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B U D S K A P  F R A  O M R Å D E T S  L E D E R E

å lære de leksjonene som vil gi oss 
varig lykke og vekst. Jeg vokste opp 
i en stor familie som la stor vekt på 
arbeidets prinsipp. Alt fra forbere-
delse og bearbeidelse av jorda i for-
bindelse med planting og vekst, og 
ved å utføre dette arbeidet ved egen 
hjelp, ved daglig vanning og luking 
gjennom hele vekstsesongen, for så 
å høste og deretter lagre gjennom 
hermetisering og nedfrysing. Og alt 
dette ble gjort i løpet av sommeren.

Mine foreldre var alltid der og opp-
muntret oss, med trofast undervisning 
og ved å arbeide sammen med oss. 
De ville aldri be oss om noe som 
de ikke ville gjøre selv. Velsignelsene 
ved arbeidet i familien innbefattet 
gleden ved å være kreativ, og motta 
velsignelsen ved å høre at “jobben 
ble godt utført”, og gjennom alt dette 
bli velsignet med ferdigheter og 
evner som i fremtiden ikke bare ville 
komme oss selv til gode, men senere 
også kunne være til glede og velsig-
nelse for andre, ikke minst ved å ha 
tilegnet seg evnen til selvdisiplin.

Dra fordel av 
utdannelsesmuligheter

Året før vi begynte i barnehagen, 
ble det forventet av oss at vi skulle 
lære å knytte våre egne skolisser, å 
kunne klokken, og huske adressen 
og telefonnummeret vårt, og å lære 

LOKALSIDER

 Hver vår er det vårt privilegium å 
feire påske på en tid i den nord-

lige halvkule da vinterkulda etter hvert 
har trukket seg tilbake, og vårens 
varme har overtatt. Dette er en tid 
med gryende vekst og ny begynnelse 
for alt liv som er rundt oss.

Vi inviterer dere nok en gang til 
å bli åndelig og timelig selvhjulpen. 
Både åndelig og timelig selvhjulpen-
het er en vesentlig og viktig del av 
Jesu Kristi evangelium.

“Selvhjulpenhet er evnen og en 
beslutning om å sørge for livets 
nødvendigheter for seg selv og sin 
familie. Etter hvert som medlemmer 
av kirken blir selvhjulpne, blir de 
også bedre i stand til å stå til tjeneste 
for og hjelpe andre.

Kirkens medlemmer er ansvarlige 
for sitt eget åndelige og timelige 
velvære. Siden de er velsignet med 
handlefrihetens gave, har de det pri-
vilegium og den plikt å stake ut sin 
egen kurs, løse sine egne problemer 
og gjøre sitt ytterste for å bli selv-
hjulpne. Medlemmer gjør dette under 
inspirasjon fra Herren og ved sine 
egne henders arbeid.” 1

Hvordan kan jeg bli timelig 
selvhjulpen?

Lær deg verdien og  
velsignelsen av arbeid.

“Vi må være klar over at privilegiet 
å kunne arbeide, er en gave. La oss 
innse at dette privilegiet er en gave, 
at evnen til å arbeide er en velsig-
nelse, og at gleden ved å arbeide 
er suksess.” 2

Verdien av arbeid i vårt liv er av 
avgjørende betydning med hensyn til 

Å bli selvhjulpen i dagliglivet
Eldste Timothy J. Dyches, USA
Annenrådgiver i områdepresidentskapet Europa

Eldste  
Timothy J. Dyches
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oss å gå til skolen til fots. Gjennom 
hele skoletiden ble vi alltid oppmun-
tret til å gjøre vårt beste, og foreldrene 
våre forventet alltid det beste av oss. 
Alltid hadde vi noe å lære.

Tro går forut for mirakler
“Herren hjelper oss når vi går til 

ham og trenger hans hjelp. Herren 
hjelper oss virkelig når vi søker hans 
hjelp, og spesielt når vi har beslut-
tet å gjøre hans vilje. Men Herren 
hjelper bare dem som er villige til 
å hjelpe seg selv. Han forventer 
av sine barn at de skal være selv-
hjulpne så langt de kan.” 3

En avgangselev fra et 
selvhjulpenhets- kurs ga oss følgende 
innsikt fra sin egen reise knyttet til 
tro og handling:

“Jeg begynte å sette ut i livet alt jeg 
hadde lært, innbefattet det å bruke 
tiden min klokt. Nå føler jeg at jeg 
er viktig som person, og at jeg er i 
stand til å gjøre ting som jeg aldri før 
hadde tenkt meg.

Hver dag leser jeg i Skriftene, 
og jeg ber av hele mitt hjerte og vet 
at jeg er viktig for min himmelske 
Fader. Ting begynner å skje i mitt 
liv som jeg aldri hadde drømt om. 
Det var utrolig. Det var som om 
noen ledet mine skritt når jeg søkte 
jobb, og jeg hadde ingen problemer 
med språket.

Da jeg presenterte meg for en 
kvinne som trengte barnepass for sin 

datter, skjedde det at så snart jeg 
kom inn døren og presenterte meg, 
kom den lille piken bort til meg og 
klemte og kysset meg. Hun sto hos 
meg under hele intervjuet, og av 
denne grunn fikk jeg jobben. Hen-
nes ektemann hjelper oss nå med 
å finne en jobb for min sønn.

Etter dette har enda en tilbudt 
oss arbeid. En søster i kirken hjalp 
meg å finne en leilighet. For første 
gang i mitt liv gjør jeg nå ting som 
jeg aldri tidligere trodde ville være 
mulig for meg.” 4

Etter hvert som vi utvikler 
evnen til selvhjulpenhet, vil vi 
kunne ha god helse når vi tar 
godt vare på oss selv, med jevn 
trening og sunn kost og god per-
sonlig hygiene. Vi bør leve nøk-
ternt og sparsommelig innenfor 
vårt budsjett, spare våre ressurser 
og unngå gjeld. En selvhjulpen 
person vil faste og med glede 
betale et generøst fasteoffer.

Veien til fullkommenhet krever 
at vi etterlever evangeliet hver 
eneste dag. Når vi strever etter 
å bli timelig selvhjulpen, vil vi 
kunne trekke på alle prinsippene 
i Jesu Kristi evangelium. Jeg ber 
om at vi gjennom de kommende 
måneder og år vil gjøre så. ◼
NOTES:
 1. Håndbok 2, 6.1.1.
 2. David O. McKay, Pathways to Happiness 

(1957), 381.
 3. Eldste L. Tom Perry, Ensign, oktober 1991
 4. Se også L&p 60:13; 130:20- 21.
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Menighetskonferansen i Skien 
10. januar 2016 innebar avløs-

ning av et biskopsråd og oppholdelse 
av et nytt. Biskop Vidar Top med sine 
rådgivere Jørn Einar Lund og Carl 
Espen Gjærum ble avløst.

Biskop Gjærum 
med hustru Ida
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Avløst biskop 
Vidar Top med 
hustru Lillian

Ny biskop ble Carl Espen 
Gjærum. Hans førsterådgiver ble 
Rolf Idar Isaksen som selv har vært 
biskop i to perioder tidligere og sist 
misjonsleder. Annenrådgiver skulle 
kalles litt senere.

L O K A L N Y T T

Nytt biskopsråd i Skien menighet
Ole Podhorny

Biskop Gjærum er i ferd med å 
avslutte turnustjenesten som lege i 
Skien og har fått ansettelse på Skien 
sykehus. Han er gift med Ida Podorna 
Gjærum, og de har 3 barn.

Bror Isaksen (58) er sivilingeniør, 
utdannet fra HIT og Newcastle Uni-
versity og har arbeidet i mange år for 
Hydro, Statoil, Kongsberg Maritime og 
Evry. Han er nå selvstendig konsulent. 
Han er gift med britiske Jeanne, og de 
har fem barn. ◼

Rolf Isaksen med 
hustru Jeanne

Biskop Gjærum flankert av 
Rolf Isaksen (tv) og stavspre-
sident Tarjei Pedersen (th).
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 Jeg var 11 år gammel, og mor var 
blitt medlem av Kirken etter å ha tatt 

imot misjonærene. Far, derimot, var 
nok redd for hva dette ville gjøre med 
vår familie og gikk alltid ut når misjo-
nærene skulle komme på besøk. Jeg 
så at han ikke likte mors tilknytning 
til Kirken. Det resulterte i at jeg syntes 
synd på ham og ble sint på Kirken 
som hadde laget et problem for far. 
Dette varte en stund, men så ble jeg 
12 år gammel og fikk bli med mor på 
den lille GUF- gruppen som hadde 
møter i Folkets hus i Porsgrunn hver 
onsdag kveld. Jeg likte de få ungdom-
mene som kom dit, og misjonærene 
var også med hver eneste onsdag.

En dag noen måneder etter at jeg 
hadde fylt 13 år, var det en misjonær 
som spurte meg hvorfor ikke jeg var 
medlem av Kirken. Jeg kunne rett og 

Gud vet at jeg vet
Liv Greve, Skien menighet
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AN Starten på min misjon var van-

skelig. Hver eneste dag tenkte jeg 
på hvor jeg “egentlig” skulle være. 
Men etter en tid begynte jeg å forstå 
hva misjonsarbeid virkelig er, og at 
Herren har en plan for oss alle. Hans 
plan for meg var å tjene i Norge i litt 
over to måneder. Jeg kan se i ettertid 
at det var en plan som var bedre enn 
min egen. Jeg er så evig takknemlig 
for å ha fått tjene i Norge og Rome-
rike. Det er en opplevelse jeg aldri 
vil glemme. I løpet av denne tiden 
merket jeg at jeg forandret meg og at 
jeg ble en bedre misjonær. Jeg kunne 
også se at jeg var et redskap i hans 
plan. Det var ting jeg følte at bare 
jeg kunne bidra med.

Det var ikke lett å tjene i Norge, 
men det var verdt det. Det er slik som 
det står i Mosiah 2:17: “Når dere er 
i deres medmenneskers tjeneste, er 
dere jo i deres Guds tjeneste.” Misjon 
er en tid der du tjener andre og Her-
ren. Det er en tid der man ikke tenker 
på seg selv. Det er en tid man bare får 
en gang i livet, det å kunne tjene som 
19- åring i sitt eget hjemland. Når man 
tjener på misjon, hjelper man ofte å 
bygge Sion i et annet område i verden, 
men jeg var så privilegert at jeg kunne 
få bygge Sion i mitt eget hjemland og 
bidra til at Norge kom et skritt nær-
mere det å få et eget tempel.

Jeg var kalt til å tjene misjon i USA,  
men måtte tjene i Norge

 Jeg husker dagene før jeg skulle 
starte min misjon. Jeg ba masse og 

sjekket mailen min flere ganger om 
dagen for å se om jeg hadde fått visum 
slik at jeg kunne slippe å tjene i Norge. 
Men mine bønner ble besvart med at 
jeg måtte tjene i Norge. Tiden kom da 
jeg skulle begynne på min misjon, og 
jeg hadde ikke fått noe visum, så jeg 
begynte å tjene i Romerike. Grunnen 
til at jeg ikke ville tjene i Norge, var at 
jeg hadde gått ut med misjonærene i 
Fredrikstad tidligere, og jeg var ikke 
så veldig begeistret over det de måtte 
gjøre. Jeg trodde det å misjonere skulle 
være lett og at jeg kunne gjøre ting jeg 
selv ville. Men slik var det ikke.

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

Å være misjonær i Norge
Eldste Rikhard Allman
Ogden Utah

Jeg er evig takknemlig for evange-
liet i mitt liv, medlemmene i Kirken, 
misjonsarbeid og for mulighetene jeg 
har til å tjene Herren i hans vingård 
her i Ogden, Utah, og før det i Norge. 
Jeg vet at denne kirken er sann, jeg 
vet at vår Frelser og Forløser sonet for 
våre synder og at han opprettet sin 
kirke her på jorden gjennom profeten 
Joseph Smith. ◼

Eldste Rikhard Allman, 
Fredrikstad og Ogden
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slett ikke svare på det, og måtte inn-
rømme det overfor misjonærene. En 
av dem spurte så om jeg hadde noe 
imot at de kom hjem til oss for å gi 
meg leksjonene. Jeg likte tanken på 
at misjonærene skulle besøke meg. 
Selv om far antagelig ikke likte dette, 
fikk jeg lov til å ta imot besøk av dem. 
Etter hvert som han så at mors med-
lemskap var positivt for oss jentene, 
ble far mye mer positiv til Kirken.

Jeg husker at jeg syntes jeg fikk 
lære altfor lite hver gang misjonærene 
kom, og lurte på hvorfor jeg ikke 
kunne få flere leksjoner av gangen. 
For meg som var så ung, var frem-
gangsmåten med en liten flanelltavle 
og pappfigurer for å illustrere prinsip-
per og skriftsteder svært effektiv. Men 
misjonærene mente det var best at jeg 
bare fikk én leksjon ved hvert besøk. 
Dessuten fikk jeg i oppdrag å lese 
deler av Mormons bok før neste møte 
uken etter. Jeg husker spesielt følelsen 
jeg hadde da de underviste om frel-
sesplanen. Det var som en repetisjon 
av noe jeg visste fra før.

Etter alle diskusjonene mente 
misjonærene at jeg var klar til å bli 
døpt. Jeg var urolig ved tanken, for jeg 
tenkte at far ikke ville like det. Dessu-
ten forsto jeg at det ikke var nok bare 
å ha lyst til å bli medlem av denne 
kirken, med dens hyggelige ungdom-
mer, misjonærer og oppmerksomme 
voksne. Jeg hadde en sterk følelse av 
at jeg ikke kunne bli medlem av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

uten å vite at Mormons bok var Guds 
ord og en sann beretning. Datoen 
misjonærene hadde satt nærmet 
seg. Jeg hadde fått tillatelse av far og 
hadde meldt meg ut av Statskirken.

Men jeg manglet et vitnesbyrd om 
det viktigste og begynte å føle meg litt 
presset. En kveld knelte jeg på det lille 
rommet ved siden av kjøkkenet som 
jeg hadde den gangen mens far gjorde 
ferdig rommene til min søster og meg 
i underetasjen i det nye huset vårt. 
Jeg fortalte min himmelske Fader at 
misjonærene hadde bestemt en dato 
og at jeg nok hadde lyst til å bli døpt. 
Men jeg visste at jeg ikke kunne gjøre 
det uten å vite sikkert at Mormons 
bok var Hans ord. Jeg lovet av hele 
mitt hjerte at hvis Han bare ville 
fortelle meg det, skulle jeg gjøre mitt 
beste gjennom hele mitt liv for å være 
trofast og holde meg til Kirken. Før jeg 
avsluttet bønnen, ja, umiddelbart etter 
at jeg hadde gitt dette løftet, fikk jeg 

Liv Greve, Skien menighet
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en brennende følelse av at Mormons 
bok virkelig er Guds ord og at alt som 
står i den er sannhet. Det var første 
gang jeg kjente Den hellige ånd. Full 
av takknemlighet avsluttet jeg bønnen 
og la meg til å sove.

Den 26. september 1965 dro mor 
og far og jeg innover til Drammen. 
Dåpslokalet var et lite rom i en kjeller 
i bakgården til den gamle bygningen 
der menigheten i Drammen hadde 
sine møter. Det var en smal og mørk 
trapp ned dit, og kontrasten da jeg 
kom inn i det lyse, varme og pene 
lille dåpsrommet, var nesten over-
veldende. Grenspresident Brandvik 
skulle lede dåpsmøtet, og far var med! 
Han ønsket ikke at dåpsmøtet skulle 
være offentlig, og det hadde ikke 
jeg heller lyst til. Jeg følte selv at det 
kom til å bli en så personlig og hellig 
anledning at jeg ville være sikker på 
at alle som var tilstede, kunne delta 
med den samme høytid som jeg selv 
følte. Det var de to misjonærene som 
hadde undervist meg som døpte meg 
og ga meg Den hellige ånds gave. 
Dette var den andre gangen jeg følte 
Den hellige ånd, og jeg visste ikke 
noen annen måte å reagere på enn å 
gråte av glede og noe som føltes som 
tilhørighet. Jeg visste at jeg var kom-
met hjem.

I månedene og årene som fulgte 
var jeg sulten på å lære om evangeliet. 
Jeg leste Mormons bok og de andre 
standardverkene, “Veien til fullkom-
menhet” og “Et underlig og forunderlig 
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 Jeg vokste opp i en familie som 
hadde noen få koblinger til den 

kristne tro. Blant annet hadde jeg en 
god fetter, tante og onkel som alle var 
engasjerte i Frelsesarméen. Å være 
samme med dem var alltid noe jeg 
gledet meg til. Det var noe der som 
jeg nok ikke helt visste hva var.

Noen ganger i løpet av ungdoms-
årene tenkte jeg tanken at jeg godt 
kunne tenke meg å bli en aktiv kris-
ten, i alle fall hvis jeg endte opp med 
å bli sammen med en kristen jente. 
Som 14- åring tok jeg valget å bli døpt 
i Statskirken fordi jeg hadde hørt at en 
måtte være det for å få lov til å gifte 
seg der. Jeg ønsket jo å ha alle mulig-
heter åpne. Det ble ikke helt slik.

Sommeren 1993 bodde jeg for 
meg selv i Oslo og jobbet med salg 
av rabattkort á la typen “Dinner for 
2”. Målgruppen var gjerne yngre folk 
med sans for slike ting. En dag fikk jeg 
øye på en ung mann i dress komme 
gående i motsatt retning av meg langs 
Karl Johans gate. Jeg tenkte at han 
kunne jeg stoppe og snakke med. I 
samme øyeblikk som jeg skulle åpne 
munnen, kom han meg i forkjøpet. 
“Hei, kan vi snakke litt?” lød spørsmå-
let. Jeg så skiltet på brystet og svarte 
kjapt: “Om hva da?” “Hva som helst,” 
svarte den unge mannen. Jeg tror jeg 
ble litt satt ut av svaret, for vi endte 

opp med å sette oss ned på nærme-
ste benk og snakket sikkert sammen 
i 10- 15 minutter. Han fortalte at han 
var misjonær og om hvordan de selv 
betalte for sin misjon. Jeg forstod raskt 
at han ikke ville bli kunde hos meg. 
Jeg husker ikke alt vi snakket om, 
men jeg husker godt at jeg gav ham 
min adresse i håp om at han kanskje 
kom på besøk en dag. Mitt motiv var 
å få trent litt på engelsken.

Dagene gikk, og jeg traff misjonæ-
rene nesten daglig i Karl Johans gate i 
løpet av den sommeren. Vi ble på en 
måte kjent uten å bli kjent. Til tross for 
at de visste hvor jeg bodde og hadde 
en stående invitasjon, kom de aldri 
på besøk til meg. Jeg husker ikke når 
eller hvordan, men på et eller annet 
tidspunkt hadde jeg fått med meg 
hvor misjonærene bodde. De var fire 
stykker som bodde i samme leilighet 
i Fredrikke Qvams gate i Oslo. En 
lørdag bestemte jeg meg for å besøke 
dem. Jeg dro dit ved lunsjtider, og 
overraskende nok var alle fire tilstede. 
De hadde nettopp bakt chocolate chip 
cookies, så det ble riktig så hyggelig. 
I ettertid skulle en nesten tro at de 
hadde ventet på meg. Jeg tilbragte 
hele dagen der, og ikke før sent på 
kvelden begynte den ene misjonæren 
å spørre litt forsiktig: “For du har vel 
hørt om Joseph Smith?” Det hadde jeg 

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

“Hei, kan vi snakke litt?”
Eric Johnson, Moss menighet

verk” som jeg tror var de eneste 
bøkene som var oversatt til norsk den 
gangen. Dessuten spurte og grov jeg 
hos både grenspresident Brandvik og 
misjonærene. Og takket være misjo-
nærene og enkelte medlemmer pluss 
en engelsk/norsk ordbok fikk jeg også 
tilgang til en del taler av generalautori-
teter og bøker på engelsk. Jeg følte at 
jeg fikk mange svar på viktige spørs-
mål som jeg ikke var meg bevisst, men 
som på en måte lå der ubevisst og 
forlangte å bli besvart.

Bror Brandvik sørget for at jeg 
måtte lære meg Kirkens salmer slik at 
jeg etter hvert kunne akkompagnere 
den lille menigheten på nadverdsmø-
tene. Jeg ble tidlig kalt til å undervise 
og holde taler. Dette gjorde at min 
kunnskap ble større og vitnesbyrdet 
utvidet. All ny kunnskap og all erfa-
ring i evangeliet har styrket det vitnes-
byrdet jeg fikk som trettenåring.

Jeg har ofte tenkt at Gud også vet 
at jeg vet, og jeg har vært så umåtelig 
heldig at jeg aldri har kjent tvil. Alt 
dette er jeg så takknemlig for! Min 
vei mot mer kunnskap og forståelse 
har gitt meg så mye. Listen over det 
jeg takker for er nesten uendelig: Mitt 
vitnesbyrd, min Fader i himmelen 
og frelsesplanen, Jesus Kristus og 
forsoningen, Den hellige ånd, preste-
dømmet, ordinansene, paktene, anled-
ningene til å lære og til å vokse og alle 
de personlige store og små tingene 
som jeg opplever ved å leve og ved 
å være medlem av denne kirken. ◼
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jo ikke. Alt jeg trodde jeg visste var 
at mormonere hadde mange barn.

Slik startet det hele. Jeg ble under-
vist hele kvelden, og klokken passerte 
midnatt før jeg ytret at det kanskje 
var på tide å gå hjem. “Nei, nei, du 
kan ikke gå hjem nå. Det er mørkt 
og langt å gå” (jeg bodde like ved 
Aker brygge på den tiden). “Du kan 
overnatte her hos oss,” sa de. Så fint, 
tenkte jeg. Neste dag spurte den ene 
misjonæren meg om jeg hadde noe 
spesielt fore den dagen. Det hadde jeg 
ikke, så det passet fint med en invita-
sjon til kirken. De dro tidlig til kirken, 
mens jeg gikk hjem for å skifte klær. 
Etter en stund kom en misjonær og 
hentet meg. Det er mulig jeg husker 
feil, men av en eller annen grunn kan 
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Eric Johnson
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F A V O R I T T S K R I F T S T E D

Men hvis dere  
vil pleie ordet og 
gi det næring.…
David Thorbjörn Stenbeck Wigg
Hamar gren

Alma 32:40- 43 er nok mitt favo-
rittskriftsted. Vers 42 lover: “…

da skal dere snart høste frukten av 
det, en frukt som er meget dyrebar.…
Og dere skal nyte av denne frukten til 
dere er mettet – så dere ikke hungrer, 
heller ikke skal dere tørste.”

Det er spesielt for meg fordi det 
hjelper meg å se frem til og ha håp 
om den fantastiske frukten som vi er 
lovet.

Det hjelper meg også i vanskelige 
stunder å være tålmodig, flittig og ha 
tro og langmodighet. ◼

David Thorbjörn Stenbeck Wigg

jeg bare huske at det satt én misjonær 
i bilen. Jeg husker ingenting fra den 
dagen i kirken, annet enn at misjo-
nærene gav meg litt cookies mellom 
møtene. Jeg kan huske at de sa noe 
om at det var faste den dagen. Etter 
møtene fikk jeg en Mormons bok og 
en liste med skriftsteder å lese.

Jeg startet fra begynnelsen og 
kjente raskt igjen følelsen jeg pleide 
å få når jeg leste Bibelen. Det var noe 
godt og samtidig vanskelig å sette 
fingeren på. Jeg husker spesielt godt 
at jeg satt alene på hybelen og leste 
2. Nephi kapittel 9. Mens jeg satt og 
leste versene om Guds nedlatenhet, 
opplevde jeg det som ofte skildres 
av personer som har nær- døden- 
opplevelser, at deres liv passerer revy. 
Jeg ble på en måte veldig klar over 
alle vonde minner og all sorg jeg selv 
hadde opplevd eller påført andre. Jeg 
gråt og gråt til jeg ikke hadde flere 
tårer igjen. Etter en stund kjente jeg en 
helt ubeskrivelig kjærlighet og glede 
som fylte hele meg. Jeg følte aldri 
behov for å spørre Gud om Mormons 
bok var sann. Dette var bevis nok. 
Misjonærene underviste meg i rekord-
fart og 22. august 1993, etter omtrent 
to ukers undervisning, ble jeg døpt. 
Jeg var i ubeskrivelig lykkerus og 
hadde en usedvanlig sterk følelse av 
å ha kommet hjem. Misjonærene som 
underviste meg, var eldste Pilkington, 
Shaw, Tippets og Slaughter. ◼

Eric Johnson arbeider ved Rygge flystasjon 
og virker som biskop i Moss menighet
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Herren kjenner alle ting fra begynnelsen 
av og bereder en vei for oss
Jakob H, Sandvika menighet
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Ut på reise?
Ole Podhorny

På nettsiden www.jesukristikirke.no/locations finner 
du Kirkens møtehus og møtetider over hele verden ◼

“Men Herren kjenner alle ting fra 
begynnelsen av, derfor bereder han 
en vei for å utføre alle sine gjerninger 
blant menneskenes barn, for se, han 
har all makt til å oppfylle alle sine ord, 
og slik er det. Amen.” – 1. Nephi 9:6

 Favorittskriftstedet mitt er 1. Nephi 
9:6. Nephi skrev disse ordene 

etter at han hadde blitt befalt av 
Herren å lage to forskjellige plater; 
en beretning om kongenes regjer-
ingstid, krigene og stridighetene, og 
en annen om den kirkelige virksom-
heten. Nephi skrev at han ikke visste 
hvorfor han skulle lage to forskjellige 
plater, men han gjorde det likevel, 
fordi han stolte på Herren.

Dette skriftstedet har betydd mye 
for meg i løpet av livet mitt. Når jeg 
leser skriftstedet, vet jeg at jeg må 
holde budene, fordi Herren har gitt 
oss budene for å hjelpe oss gjennom 
livet på jorden. Jeg vet at Han vil 
berede en vei for oss og hjelpe oss 
gjennom våre prøvelser.

En annen ting vi kan lære fra 
dette skriftstedet, er at profetenes 
ord alltid vil bli oppfylt, fordi Herren 
har all makt til å oppfylle alle sine 
ord. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at 
Herren alltid vil være med oss i våre 
prøvelser om vi fortsetter å holde ut 

til enden og gjør alt i vår makt for å 
prøve å følge Ham. For Herren kjen-
ner alle ting fra begynnelsen av og 
bereder en vei for oss, slik at vi kan 
fullføre det han har befalt oss. ◼


