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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

ekstraordinær forbindelse mellom 
generasjonene i vår familie på begge 
sider av sløret, og hvert aspekt av vårt 
liv her på jorden blir velsignet når vi 
vender vårt hjerte til forfedrene våre. 
Vi kan bare oppdage disse velsignel
sene når vi tar enkle steg for å finne 
forfedrene og utføre frelsende ordi
nanser for dem i templet.

Du vil sannsynligvis bli forbløffet 
over hva som skjer i livet ditt når du 
handler i henhold til disse tre opp
fordringene. Når du handler i tro på 
disse tre enkle måtene, vil vår him
melske Faders plan bli mer virkelig for 
deg. Den blir virkelig lykkens plan.

Forskjellen mellom bekymringer og 
fred er ofte små ting, små skritt som lett 
kan bli oversett fordi de ser så enkle ut 
og er så rutinepreget. Ta disse skrittene 
i sommer, og se hva det kan føre til for 
deg, din familie og dine venner. ◼

LOKALSIDER

 De små kortene med tre oppfordrin
ger til handling er ment å skulle 

bringe oss og våre venner nærmere vår 
himmelske Fader og vår Frelser. Vår 
Faders plan for sine barns frelse kalles 
ofte for lykkens plan. Det er en god 
grunn for det. De som lærer om den, 
og så handler ifølge det de har lært, 
føler velsignelsene fra Den hellige ånd 
og oppdager større glede, ofte ulikt 
noe annet de tidligere har opplevd.

Hvis du ennå ikke har fulgt opp
fordringen om å ta med en venn, kan 
kanskje disse sommermånedene gi en 
fin anledning til å invitere noen med 
på en spasertur, til noe å spise, eller 
komme til kirken og høre deg eller 
en venn holde tale.

Hvis du ønsker å bli mer selvhjul
pen enten åndelig eller timelig, kan 
du be mer meningsfylte bønner og 
lese Mormons bok med større hensikt 

denne måneden. Hvis du aldri har 
vært flink til å spare, er det ikke for 
sent å begynne. Sett til side litt penger 
hver uke og hver måned, og ikke bruk 
mer enn du tjener.

Hvis du trenger hjelp med å ta med 
en venn eller å bli mer selvhjulpen, 
finn en av dine forfedre. Det er en 

Å bringe oss til Ham
Eldste Patrick Kearon, Storbritannia
President for området Europa

Eldste  
Patrick Kearon



L2 L i a h o n a

 Nordmenn liker uttrykket “Det finnes 
ikke dårlig vær, bare dårlige klær.” 

Men da unge enslige voksne i Oslo 
forberedte seg til “Arctic Party 2016”, 
var det uvanlig varme været og mange
len på snø midt i januar virkelig dårlig 
vær. Heldigvis kom vinterværet til Oslo 
noen få dager før de unge voksne sam
let seg i Oslo til en vinterfest.

Fredag kveld ga tre instituttklasser en 
varm, åndelig start på det årlige arran
gementet. Etter klassene begynte akti
vitetene i snøen utenfor møtehuset på 
Romerike. Snøkrystallene glitret i lyset 
fra gatelyktene og falt mykt og stille på 
de unge voksne som var samlet rundt 
en tønne med glødende grillkull. De 
unge voksne lo, smilte og spiste S’mores 

med grillede marshmallows, sjokolade 
og kjeks. På parkeringsplassen i nær
heten prøvde andre unge voksne ut 
en hjemmelaget versjon av curling. De 
sendte plastdunker med vann frem og 
tilbake over isen og brukte koster til å 
prøve å kontrollere retningen fremover. 
Ingen holdt kontroll på poengene, men 
de som deltok og så på, lo og nøt vin
ternattens lette snøfall. Det ble en god 
start på et Arctic Party.

Klokken 22 startet programmet før 
dansen. Med blinkende lys og konfetti 
dukket tre dansende Elsa’er i blå kjo
ler opp som mimet til musikken “Let it 
go! Let it go!” Hva kunne vel være mer 
passende for et Arctic Party enn snø
dronningen i egen person!

Lørdag var hovedbegivenheten 
aking i Korketrekkeren i Oslo med en 
2 km og 10minutters aketur gjennom 
røffe svinger i tre parallelle baner. 
Heldigvis kunne akerne ta banen opp 
etter turen ned. De fleste av de unge 
voksne gledet seg i akebakken, mens 
noen få foretrakk skøytebanen i sen
trum nær Nationaltheatret. Religionsin
stituttet var et varmt sted i nærheten 
der deltagerne kunne spise, varme seg 
og slappe av. Klokken 17 samlet alle 
seg i møtehuset på Romerike til en 
kveld med dans, mat og samvær.

Den trette og glade gruppen sam
let seg søndag til et vitnesbyrdmøte, 
etterfulgt av prestedøms og hjelpefo
reningsmøter. Uansett hjemland hadde FO
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Daniel og Lars-Rickhard Horgmo bader i snøen

Dina Rapp

L O K A L N Y T T

Velkomment vintervær på Arctic Party 2016
Eldste Doug Lemon
Oslo
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ikke dagen. Over 50 unge voksne tok 
turen til Instituttet for å være sammen 
og nyte en enkel middag. Før kl 22 
var alle unge voksne på vei hjem eller 

vitnesbyrdene lignende temaer: “Jeg 
elsker Jesus Kristus og hans evange
lium. Jeg elsker å være en sisteda
gershellig, og jeg er takknemlig for 
å være her sammen med dere alle.” 
Med avslutningsbønnen var Arctic 
Party 2016 offisielt over, men det var 

Innledning:
For noen dager siden var jeg med 

misjonærene på undervisning. Vi snak
ket om frelsesplanen, og plutselig fikk 
jeg en ahaopplevelse om hensikten 
med familier. Det kan kanskje virke 
banalt, men jeg fikk større forståelse 

for viktigheten av å få barn. Etter at vår 
himmelske Fader brakte Adam og Eva 
sammen i ekteskap, befalte han dem å 
bli fruktbare og å få barn (1Mos 1:28). 
Gud har sagt at en av hensiktene med 
ekteskap er å gi hans åndebarn et jor
disk legeme. Vi vet ikke det nøyaktige 

I akebakken

Daniel Horgmo nyter maten

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

Instituttoppgave om familier
Sofie Andersen, Oslo

Oppgave: Tenk på to familier du beundrer. (1) Hvilke egenskaper har de som bidrar til 
deres fremgang og lykke? (2) På hvilke måter er de forskjellige, og hvordan er de like? 
(3) Hvordan reagerer de på vanskelige situasjoner?

til en overnatting. Det som var klart 
for alle etter tre dager sammen, var at 
uansett hvor de kommer fra, føler de 
seg hjemme når de er sammen. ◼
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antall, men det må være millionvis 
eller til og med milliardvis av ånder 
som fortsatt venter i den førjordiske 
åndeverden på at familier skal bli 
stiftet, slik at de kan komme ned til 
jorden og få en fysisk kropp.

I dagens samfunn, særlig i vel
ferdslandene, blir det mer og mer 
normalt å få færre barn per familie. Men 
om vi ikke får barn, vil det gå saktere 
å “tømme” åndeverdenen for sjeler, og 
om vi ikke får barn, vil de ikke få mulig
het til å gjennomføre Herrens plan for 
oss. Derfor burde vi bruke vår handle
frihet til beste for disse sjelene, slik at de 
kan få et fysisk legeme og bli født inn i 
en familie som kan bli lykkelig for evig.

Grunnen til at jeg innledet med 
dette er fordi det i begge de to fami
liene som jeg har valgt å skrive om, 
virker som dette er noe som har vært 
bevisst og som de har ønsket å få, 
altså store familier. Begge familier 
har mange barn, den ene fire og den 
andre seks. Selv kommer jeg fra en 
stor familie, og derfor var det også 
naturlig for meg å starte med dette 
som en av egenskapene som jeg 
beunderer i en familie. Jeg kommer 
til å skille de to familiene ved navn 
Familie 1 (F1) og Familie 2 (F2).

Likheter:
På mange måter er både F1 og 

F2 like. Det første presidentskap og 
De tolv apostlers quorum uttaler i 
“Familien – en erklæring til verden” 
(1995), at “Gode ekteskap og familier 

opprettes og opprettholdes når de 
bygger på prinsippene tro, bønn, 
omvendelse, tilgivelse, respekt, kjær
lighet, medfølelse, arbeid og sunne 
aktiviteter.” (Liahona, nov. 1995). Jeg 
har sett disse gode verdiene i begge 
familier, både fra et utenfraperspektiv, 
men også innenfra når jeg har fått 
være “en del av familiene” over en 
lengre periode. Først vil jeg nevne like 
egenskaper som er med på å bidra til 
mer lykke og fremgang hos familiene.

I begge familiene er det en hold
ning om at “family comes first”. Selv 
om barna har sitt eget liv og egne 
utfordringer, venner og ting som skjer 
på skolen, så virker det fortsatt som 
de prioriterer og verdsetter familien 
aller høyest. Dette ser jeg ved hvor
dan søsknene hjelper hverandre, slik 
som med lekser, og hvordan store
søsken er forbilder for småsøsknene 
sine. F.eks i F1 pleier storebror å dra 
ut med lillebror og spille fotball med 
ham og la ham øve på å skyte ballen 
i mål når lillebror kjeder seg.

Videre verdsetter begge familier 
en egenskap som er veldig viktig i 

Herrens plan, uselviskhet. Fordi begge 
familiene har mange medlemmer, 
deler de med hverandre, og selv om 
det av og til bare er snakk om mat, så 
er det fortsatt en viktig egenskap. Hvis 
man lærer å være uselvisk med de små 
tingene, så blir det lettere å utvikle 
uselviskhet når det gjelder større ting.

En annen egenskap som jeg beund
rer hos begge familiene, er hvordan de 
fremmer utvikling av talenter. I F1 er 
det snakk om både sportsferdigheter, 
instrumenter og språk, og i F2 sang 
og instrumentferdigheter. I F2 pleier de 
å ha musikkkvelder hvor hele fami
lien “jammer” med hvert sitt instrument 
og koser seg i sitt eget selskap. Det 
skaper en god atmosfære i hjemmet. I 
Kirken og i Skriftene blir det sagt at vi 
ikke skal skjule talentene våre. Talen
ter er gaver fra Gud som andre kan ha 
glede av hvis vi utvikler dem og deler 
dem (L&p 46:812: hensikten med og 
noen av åndens gaver beskrevet).

En annen måte å skape kvalitetstid 
med sin familie på, er å dra på ferier 
sammen, eller bare dra vekk, noe 
begge familiene gjør. Huset og hjem
met er selvfølgelig den helligste basen 
for familien, men det at man drar 
vekk, gjør at man kan skape nye felles 
opplevelser og erfaringer og bidra til 
å knytte familiene enda mer sammen. 
Derfor beundrer jeg også denne egen
skapen hos F1 og F2.

I begge familiene er mor hjemme
værende. I F2 er det et bevisst valg, 
mens i F1 er det fordi mor er syk. For 

Sofie Andersen, Oslo
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F1 har det vært en stor 
utfordring, men fordi 
både mann og barn har 
vært hjelpsomme, håpe
fulle og tålmodige, kan 
det også ses på som en 
velsignelse ved at de 
har kommet enda nærmere hverandre 
i denne utfordringen, og fått utviklet 
sine Kristuslignende egenskaper.

En annen egenskap som jeg beund
rer hos begge familiene, er hvordan 
de setter Kristus i sentrum. De drar 
til Kirken, templet og ande kirkelige 
aktiviteter sammen, og de har familiens 
hjemmeaften. På den måten oppdrar de 
sin familie “i lys og sannhet” og setter 
sitt “eget hus i orden” (L&p 93:40, 43).

Forskjeller:
Alle familier er ulike, eller med 

andre ord, unike. Hvis jeg skal se på 
noen forskjeller ved F1 og F2, så er det 
at de har noen ulike egenskaper, som 
jeg trakter etter når jeg en gang skal 
få min egen familie. I F1 går det litt på 
det praktiske. De holder et ryddig og 
rent hjem og spiser også veldig sunt. 
Dermed tar de vare på både hjemmet 
sitt og kroppen sin, der begge disse to 
“legemene” blir sett på som hellige, og 
derfor også burde tas vare på. Både 
kroppen og hjemmet er tabernakler 
der ånden lever, og dermed beundrer 
jeg F1 for å holde det rent. En annen 
egenskap F1 har som fremmer deres 
glede, er hvordan de er utrolig gjestfrie 
og ofte inviterer misjonærene hjem 

til seg. Ved egen erfaring vet jeg at 
når mamma og jeg har misjonærene 
på middag, bringer de med seg en 
ånd som virkelig løfter stemningen 
og atmosfæren i hjemmet. Så ved å 
ha misjonærene på besøk hjelper det 
både misjonærene, men også familien 
F1, fordi alle kan bli åndelig oppløftet.

I F2 virker det som de gleder seg 
over den minste lille ting, så lenge 
de bare er sammen. Jeg vet ikke helt 
hvordan jeg skal forklare det, men det 
er enkelt å se i hvordan alle støtter 
hverandre, f.eks. i hvordan søsken og 
foreldre kommer og stiller opp som 
tilskuere på en av barnas idrettskam
per eller talentshow/forestillinger på 
skolen. Altså får de glede av og støtter 
hverandres aktiviteter. Det jeg også har 
merket i F2, er hvordan mor og far har 
“strenge” innetider for barna og andre 
regler. De setter ned foten, og barna 
respekterer det, istedenfor å kjempe 
imot og blir rebelske. Det viser hvor 
mye barna stoler på at foreldrene vet 
best, og at de handler ut fra kjærlighet 
og trygghet for barna, akkurat slik som 
vår himmelske Fader har bud og regler 
for oss. De er ikke til for å innskrenke 
vår frihet, men for å beskytte oss. 
Om vi “holder hans bud”, har Herren 

lovet at han “velsigner” 
oss og gir oss “fremgang” 
(Mosiah 2:22).

Videre, i F2 fikk ett av 
barna en periode nokså 
store sosiale utfordringer, 
men midt oppi dette så 

jeg hvordan foreldrene og søsknene 
gjorde alt de kunne for å holde livs
motet oppe for dette barnet, noe som 
førte til at barnet klarte å overvinne 
en del av sine utfordringer, nok til å 
kunne fungere greit i hverdagen igjen. 
Dette vil jeg si var takket være famili
ens støtte og hjelp.

Avslutning
Noen ganger er det lett å fokusere 

på alt det andre familier har, hvor
dan de er lykkelige og hvordan de 
får det til, mens man glemmer litt å 
sette pris på hvilken familie man selv 
har og er en del av. Grunnen til at 
jeg igjen valgte å studere mer om og 
reflektere over familie, er at jeg har 
et veldig sterkt ønske om en dag å 
skape min egen familie, og for at den 
skal kunne bli evig og lykkelig og 
takle utfordringer, trenger jeg faktisk 
å være bevisst på hvilke egenskaper 
jeg som fremtidig mor, og også som 
nåtidssøster, trenger for at dette skal 
være mulig.

Jeg er takknemlig for min familie 
og hvordan jeg kan jobbe med den 
for å skape mer glede. ◼

Kilde:www.lds.org/manual/gospel-principles/
chapter-36-the-family-can-be-eternal?lang=eng

”Gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når 
de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, 
respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter.”
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Det ringte på døren
En dag i slutten av august 1963 

ringte det på døren hjemme hos meg. 
Utenfor sto 2 unge menn med hatt 
og frakk, og de fortalte meg at de 
gjerne ville komme inn og svare på 
noen spørsmål som jeg hadde. Hvor 
jeg kom fra, hvorfor jeg var her, og 
hvor jeg ville gå etterpå. Det var bare 
én ting i veien med det. Jeg hadde 
aldri lurt på dette. Jeg tok gjerne livet 
som det kom, og så prøvde jeg å 
gjøre det beste ut av det.

På denne tiden var jeg gift og 
hadde 3 barn. Min mann var offiser 
i handelsflåten og brukte å være ute 
på sjøen i 1 år og hjemme 1 måned. 
Akkurat nå var han hjemme, og han 
hadde et vennlig syn på mormonene. 
Han hadde gått på skole i Amerika 
i 1 år og syntes at deres religion var 
av de bedre, fordi de ikke hadde et 
betalt prestedømme. Så når jeg lurte 
på om vi skulle slippe dem inn, så 
var det greit for ham.

Misjonærene fortalte om Joseph 
Smith og om Mormons bok. Joseph 
Smith tenkte jeg ikke så mye over, 
men at folkene i boken reiste fra 
Israel til Amerika reagerte jeg på. 
Virkelig! Hm. Ja dette var sant. Jeg 
følte det veldig sterkt. Mannen min 

stilte seg tvilende til den. Bl.a. så 
spurte han om de hadde hester. Da 
misjonærene svarte bekreftende på 
dette, svarte han at det stemte ikke, 
for da spanjolene kom til Amerika, 
hadde ikke indianerne sett hester 
før. Jeg tenkte: Hester eller ikke hes
ter, spiller ingen rolle. Dette er sant. 
(Senere har det vist seg at hester 
faktisk fantes der.)

Jeg lovet misjonærene å lese ett 
kapittel i boken hver dag, noe jeg 
gjorde, men jeg syntes boken var 
gørr kjedelig. Det var jo bare krig. 
Men siden jeg hadde lovet det, så 
leste jeg. Misjonærene kom en til 
to ganger i uken, og det var greit 
å prate med dem. Jeg var en vanlig 
kvinne på denne tiden. Jeg drakk 
ikke noe særlig alkohol, noe vi ikke 
gjorde på denne tiden, men røykte 
gjorde jeg.

Røyken
En dag misjonærene kom, ville 

de be for meg om at jeg skulle slutte 
å røyke. Jeg hadde prøvd ett år 
tidligere. Jeg skulle få kjøpe meg en 
rådyr drakt hvis jeg klarte det, men 
det hjalp ikke. Det var forferdelig. 
Til slutt sa mannen min: “Ta deg en 
røyk, for nå er du grå i fjeset.”

Nå skulle altså misjonærene be 
for meg! Ja, ja, det var greit det. Jeg 
husker ikke ordene de sa, men den 
ånden som var tilstede, den husker 
jeg. Den var så sterk at jeg, som 
aldri hadde knelt før, måtte knele. 
Jeg følte at det var helt fortettet inne 
i stuen. Og misjonærene ba. Og 
som sagt husker jeg ikke ordene de 
brukte. Da vi var ferdige, pekte jeg 
på en sigarett som lå fremme og sa: 
“Samme hva, når dere går, kommer 
jeg til å røyke den sigaretten.” Og 
de sa: “Det er ditt hjem og ditt liv. 
Du bestemmer.” Misjonærene gikk, 
og jeg la meg på sofaen og leste 
Mormons bok og røykte. Helt til kl. 
var 24. Da tok jeg min siste sigarett 
for dagen, og jeg tenkte på at ja, jeg 
kunne jo forsøke å begrense røykin
gen min. Jeg trengte jo ikke å røyke 
etter frokost, for eksempel.

Som sagt, så gjort. Neste dag etter 
frokost, når jeg vanligvis brukte å 
lese avisen og ta min første sigarett, 
spratt jeg opp og begynte med hus
arbeidet. Barna var på skolen, og en 
var ute og lekte. Det var ingen bar
nehage der. Da klokken var ca. halv 
tolv, var jeg ferdig med alt som skulle 
gjøres, og vanligvis satte jeg meg nå 
til å lese. Jeg leste mye, og jeg leste 
så snart jeg hadde en ledig stund, og 
jeg brukte også å røyke en god del 
når jeg leste. Denne dagen ble jeg 
sittende et øyeblikk og se meg rundt. 
Hva gjorde jeg nå? Merkelig nok, 
så tenkte jeg ikke et øyeblikk på at 

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

Da jeg tok imot evangeliet
Anny Karin Rødsand
Kristiansund og Oslo

Misjonærene gikk, og jeg la meg på sofaen og leste  
Mormons bok og røykte. Helt til klokken var 24.
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der følte jeg meg 
hjemme. Her var det 
ingen utkledning, 
ingen store fakter 
eller store svulstige 
ord, men enkle 
ord og mennesker 
i vanlige klær. Og 
hvem som helst 
kunne bli bedt om 
å holde tale. Hjelp! 
Jeg syntes jeg så 
meg selv stå der 
oppe og snakke, 
jeg som ikke visste 
noen ting. Men det 
kom nok ikke jeg til 
å gjøre. Misjonærene 
kom og gikk. Jeg 
følte noen ganger 
at jeg var litt lei av 
dem, men sa ingen 
ting om det.

En mening med livet
Når jeg ser tilbake på livet mitt, så 

ser jeg at Herren hele tiden har vært 
med meg og at jeg har blitt ledet til 
evangeliet, samme hvor mye jeg har 
nektet og ikke villet det. Han kjente 
meg og lot meg være i fred når jeg 
ville det, men han var der alltid. Kan
skje fordi jeg nesten hele mitt liv ba 
og takket Herren, så skjedde alt dette. 
Noen ganger etter at jeg møtte evange
liet og jeg følte at jeg ikke kunne be til 
Ham, så takket jeg ham for dagen eller 
for det som hadde skjedd meg.

Jeg vet at dette er meningen med 
livet, og jeg vet at Herren har og har 
hatt stor tålmodighet med meg. Jeg 
vet at han er full av kjærlighet til oss 
alle og at han hører våre bønner. 
Bare vi lar hans vilje skje, så ordner 
det seg. Jeg vet det, for det har jeg 
erfart. Det er bare noen ganger så 
vanskelig å gjøre det, for vi vil gjerne 
ha det på vår måte.

Jeg vet at min himmelske Fader og 
Jesus Kristus er glad i meg, og jeg er 
så glad fordi jeg får lov til å oppleve 
dette. Dette er mitt vitnesbyrd. ◼

jeg skulle ta en sigarett. Den tanken 
var helt borte fra meg. Jeg holdt på 
å sy noen klær til min datter, og jeg 
begynte øyeblikkelig å sy på dem.

På ett år leste jeg ikke en eneste 
bok, og jeg har aldri røkt siden. 
Jeg hadde ikke lyst på røyk, og jeg 
tenkte ikke på røyk. Så dette var 
virkelig et vitnesbyrd for meg om 
hvordan en bønn kan være. Men 
jeg hadde ikke lyst til å bli kristen, 
som jeg kalte det, så livet fortsatte 
som vanlig.

Frelsesplanen
Misjonærene fortsatte å komme 

til meg, og en dag fortalte de om 
foruttilværelsen og om hvordan vi 
alle jublet av glede for at vi skulle få 
komme hit ned. Jeg så meg selv stå 
der og rope høyt YES,YES,YES. Dette 
ville jeg være med på. Og de fortalte 
om sløret som gjorde at vi hadde 
glemt alt fra foruttilværelsen. Dette 
trodde jeg på. Det var så sterkt for 
meg at jeg et øyeblikk følte meg helt 
slått ut. Selv om jeg aldri hadde vært 
i en boksekamp, så følte jeg som 
om jeg hadde fått en knock out. Slik 
var det. Slik var meningen med livet. 
Dette var en sterk opplevelse. Men, 
tror dere jeg ble døpt? Ikke planer! 
JEG VILLE IKKE BLI KRISTEN. Det 
å bli kristen sto for meg som det tris
teste i hele verden. Så livet fortsatte 
igjen som før.

Misjonærene kom trofast til meg 
Jeg gikk noen søndager i kirken, og 

Anny Karin Rødsand 
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L8 L i a h o n a

 Hellig skrift er ord fra hellige Guds 
menn når de taler eller skriver 

påvirket av Den hellige ånd.
Når vi sier “Skriftene”, tenker vi 

gjerne på det vi kaller standardverkene 
i Kirken: Bibelen, Mormons bok, Lære 
og pakter og Den kostelige perle.

Vi har Skriftene slik at vi kan 
kjenne Guds bud og holde dem og 
slik at vi kan lære fra dem som levde 
før oss, så vi kan være forberedt når 
vi kommer i vanskeligheter.

For eksempel kan vi lære av Almas 
folk da de var i trelldom, noe som kan 
hjelpe oss hvis vi kommer i trelldom. 
Almas folk fikk ikke engang lov til å 
be høyt. Vi kan lese fra opptegnelsen 
hva folket gjorde i denne vanskelige 
situasjonen:

“Og Alma og hans folk oppløftet 
ikke sin røst til Herren sin Gud, men 
åpnet sine hjerter for ham, og han 
kjente deres hjerters tanker. Og det 

skjedde at Herrens røst kom til dem i 
deres lidelser og sa: Løft deres hoder 
og vær ved godt mot, for jeg kjenner 
til pakten som dere har inngått med 
meg, og jeg vil slutte en pakt med 
mitt folk og fri dem ut av trelldom.

Og jeg vil også lette de byrder som 
er lagt på deres skuldre, så dere ikke 
engang kan føle dem på ryggen, ja, når 
dere er i trelldom, og dette vil jeg gjøre 
så dere heretter kan stå som vitner for 
meg og så dere med 
sikkerhet kan vite at jeg, 
Gud Herren, ser til mitt 
folk i deres lidelser.

Og nå skjedde det 
at de byrder som var 
lagt på Alma og hans 
brødre, ble gjort lette. 
Ja, Herren styrket dem 
så de kunne bære sine 
byrder med letthet, 
og de underkastet seg NO
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Skriftene er Guds ord
Victoria K, Moss menighet

hele Herrens vilje med glede og 
tålmodighet.

Og det skjedde at deres tro og 
tålmodighet var så stor at Herrens røst 
kom til dem igjen og sa: Vær ved godt 
mot, for i morgen vil jeg fri dere ut av 
trelldom. Og han sa til Alma: Du skal 
gå foran dette folk, og jeg vil gå med 
deg og fri dette folk ut av trelldom.” 
(Mosiah 24:1217)

Av dette kan vi lære at vi ved bønn, 
tro, tålmodighet og villighet til å gjøre 
Herrens vilje kan bli befridd. Vi kan 
også lære at vi må følge profeten, slik 
Almas folk fulgte Alma.

Skriftene hjelper oss å stole på 
Jesus Kristus, som er Guds Ord.

Jeg vet at Skriftene er sanne. Ved 
å studere dem daglig kommer vi 
nærmere vår kjære himmelske Fader 
og vår Frelser Jesus Kristus, og vi vil 
på denne måten få hjelp, veiledning 
og kraft til å følge dem uansett hvilke 
utfordringer vi møter. ◼

”Og jeg vil også lette de byrder som er lagt  
på deres skuldre.”
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