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rope omvendelse til dette folk og bare 
bringer én sjel til meg, hvor stor skal 
ikke deres glede være med ham i min 
Faders rike.”1

Clive følte den gleden fordi han 
fulgte en oppfordring fra områdepre-
sidentskapet vårt og inviterte sin venn 
til kirken. Selv om han tidligere hadde 
hatt utallige samtaler om evangeliet 
og gitt ham Mormons bok – som er 
vidunderlige ting å gjøre – kom den 
virkelige gleden da han fulgte Åndens 
tilskyndelse og ga invitasjonen. Invi-
tasjonen i seg selv var så viktig og 
nødvendig, og uten den hadde kanskje 
ikke vennen hans kommet til kirken 
og ville kanskje ikke ha blitt omvendt 
til Jesu Kristi evangelium.

Jeg er overbevist om at den inspi-
rerte oppfordringen vi alle er gitt – “Ta 
med en venn til Ham” – er noe vi kan 
følge opp og anvende i vårt liv. Clives 
eksempel et ett av mange som vitner 
om gleden som kommer ved å invitere. 
Jeg har både sett slike eksempler og 
opplevd dem.

Måtte vi alle søke inspirasjon for 
å finne invitasjoner vi kan gi våre 
venner. Og måtte vi ha tro og forplik-
telse til å følge opp og invitere, slik 
at vi også kan oppleve den samme 
glede. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 18:15

LOKALSIDER

 I England London syd misjon CCM 
(der stavspresidenter, misjonspresi-

dent og områdesytti rådfører seg med 
hverandre), er det en tradisjon ved 
begynnelsen av hvert møte å se en pre-
sentasjon med bilder av alle medlem-
mene som har blitt døpt i løpet av de 
tre siste månedene. Ofte viser bildene 
det nye medlemmet kledd i hvitt, ved 
siden av familiemedlemmer, misjonæ-
rer, og den personen som døpte dem.

På et møte vi nylig hadde, var det 
ett spesielt bilde som fikk meg til å 
reagere! Der, kledd i hvitt og med 
armen rundt en annen mann, var en 
kjær venn, Clive, som jeg kunne huske 
jeg sto sammen med på et lignende 
bilde for nærmere tyve år siden.

I 1998, hadde en rekke hendelser 
utløst en åndelig hunger hos Clive. 
Etter å ha mottatt Mormons bok fra 
en arbeidskollega, bestemte han seg 
for å sykle til møtehuset for Slough 
menighet og gå i kirken. Han gikk 
inn gjennom døren, ivrig etter å lære. 
Som biskop, hilste jeg på Clive og var 
glad for å høre at han ønsket å lære 
om kirken. To misjonærer var klar og 
passet med stor iver på sin nye venn. 
Etter noen vanskelige avgjørelser og 
store endringer, ble Clive døpt noen 
uker senere og begynte en reise i tro 
og forpliktelse som et medlem av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Etter mange år, da i en annen 
menighet og i en annen stav, benyt-
tet Clive muligheten til å diskutere 
kirken med en arbeidskollega. Etter 
flere samtaler og ifølge en sterk 
tilskyndelse, ga han Mormons bok 
(som han hadde skrevet sitt vitnes-
byrd i) til denne vennen.

Det gikk en tid og Clive var til stede 
i sin menighet da det ble gitt en pre-
sentasjon av de tre delene av område-
planen: “Ta med en venn”, “Bli åndelig 
og timelig selvhjulpen” og “Finn en 
av dine forfedre”. Mens Clive satt der, 
begynte han å tenke på vennen som 
han hadde gitt Mormons bok til. Han 
snudde seg mot sin hustru og sa, “Jeg 
har en venn som jeg kan invitere til 
kirken”.

Clive handlet ifølge denne tilskyn-
delsen og ringte til vennen. Han invi-
terte ham til kirken, og planla å møte 
ham på parkeringsplassen på forhånd. 
Søndagen kom og det gjorde også hans 
venn, som gledet seg over møtene og 
følte seg velkommen. Vennen hans ble 
senere presentert for heltidsmisjonæ-
rene som underviste ham leksjonene. 
Kan du forestille deg Clives store glede 
da vennen hans noen uker senere ba 
ham om å døpe ham? Det var en invita-
sjon han tok imot med glede!

Jesus sa, “Og om så skjer at dere 
skulle arbeide alle deres dager med å 

Ta med en venn til Ham
Eldste Clifford T. Herbertson
områdesytti, Storbritannia

Eldste Clifford T. 
Herbertson
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 Tromsø gren i Den norske misjon 
dekker et stort område. Grenen 

dekker ikke bare hundrevis av 
kvadratkilometer på fastlandet, men 
omfatter også Svalbard, som ligger 
halvveis mot Nordpolen fra Tromsø. 
For å bringe søndagsmøtene til så 
mange som mulig i den lille grenen, 
har misjonen investert i videokonfe-
ranseutstyr. Ved hjelp av dette utstyret 
er en tredjedel av de tilstedeværende 
på nadverdsmøtet fra fjerntliggende 

steder i Nord- Norge. Faktisk bor lære-
ren for søndagsskoleklassen Evange-
liets læresetninger i Longyearbyen på 
Svalbard, og han underviser klassen 
via videokonferanse hver annen og 
tredje søndag i måneden. Carlos Gerez 
og hans kone Emilia har bodd i Lon-
gyearbyen i omtrent ni år og er meget 
trofaste medlemmer av Kirken. Bror 
Gerez underviser på en blanding av 
norsk og engelsk avhengig av hvem 
som er tilstede på en gitt søndag. Det 

er sjeldent med personbesøk fra og 
til familien Gerez, men de er like mye 
en del av grenen som de som bør i 
Tromsø, og de er elsket av alle.

Gerez- familien har nylig fått til-
skudd fra en annen SDH- familie som 
flyttet fra New York til Longyearbyen 
for å drive en bedrift som selger 
flaske- vann. Jamal Qureshi og hans 
kone Chanthavone har en 16- år gam-
mel datter, Jamilah, og 14- år gamle 
tvillinggutter, Raad and Tor. Selv om 
de er fysisk isolert fra jevnaldrende 
siste- dagers- hellige, bruker familien 
video- konferanser for å være med 
på søndagsmøter, Unge menn, Unge 
kvinner og Seminar. De er et velkom-
ment tilskudd til Tromsø gren.

Utenom de som bor 
i Longyearbyen er det 
flere andre familier og 
enkeltpersoner som bor 
innen Tromsø grens 
grenser, men hvis hjem 
er hundrevis av kilometer 
fra Kirkens møtehus. De 
møter også hver uke via 
video- konferanse, noe 
som gir dem anledning 
til å fornye sin tro og 
felleskap med sine brø-
dre og søstre i grenen. I 
Tromsø, er vi takknemlige 
for teknologien som gjør 
dette mulig. ◼

L O K A L N Y T T

Underviser søndagskoleklasse  
i Tromsø fra Svalbard
Michael Olsen
Tromsø menighet

Video- konferanse mellom 
Svalbard og Tromsø
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 På søndagens hovedmøte på Rome-
rike 23. oktober ble Berit Rapp opp-

holdt som president i Hjelpeforeningen 
i Oslo stav med rådgivere Wenche 
Bjerkestrand Jacobsen og Ragnhild Wie 
Andersen. Avløst ble president Heidi 
Morell Andersen med rådgivere Inger 
Anne Amundsen og Christine Kolstad.

Alle kvinner over 18 år er medlem 
av Hjelpeforeningen, som er en filan-
tropisk og pedagogisk kvinneorganisa-
sjon i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. Den ble grunnlagt i 1842 i 
Nauvoo, Illinois, USA, og har rundt 
seks millioner medlemmer i over 170 
land og territorier. Hjelpeforeningen er 
en av verdens største og eldste kvinne-
organisasjoner. Kvinnene lærer å forstå 
sin identitet som Guds døtre og at livet 

Nytt presidentskap i Hjelpeforeningen i Oslo stav
Heidi Morrell Andersen
Moss menighet

Fra venstre: Ragnhild Wie Andersen, Berit 
Rapp og Wenche Bjerkestrand Jacobsen
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Fra venstre: Eivind Sterri,  
Stein Arthur Andersen og Eric Johnson
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har en hensikt. De blir alltid oppmun-
tret til å utvikle indre, gode kvaliteter.

Gjennom aktiviteter lærer de å 
styrke sine familier og andre rundt 

seg både timelig og åndelig. Dette 
gjør de gjennom undervisning, besø-
kende lærerinne- programmet, velferd 
og tjeneste. ◼

Endringer i stavs-
presidentskapet 
i Oslo stav
Ole Podhorny

 På konferansens hovedmøte 
23. oktober 2016 ble Kjetil Porsbøll 

avløst som førsterådgiver og Eivind 
Sterri som annenrådgiver. Ny første-
rådgiver ble Eivind Sterri og ny annen-
rådgiver ble Eric Johnson, tidligere 
biskop i Moss. ◼
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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 936 59 511 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519  

Moss, e- post: ole@podhorny.com,  
tlf. 92648934 eller 69271704

Betaling for Liahona (NOK 78 for et 
årsabonnement) kan foretas til konto 
6118 07 13629. Spørsmål om abonne-
ment rettes til rcstockholm@ldschurch.org.

et oppdrag å utføre på denne jorden 
med å oppdra en familie og arbeide i 
Kirken. Jeg ville ikke bry meg om han 
var veldig, veldig fattig. Jeg vil gifte 
meg med ham uansett.

I juni 1915 ble de beseglet for tid 
og all evighet i templet. Den dagen for 
101 år siden inngikk de hellige pakter 
og fikk løfter som ville være deres 
hvis de forble trofaste mot paktene. 
De var aldri rike, men de hadde Jesu 
Kristi evangelium og var begge virke-
lig omvendt. De forble trofaste mot 
sine pakter gjennom hele livet.

De hadde to sønner, men den eld-
ste døde før han var syv år gammel. 
De hadde også to døtre, en av dem 
var min mor. De var ikke i stand til 

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

Hva med løftene de fikk i templet?
Eldste Paul V. Johnson

 Førsterådgiver i områdepresi-
dentskapet Europa, president 

Johnson, som besøkte stavskonfe-
ransen i Oslo stav i oktober, holdt 
følgende tale på Romerike. Han var 
misjonær i Norge 1973- 75 og talte 
på godt norsk:

Jeg vil gjerne fortelle dere litt om 
min mors foreldre, min bestemor og 
bestefar.

De ble begge født i slutten av 
1800- tallet i Sveits hvor de vokste 
opp. De kom begge fra svært store, 
fattige familier. Min bestefar, Adolf 
Amacher, hørte først om Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige fra sin 
venn som var ivrig etter å dele evan-
geliet med ham. Min bestemor, Ama-
lie Hollenweger, kom først i kontakt 

med Kirken gjennom sin søster som 
introduserte henne til misjonærene. 
Misjonærene ga henne noen hefter 
som hun senere leste og fikk et vit-
nesbyrd mens hun leste.

På den tiden emigrerte mange 
medlemmer av Kirken til USA etter at 
de ble døpt. Tempelvelsignelsene var 
da ikke tilgjengelige i Europa. Både 
min bestemor og bestefar forlot Sveits 
i 1914 og flyttet til samme by i Utah. 
De startet et nytt liv i et land hvor de 
ikke behersket språket, og måtte finne 
arbeid. Men de fant hverandre.

Evangeliet var viktig i deres liv. 
Min bestemor skrev senere: ‘Jeg var 
fast bestemt på å gifte meg med 
noen som var omvendt til kirken og 
ville føle som jeg følte, at vi hadde 

Eldste  
Paul V Johnson
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å få flere barn. Min bestemor hadde 
håpet på å ha flere barn, og sa: ”I 
takknemlighet for at jeg var i stand til 
å motta evangeliet, og for misjonæ-
rene som kom til Sveits for å bringe 
det til oss, ville jeg ha likt å ha minst 
seks sønner til å forkynne evangeliet 
til nasjonene”.

Hva med de løftene de 
fikk i templet? Disse løftene 
ble gitt for 101 år siden. 
Kunne Adolf og Amalie se 
oppfyllelsen mens de var 
her på jorden? I sin levetid 
kunne de ikke se den full-
stendige oppfyllelsen av 
disse mektige løfter. Min bes-
tefar døde før han så noen 
av sine barnebarn. Så hvor 
mye kunne de se? Kunne de 
få et glimt av hvilke velsig-
nelser ville komme på grunn 
av sin trofasthet? Kunne de 
se 100 år i fremtiden?

Amalie ønsket å ha flere 
barn som kunne tjene som 
misjonærer. Hun og Adolf 
har nå 373 direkte etterkom-
mere: 4 barn, 22 barnebarn, 
108 oldebarn, 235 tippol-
debarn og begynnelsen 
av en annen generasjon, 4 
tipptippoldebarn. Hennes 
barn, barnebarn og olde-
barn har tjent 70 misjoner inntil nå, 
og den eldste av neste generasjo-
nen, de 235 tippoldebarn er nesten 
i misjonæralder, så det vil bli mange 
flere som skal forkynne evangeliet 

til nasjonene. Kunne Adolf og Ama-
lie ha forutsett effekten de ville ha 
på så mange mennesker, både sine 
egne etterkommere og folk deres 
etterkommere har velsignet? Jeg tror 
ikke de kunne se det mens de var på 
jorden.

Jeg var 11 år gammel da min beste-
mor døde. Hun har vært en innflytelse 
på meg i hele mitt liv. Min bestefar har 
også vært en innflytelse på meg selv 
om jeg aldri møtte ham i dette liv. Jeg 

vet en viktig årsak til deres innflytelse 
er at de var veldig trofaste i å holde 
sine pakter. Når vi holder våre pakter, 
hjelper vi andre å holde deres.

Hva med dere unge her i dag? 
Hvordan vil dine valg i dag påvirke 
folk 100 år fra nå? Hvordan vil dine 

beslutninger nå påvirke 
deres etterkommere og 
andre lenge etter at du 
forlater jordelivet? Og tids-
vinduet ikke er begrenset til 
100 år. Det strekker seg inn 
i evigheten.

Herrens løfter blir alltid 
oppfylt i hans tid og på hans 
måte. Velsignelsene er uten-
for vår fatteevne og begren-
sede syn nå. Som det står 
skrevet: “Det som intet øye 
har sett og intet øre hørt, og 
det som ikke oppkom i noe 
menneskes hjerte, det har 
Gud beredt for dem som 
elsker ham.”

Du er verdig. Forbli ver-
dig. Være tro mot paktene 
du har inngått i dåpen. Se 
fremover og forbered deg 
for paktene du vil inngå i 
templet og hold deretter fast 
ved disse paktene. De er en 
beskyttelse i en utfordrende 
verden og sikrer at Herren 

vil holde sine løfter til deg.
Jeg vitner om at de lovede velsig-

nelser er dine hvis du inngår og hol-
der hellige pakter i templet. Ingen kan 
ta dem fra deg. ◼

Amalie og Adolf i Utah med sitt første barn.
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Den gyldne regel
Morten Vollheim
Romerike menighet

mange grunner til at det er bra å tjene 
andre uten å skulle få noe tilbake hele 
tiden. Men jeg ønsker å trekke frem 
noen vers fra det nye testamentet som 
setter situasjonen i et enda tydeli-
gere lys. I Matteus 25 kan vi lese hva 
Herren skal si på dommens dag til de 
som tjente sine neste, og i versene 37- 
39 kan vi lese hva de skal svare: “Da 
skal de rettferdige svare: ‘Herre, når 
så vi deg sulten og ga deg mat, eller 
tørst og ga deg drikke? Når så vi deg 
fremmed og tok imot deg, eller naken 
og kledde deg? Når så vi deg syk eller 
i fengsel og kom til deg?’”

Og så kommer svaret fra Herren 
i vers 40:

“Og kongen skal svare dem: ‘San-
nelig, jeg sier dere: Det dere gjorde 
mot én av disse mine minste søsken, 
har dere gjort mot meg.’”

Når vi praktiserer den gylne regel 
og tjener eller velsigner andre men-
nesker, regner Herren disse hand-
lingene som direkte rettet mot Ham. 
Og det er en veldig god grunn til å 
tjene andre. Om vi ikke klarer å tjene 
andre av oppriktig kjærlighet og 
omtanke, la oss begynne med å gjøre 
det fordi vi står i en ubetalelig gjeld 
til vår frelser Jesus Kristus. La oss 
begynne med å tjene Ham, og når vi 
gjør dette er vi lovet at vår kjærlighet 
til menneskene vi tjener vil vokse. 
Jeg vil også påpeke at uttrykket “én 
av disse mine minste søsken” ikke 
setter et krav om at det kun er de 
minste og de som har de største pro-
blemene som fortjener vår omsorg.

Jeg tror personlig at det er like 
mye snakk om handlingen som den 
personen vi tjener. For som oftest er 
det ikke mye som skal til. Igjen kan 
vi se på oss selv – det er ikke alltid 
vi ønsker at andre skal gjøre så mye. 
Ofte er det bare noe helt enkelt. Og 
like ofte er det derfor, nettopp det vi 
skulle gjøre mot andre. Men samtidig 
må ikke dette bli en begrensning for 
de situasjonene hvor vi virkelig må 
gi alt. Vi må nemlig være villige til å 
gi alt, selv om det ikke alltid kreves 
av oss i enhver situasjon. I Johannes 
15:12- 13 gir Kristus sitt velkjente bud 
etterfulgt av et viktig prinsipp.

“Og dette er mitt bud: Dere skal 
elske hverandre som jeg har elsket 
dere. Ingen har større kjærlighet enn 
den som gir livet for vennene sine.”

Herren underviser oss at det ikke 
finnes et større tegn på kjærlighet enn å 
gi sitt liv for en annen. Og det er jo net-
topp det Kristus har gjort for hver og 
en av oss. Og tror dere ikke at Herren 
selv følger sin egen gylne regel? Alt han 
gjør mot oss, det han ønsker at vi skal 
gjøre mot Ham? Selv om vi ikke gjør 
det. Selv om mange aldri gjør det. Selv 
om de beste av oss aldri kan gjøre mer 
enn å forsøke. Men han gjør det allike-
vel. Han setter det perfekte eksempel 
ved å gi sitt liv for oss slik at vi kan 
få evig liv. Jeg håper og tror at vi som 
medlemmer av Hans kirke kan regne 
oss blant dem som hvert fall forsøker. 
Og måten vi forsøker på er ikke ved å 
dø, men ved å bokstavelig talt gi vårt 
liv – ved å vie vårt liv til Hans tjeneste. 

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

 I Matteus 7:12 finner vi skriftstedet 
som ofte omtales som den gyldne 

regel: 
“Alt dere vil at andre skal gjøre mot 

dere, det skal også dere gjøre mot 
dem. For dette er loven og profetene.”

Den gylne regel sier at vi skal gjøre 
mot andre det vi vil at de skal gjøre 
mot oss. Ikke det de faktisk gjør mot 
oss, eller det vi forventer at de skal 
gjøre mot oss. Men det vi ønsker at de 
skal gjøre mot oss. Selv om de aldri 
gjør det. Min erfaring er at i de aller 
fleste tilfeller vil ikke folk gjøre akku-
rat det vi ønsker at de skal. Det er 
sånn handlefriheten fungerer. Menne-
sker kan overraske oss både positivt 
og negativt. Av og til kan vi motta 
mye mer tilbake enn vi noen gang 
kunne forventet. Og jeg tror sjansen 
for å få positive handlinger og hold-
ninger tilbake er mye større hvis vi er 
positive først, og behandler andre på 
en best mulig måte. Men poenget mitt 
er at vi ikke skulle forvente at andre 
gjør mot oss det vi vil at de skal gjøre 
– selv når vi gjør det mot dem. Kan-
skje vi tjener noen hele livet uten at vi 
noen gang blir tjent tilbake. Kanskje 
vi forsøker å vise vennlighet til noen 
som kun returnerer fiendskap. Men 
det betyr ikke at våre gode handlin-
ger er bortkastet – det betyr bare at 
Herren ønsker å gi oss den åndelige 
gaven tålmodighet. Det er selvfølgelig 
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I Lære og pakter 4:2 kan vi lese at vi 
må tjene ham av hele vårt hjerte, og 
av all makt, sinn og styrke. Det er det 
Herren ønsker at vi skal gjøre mot 
ham – og det er derfor Han gjorde 
det, og fortsatt gjør det for oss. Og hvis 
man lurer på hvordan vi gjør dette kan 
man lese resten av kapittel 4, som ofte 
regnes som misjonær kapittelet. Det er 
selvfølgelig bare en del av hva vi burde 
gjøre, men jeg vil påstå at det kanskje 
er en av de viktigste.

I sammenheng med dette vil jeg 
trekke frem de versene som står rett 
før den gylne regel, i Matteus 7:7- 11:

“Be, så skal dere få. Let, så skal 
dere finne. Bank på, så skal det lukkes 
opp for dere. For den som ber, han 
får, og den som leter, han finner, og 
den som banker på, skal det lukkes 

opp for. Eller hvem av dere 
vil gi sønnen sin en stein 
når han ber om brød, eller 
gi ham en orm når han ber 
om en fisk? Når selv dere 
som er onde, vet å gi barna 
deres gode gaver, hvor mye 
mer skal ikke da deres Far i 
himmelen gi gode gaver til 
dem som ber ham!”

Vår himmelske far har 
ikke bare gitt oss sin sønn. 
Han har også gitt oss et 
evangelium med pakter, 
ordinanser, bud, profeter, 
personlig åpenbaring, 
vitnesbyrd og masse fan-
tastisk kunnskap. Og det 
er mange rundt oss som 

søker etter denne kunnskapen. Det er 
mange som banker på akkurat nå, og 
som ber om å motta disse gavene. Og 
hvis vi var søkende på samme måten, 
ville vi sikkert ønsket at andre delte 
det med oss. Burde vi ikke derfor 
gjøre det for andre, når vi ønsker at de 
skulle gjøre det for oss? Burde ikke vi 
ta det første skrittet og dele det vi har? 
Og være de første som viser at vi alle 
er brødre og søstre?

Som jeg har nevnt, er Kristus et per-
fekt eksempel på dette, og Han tjener 
og velsigner oss hele tiden. Men det er 
viktig for oss å forstå hvordan Han gjør 
dette. På samme måte som med store 
deler av misjonærarbeidet, utfører Han 
sitt arbeide gjennom andre mennes-
ker – på begge sider av sløret. Når vi 
etterlever den gylne regel hjelper vi 

gud med å tjene Hans barn, fordi vi 
tjener hverandre. Vi blir tjenende eng-
ler for hverandre, og svarer hverandres 
bønner. I en tale som eldste Jeffrey R. 
Holland ga i 2008 forklarte han mye 
om hvordan engler fortsatt finnes blant 
oss, og tjener oss på Guds befaling:

“Jeg har talt om himmelsk hjelp, om 
engler som sendes for å velsigne oss i 
nødens stund. Men når vi snakker om 
dem som er redskaper i Guds hånd, 
blir vi minnet om at ikke alle engler er 
fra den andre siden av sløret. Noen av 
dem vandrer og snakker vi med – her, 
nå, hver dag. Noen av dem bor i våre 
egne nabolag. Noen av dem fødte oss, 
og i mitt tilfelle var det en av dem som 
sa ja til å gifte seg med meg. Himme-
len virker aldri nærmere enn når vi 
ser Guds kjærlighet tilkjennegitt i den 
vennlighet og trofasthet som utvises av 
mennesker så gode og rene at engleak-
tig er det eneste ordet vi kommer på.

Mine kjære brødre og søstre, jeg 
vitner om engler, både himmelske 
og jordiske. Samtidig vitner jeg om 
at Gud aldri overlater oss til oss selv, 
aldri lar oss være uten hjelp i de utfor-
dringer vi møter.

Når vi ber om at disse englene må 
betjene oss, må vi alle prøve å være litt 
mer engleaktige selv – med et vennlig 
ord, en sterk arm, en erklæring av tro 
og ‘pakten [vi] har inngått’. Kanskje vi 
da kan være Guds utsendinger.”

Jeg vil også legge til at når vi for-
søker å være mer fokusert på å tjene 
andre, må vi ikke bli for stolte til å 
motta den samme hjelpen selv. Til og 

Morten Vollheim, Romerike 
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med Kristus hadde behov for englers 
betjening ved flere anledninger. Og 
hvis ingen mottok tjeneste, kunne hel-
ler ingen få velsignelsene fra å tjene. 
Det er det beste med den gylne regel, 
at den virker i begge retninger. Den 
hjelper oss å få et ønske om å tjene 
andre, samtidig som vi får en forståelse 
av at andre ønsker å tjene oss. Vi får en 
økt forståelse av forsoningen, og hvor-
for Kristus var villig til å gjennomgå 
den for oss.

Jeg vet virkelig at hvis vi forsøker 
å sette oss i andres sted, og gjør vårt 
ytterste for å tjene våre medmenne-
sker, vil vi utvikle de kristuslignende 
egenskapene vi måtte mangle. Vi vil 
styrke de gode hensikter og handlin-
ger vi allerede har på plass. Vi vil ta et 
stort skritt i retning av å bli lik Kristus – 
fordi vi vil se andre slik Han ser andre, 
og vi vil tjene andre slik Han tjener 
andre. Og jeg håper at vi kan være 
blant dem som tar det første skrittet. ◼
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han levde. I Mormons Bok har jeg lest 
at Gud har en plan for oss etter døden.

I 2. Nephi 9:13 står det: “Hvor stor 
er ikke vår Guds plan! … graven [må] 
frigi … [sine] … legemer. Ånd og 
legeme er igjen føyet sammen, og alle 
mennesker blir … udødelige.” (Uthe-
velse tilføyd)

Jeg blir glad av å tenke på at jeg 
skal ha en kropp i evigheten. Jeg liker 
å bruke kroppen min til å løpe, stå på 
ski og spille fotball.

Jeg er veldig glad familien min. Jeg 
synes det er fint å tenke på at vi være 
sammen også etter dette livet.

Profeten Abinadi sa i Mosiahs bok 
16:8: “Men det er en oppstandelse, 
derfor har ikke graven noen seier, og 
dødens brodd er oppslukt i Kristus.”

Jeg er takknemlig for vår himmel-
ske Faders plan for meg. Det gir meg 
trøst og trygghet. ◼

Halvor G, Skien menighet
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Skriftene underviser om  
vår himmelske Faders plan
Halvor G, Skien

 Jeg liker å lese i skriften med  
familien min.
Den lærer meg om min himmelske 

Faders plan.
Min himmelske Fader laget en plan 

før vi ble født her på jorden.
I Jobs bok 38:4 og 7 står det at vi 

alle var glade da vi hørte om denne 
planen:

“Hvor var du da jeg grunnfestet 
jorden? Har du innsikt, så fortell meg 
det! – mens alle morgenstjerner jublet, 
og alle Guds sønner ropte av fryd?”

Jeg synes det er spennende å tenke 
på at jeg levde før jeg ble født! Jeg 
lurer på om jeg kjente vennene mine 
og familien min allerede da?

Vår himmelske Fader vil at vi skal 
få mulighet til å komme tilbake i hans 
nærhet. Jeg liker å komme hjem etter 
en hard fotballkamp med laget mitt. 
Da kan jeg hvile meg. Når vi kommer 
hjem til vår himmelske Fader kan vi 
også få hvile.

Jesus Kristus er vår storebror. 
Noen ganger skulle jeg ønske at jeg 
hadde en storebror i familien. Da er 
det fint å tenke på at Jesus er store-
broren min. Han er glad i meg og vil 
hjelpe meg å komme tilbake til min 
himmelske Fader.

Farfaren min Kjell Karsten døde 
før jeg ble født. Jeg skulle ønske at jeg 
hadde rukket å bli kjent med ham mens 


