det aronske 
prestedømme.

I Oslo stav har president Andersen 
nøkler, ikke hans rådgivere, ikke med-
lemmer av høyrådet, ikke presiden-
tene i hjelpeorganisasjonene.

I en menighet eller en gren er det 
fire personer som overdras nøkler: 

Evige glede
den skal du gi!
Til dine føtter
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biskopen eller grenspresidenten og 
quorumspresidentene for eldstene, for 
lærerne og for diakonene.

Alle andre overdras myndighet, men 
ikke nøkler. Jeg har myndighet til å 
døpe eller velsigne nadverden, men 
ikke uten tillatelse fra biskopen. Jeg kan 
ordinere en eldste eller høyprest, men 
ikke uten tillatelse fra stavspresidenten.

Eldste Dallin Oaks sa ved aprilkon-
feransen i 2014: Vi er ikke vant til å 
snakke om at kvinner har prestedøm-
mets myndighet i sine kall i Kirken, 
men hvilken annen myndighet kan 
det være? Når en kvinne – ung eller 
gammel – blir beskikket til å forkynne 
evangeliet som heltidsmisjonær, blir 
hun gitt prestedømsmyndighet til å 
utføre en prestedømsfunksjon. Det 
samme gjelder når en kvinne blir 
beskikket til å virke som funksjonær 
eller lærer i en kirkeorganisasjon 
under ledelse av en som har preste-
dømmets nøkler. Den som virker i et 
embede eller kall som mottas fra en 
som har prestedømsnøkler, utøver 
prestedømsmyndighet når hun eller 
han utfører sine tildelte oppgaver.

Noen ansvarsoppgaver som  
følger med nøkler er 

Å intervjue de som skal motta 
ordinanser 

Forklare viktigheten av ordinanser 
Avgjøre om medlemmer er rede  

til å motta ordinanser 
Føre nødvendige opptegnelser 
Avgjøre verdigheten til dem  

som skal utføre ordinanser 
Be noen om å lede kirkens 

nadverdsmøter 
Be medlemmene om  

oppholdelse ved stemmetegn

1. For å kunne utøve nøkler og 
embede på Herrens måte, må vi 
søke å være som Ham. Vi må søke 
hans hjerte og sinn slik at vår tale og 
gjerning reflekterer ikke bare Hans 
vilje og sannheten, men at vi gjør 
det på Hans måte. Eldste Oaks har i 
sin bok “In the Lords way” undervist 
at for Herren er det ikke bare slutt-
resultatet som teller (slik det ofte er 
i forretningslivet og i verden), men 
for Ham er det like viktig hvordan 
vi kommer dit. Herren sier i Lære og 
pakter 50 at om vi forkynner sann-
heten uten sannhetens ånd, “er det 
ikke av meg.” Altså det handler ikke 
bare om å ha rett, men å ha den 
rette ånd – som oppbygger og løfter.

2. Jeg tror det er viktig at den som blir 
overdratt prestedømmets nøkler er 
villig til og forstår hvor viktig del 
av kallet som er knyttet til det å ha 
nøkler og presidere. Veiledning til 
skriftene gir en god definisjon, og 
det er viktig at man med frimodig-
het tar “kappen” på. Noen ganger 
er vi for forsiktig i forhold til dette.

3. Det er også helt avgjørende at vi 
som oppholder de som er overdratt 
nøkler, omtaler og behandler disse 
personene med den respekt de 
fortjener. Ikke som personer, men 
gjennom sitt kall. Det har betydning 
at vi alltid i offisielle sammenhen-
ger, i klasser og i kirken forøvrig 
omtaler disse som biskop og presi-
dent – ikke ved deres fornavn. Det 
viser manglende forståelse for ved-
kommendes nøkler.

4. Til slutt: Det er viktig for oss som 
medlemmer å forstå at f.eks. bisko-
pen og stavspresidenten, gjennom 
sitt kall og embede er overdratt 
nøkler og gaver som gir dem 
mulighet til å skjelne, se og forstå 
på måter som vi andre ikke gjør, 
og som er direkte knyttet til deres 
rolle som presiderende høyprest 
og som dommer i Israel. Dette er 
både hellig og alvorlig, både for 
den som er kalt og for de som 
oppholder. De skulle handle i for-
hold til dette, og vi skulle behandle 
dem deretter.

5. Det er stor kraft i prinsippet om 
enhet, og hvordan vi oppholder 
dem som bærer nøklene er sterkt 
knyttet til vår evne til å være ett, 
i tanke, ønske og hensikt. Og der-
gjennom være “Hans”.

6. Det finnes noen nøkler som gjelder 
familien: En far har som famili-
ens overhode – dersom han lever 
verdig og ærer sitt prestedømme 
– nøkler og kraft til å veilede og 
velsigne familien. Vi kan bringe 
fred og trøst til hustru og barn, vel-
signe tenåringer som skal på skole, 
i militæret eller på misjon. ◼

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 FR

A 
OL

E 
PO

DH
OR

NY

Ole Podhorny
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Joseph Smith tydeliggjorde 
mange skriftsteder og 
læresetninger fra Bibelen 
ved åpenbaring fra Gud
Nils Arne Kapstad
Instituttelev Drammen

Her er noen viktige eksempler:

1. Joseph Smith ga oss en riktig forstå-
else av Guddommen, at Faderen og 
Sønnen er to adskilte personer som 
er ett i mål og hensikt. I Bibelen er 
det mulig å finne liknende hendelser, 
for eksempel da Jesus ble døpt og 
Faderens røst ble hørt fra himmelen, 
men det ligger ingen videre utdy-
pelse eller forklaring av denne hen-
delsen og derfor kan det lett oppstå 
forvirring. Hadde det ikke vært for 
gjenopprettelsen og nyere åpenbar-
inger gjennom profeten Joseph Smith 
ville denne læren fortsatt vært misfor-
stått, noe som ville være svært uhel-
dig i og med at evig liv er å kjenne 
Gud og Jesus Kristus ( Joh. 17:3)!

2. Jesus Kristus organiserte Jesu Kristi 
Kirke da han virket på jorden. Hans 
kirke er bygget på “apostlenes og 
profetenes grunnvoll” (Ef 2:19- 20, 
4:11- 16). Denne lære er heller ikke 
veldig tydelig i Bibelen og nevnes 
bare noen få ganger, men gjennom 
profeten Joseph Smith gjenoppret-
tet Herren det som var gått tapt; en 
levende kirke hvor Jesus Kristus er 
overhodet, med 12 apostler som 
skal lede og bringe verket frem-
over. Akkurat som Kristus kalte 

12 apostler da han 
selv virket på jorden, 
har han også kalt 12 
apostler i dag, med 
den samme myndig-
het og kraft som hans 
tjenere i fordums tid 
hadde.

3. I Lære og Pakter 
128:16- 18 blir dåp 
for de døde utdypet 
og forklart. I kapitlet 
siteres 1. Korinterbrev 
15:29 og Malaki 3:5. 
Gjennom åpenbaring 
forklarer Joseph Smith 
grunnen til at dåp er 
viktig, både for de 
levende og de døde. 
Han forklarer at jor-
den vil bli slått med 
en forbannelse med 
mindre dåp for de 
døde finner sted, som 
virker som et sam-
menføyende ledd mellom fedrene 
og barna. Dette er en så viktig lære-
setning og er derfor det siste Jesus 
fortalte sine apostler før han fór opp 
til himmelen (Matteus 28: 19- 20).

4. Bibelen nevner i 1. Kor 15:40- 41 
de tre herlighetsgradene. Men 

for de som kun leser Bibelen er 
det ikke så lett å forstå hva disse 
skriftstedene egentlig betyr. Da 
Joseph Smith holdt på å oversette 
Johannes evangeliet, fikk han og 
eldste Rigdon i et syn se de tre 
herlighetsgrader. Dette bekrefter 
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Matteus 22:36- 40
Lilli Oline ØJ, 14, Moss menighet
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Jeg kan følge  
Jesu Kristi 
eksempel
Sara S, Sandvika menighet

Jeg har lært at vi må følge 
Jesu Kristi eksempel for å ha 

et bedre og lettere liv her på 
jorden. Han hjalp de trengende, 
helbredet de syke og var alltid 
snill og kjærlig med alle. Jeg kan 
følge Jesu Kristi eksempel ved å 
holde budene og gjøre godt, og 
tjene andre mennesker. ◼

 Mester! hvilket bud er det største 
i loven? Han sa til ham: Du skal 

elske Herren din Gud av alt ditt hjerte 
og av all din sjel og av all din hu.

Dette er det største og første bud.
Men det er et annet som er like  

så stort: Du skal elske din neste  
som deg selv.

På disse to bud hviler hele  
loven og profetene.

Jeg valgte dette skriftstedet fordi 
det lærer meg at jeg skal elske Gud, 
men også min neste. Jeg har lært at 
min neste er alle i hele verden – det 
betyr også de som jeg ikke kjenner 
– de jeg ikke er bestevenner med 
eller de som har gjort noe galt. Det 
er noe som kan være vanskelig, 
men der lærer jeg hvordan jeg skal 
være sånn at jeg kan komme tilbake 
til min himmelske Fader. ◼

P Å  N E T T

Selvhjulpenhet

På kirkens norske nettside 
www.jesukristikirke.no finner 

du på høyre side noen hurtiglenker. 
En av dem heter Selvhjulpenhet og 
leder deg til www.jesukristikirke.no/
selvhjulpenhet- materiell. Her er det 
mange tips. ◼

skriftstedene i 1. Korinterbrev 
15 når Paulus sier at det finnes 
ulike “himmelske legemer”, som 
med andre ord refererer til de 
oppstandne legemene vi mottar 
som varierer avhengig av hvilken 
herlighet vi vil få.

5. Ekteskap kan vare evig! Dette 
fremgår av Lære og pakter 131 
og 132 hvor profeten Joseph 
Smith gjennom åpenbaring får 
vite at opphøyelse bare kan opp-
nås gjennom den “nye og evige 
pakt” og at familieenheten der-
med kan fortsette på den andre 
siden av graven. ◼

Sara S, Sandvika menighet


