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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

hjalp ham med å sikre hans første 
pantelån. Han arbeidet hardt, men ble 
av sine felles kjente betraktet som en 
lite generøs person, men andre ord: 
uvennlig. Han tok aldri kona si med 
ut, dro på ferie, eller kjøpte gaver. Han 
bare arbeidet og arbeidet og arbeidet.

I løpet av noen få år, var pante
lånet hans nedbetalt, og han hadde 
spart nok penger til å reise tilbake til 
Portugal, bygge et hus til sin familie og 
to leiligheter som han leide ut. Det siste 
jeg hørte, var at Nick hadde startet opp 
enda et firma. “Slemme Nick” var ikke 
slem! Han hadde en visjon, han satte 
seg mål, og ofret for å sikre sin familie. 
Han kjøpte kun det han trengte. Det 
han ønsket seg, måtte vente.

Hva med oss? “Kjøper vi for å vise 
oss frem for andre?” Eller er vi tålmod
ige nok til å vente så vi ikke setter 
oss i gjeld, unntatt når det gjelder det 
aller vesentligste – muligens utdan
nelse, et hjem, og en beskjeden bil – 
og selv da, nedbetaler vi dem så snart 
vi kan. Vi skulle prioritere å betale 
tiende og fasteoffer. Jeg vitner for 
dere at Herrens velsignelser er reelle, 
og at vi vil bli rikelig velsignet hvis 
vi er lydige. Jeg vet dette av personlig 
erfaring.

Hvis vi har en fot i en verden av 
materielle ting som vi ikke har råd 
til, la oss så raskt som mulig trekke 
oss tilbake. Lån bør forbeholdes helt 

LOKALSIDER

 I Storbritannia er 6. april starten på 
skatteåret. Og som pensjonert øko

nom har denne datoen mer enn en 
åndelig betydning for meg. Jeg husker 
forberedelsene med å begrense klient
enes skattbare inntekter, i tillegg til å 
sikre at alle anliggender var på plass 
for det nye skatteåret. Det var en ved
varende prosess som pågikk gjennom 
hele året, og krevde felles innsats 
– forberedelse.

På samme måte vil timelig selv
hjulpenhet kreve forberedelse, og er 
slett ingen engangsprosess. Kunne vi 
bare ha trent hardt en dag i året, og så 
glemt hele greia til neste år!

Slik kan det ikke være! Timelig 
selvhjulpenhet, evnen til å ta hånd 
om vår egen situasjon, vår familie og 
andre, utgjør et livsverk av arbeide. 
Det trengs hardt arbeide, bønn, 
studium og meditasjon. Det trengs 
besluttsomhet, og kanskje mest av 
alt tro og selvkontroll.

I denne artikkelen vil jeg drøfte 
personlig økonomi, ett aspekt ved 
selvhjulpenhet.

Vi er fortalt at “hvis dere er beredt, 
skal dere ikke frykte.” 1 Tro oppstår 
når vi lytter til våre ledere, og stoler 
på deres inspirerte undervisning. 
Deres råd er for eksempel å unngå 
gjeld (eller komme seg ut av gjeld så 
raskt som mulig) ved å leve innenfor 
sine egne midler, og betale tiende 

og fasteoffer slik at Herren kan åpne 
himmelens sluser for oss.2

Jeg har hatt sittet i råd med mange 
medlemmer som har hatt økonomiske 
vanskeligheter. Det ligner litt på å få 
satt opp en diettplan. I starten tar 
folk hardt i, men gir opp så fort at de 
ikke har fått gitt det en sjanse. Få har 
anvendt prinsippene som de har lært, 
lenge nok til at det kan virke. “Du har 
forkynt hårde ord til oss, mer enn vi er 
istand til å bære.3

En klient fra et mindre selskap 
gjorde det meget bra, men sjefen 
kjøpte en BMW til 70 000 pund, mot 
mitt råd. Naboen hans hadde jo en! Jeg 
fortalte ham at han ganske snart ville 
ta bilen for gitt, og bli mye fattigere av 
den grunn. Snart etter ringte han meg.

“Du hadde rett, Chris,” sa han 
til meg, “det er bare et karosseri av 
metall, og nå kan vi ikke betale reg
ningene våre denne måneden”. Fir
maet bukket under, og tragedien var 
at det ikke trengte å skje.

Vi prøver å opprettholde et glans
bilde ved å kjøpe ting som vi tror vil 
påvirke andres oppfatning av oss! Jeg 
kaller det “kjøpe for å vise seg frem”. 
Stolthet, ego trip, kall det hva du vil, 
kan få tragiske konsekvenser.

Se dette i kontrast til historien med 
“Slemme Nick” fra Portugal, som kom 
til England for å finne seg en jobb. 
Han var i 20 årsalderen, og gift. Jeg 

Hvordan forbedre seg med 
hensyn til timelig selvhjulpenhet
Eldste Charles Christopher, Storbritannia
Områdesytti

Eldste Charles 
Christopher
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nødvendige ting, selv om sofaen 
kanskje kan trenge å bli byttet ut! 
Bestem deg for hva du vil ha, sett deg 
mål, og lag en plan for hva du ønsker 
deg ved hjelp av budsjettering. Be, og 

arbeid mot det. Dette er ingrediensene 
til suksess. ◼
NOTES
 1. Lære og pakter 38:30
 2. Malaki 3:10
 3. 1 Nephi 16:1

 Noen av årets blivende prestedøms
bærere var samlet med foreldre på 

tampen av fjoråret, nærmere bestemt 
4. november, for å markere at de fyller 
12 år i år og er gamle nok til å motta 
Det aronske prestedømmet og ordine
res til diakoner.

Første delen av programmet var 
et møte ledet av Idar Røsaker, med
lem av Oslo stavs høyråd. Edvard 
Wennerberg og hans far holdt tale. 
Det gjorde også Anne Knudsen, 
President for Primær i Oslo stav. Den 
andre delen av programmet var en 
aktivitet, ledet av Christian Karlsson. 
Guttene måtte samarbeide for å løse 
et oppdrag. De skulle bygge et tårn 
av papir.

Etter programmet ble det bevert
ning. Tro mot tradisjonen ble det 
servert pølser og en liten kakebit.

De unge guttene fikk lære mer om 
Det aronske prestedømmet. Dette 
prestedømmet har nøkkelen til eng
lers betjening og det forberedende 

L O K A L N Y T T

Telemark arbeiderblad besøkte Kirken i Skien

Telemark Arbeider-
blad intervjuet tid-

ligere biskop Vidar Top 
som ledd i en serie om 
trossamfunn i Skien

Du kan se 
intervjuet på denne 
lenken: www.ta.no/
troende- telemark/tro/
ove- mellingen/ 
misjon- og- familieliv/s/ 
5- 50- 297170 ◼ Vidar Top i samtale med Ove Mellingen fra TA
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utenfor Paris våren 2017
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21. mai er 
datoen for 

innvielsen av Paris 
tempel i Le Chesnay 
ved Versailles. Dagen 
før blir det kultur-
aften. Åpent hus er 
fra 22. april til 13. mai 
unntatt søndager. Se 
www.eglisedejesuschrist.fr ◼

Nye diakoner
Kristian Svendsen Wennerberg
Moss menighet

Paris tempel
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evangelium, og dette evangelium er 
omvendelsens og dåpens evangelium 
til syndenes forlatelse (se L&p 84:26 
27, 13:1 og 107:20). Det har også 
myndighet til å forrette ytre ordinanser 
(se L&p 107:14).

Når guttene blir 12 år gamle går 
de også over i organisasjonen Unge 
Menn. Flere ganger gjennom året får 
de anledning til å samles til forskjellige 
møter og aktiviteter. Da kan det være 
godt å ha truffet hverandre tidligere. ◼

 Julitoners kor og orkester, under 
ledelse av Matthias Isaksen og Bente 

Karlsson, har holdt sine vakre julekon
serter for sjette året på rad.

Musikk er melodier og rytmer som 
helt fra Bibelens første tid er blitt 
sunget og spilt som uttrykk for glede, 
lovprisning og tilbedelse.

Julemusikk er annerledes enn 
annen musikk. Den gir varme, gode 
følelser – følelser vi får fordi Den hel
lige ånd vitner om at det lille barnet 
som ble født i en stall for lenge siden, 
virkelig er Guds egen sønn.

Skriftene forteller oss at Gud 
fryder seg ved hjertets sang og at 
vi skal tale om Kristus, glede oss 
i Kristus, forkynne om Kristus og 
profetere om Kristus. Hovedhen
sikten til Julitoners konserter, er å 
forkynne om Jesus Kristus. Gjen
nom vakker og oppløftende sang 
og musikk, kommer budskapet om 
Frelseren frem.

“Folk fall nu neder och hälsa glatt 
din frihet.

O helga natt du frälsning åt oss gav.”
“Joy to the world, the Lord is come. 

Let earth receive her king.”
“Hør en himmelsk englesang lyde 

over mark og sti.
All naturen nok en gang synger 

med i harmoni.
Gloria in excelsis Deo.”

Fv Marcus Ramroop Munthe, Mikkel Karlsson, Simon Johnson, Edvard J. 
Wennerberg, Thomas Steven Forsberg, J. Benjamin Bakkland, Martin Gaute 
Amundsen.Bak: guttenes fedre og Juan Benito, veileder i DAP i Moss menighet 
og Idar Røsaker fra Oslo stavs høyråd.
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Julefryd! Evig fryd! 
Hellig sang med 
himmelsk lyd!
Heidi Eljarbø Morrell Andersen
Moss Menighet
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“Fred på jord fryd på jord. Jesus
barnet iblant oss bor. Engler synger 
om barnet så smukt. Han har himmel
riks dør opplukt.

Salig er englenes sang!”
“Lov Herren, lov Gud, der han bor 

i sin helligdom.
Himmelens mektige hvelving pris 

ham for hans verk, for hans velde 
og makt!

Pris ham med lurklang, pris ham 
med harpe og zither.

Pris ham med pauker og dans, 
strengelek og fløiternes klang!

Alt som lever, love Herren, priser 
Gud!”

Stemningen på konsertene i Dram
men og Romerike var fulle av nostalgi 
og julens fred. Vi gleder oss allerede 
til neste år, men først tar vi med oss 
julens budskap til våre egne hjem 
og familier. ◼
KILDER:
1. Veiledning til Skriftene
2. Lære og pakter 25:12
3. 2 Nephi 25:26

Julitoner- kor og - orkester
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 For hver gang vi møter sammen blir vi 
litt bedre kjent med hverandre. STL 

ble organisert i begynnelsen av 2016 og 
vi er bare så vidt i gang, men allerede 
ser vi en meget positiv utvikling i 
dialogen vi har og mange gode ideer til 
mulig samarbeid har dukket opp. Fore
løpig har gruppen mest fokus på å bli 
kjent og derfor besøker vi hverandre og 
bytter på å presentere vår tro og verdier.

Denne gangen var det vår tur. 
Estrid Morgan, Rolf Isaksen, Lillian og 
Vidar Top presenterte etter tur ulike 
tema, slik som kirkens navn og sen
trale tro på Jesus Kristus og en omvis
ning i kirkebygget og informasjon om 
kirkens organisasjon. Da vi satte oss 
ned presenterte vi årets julekalender 
og det filmklippet som inspirerer oss 
til å følge Frelseren.

Vidar gav en kortfattet presen
tasjon av kirkens doktrinære fun
dament, som fikk mange positive 
tilbakemeldinger. Rolf og Vidar 
fortalte til slutt hver for seg litt om 

sin personlige livsreise til tro og 
erkjennelse.

Etter en kort pause med enkle for
friskninger gjennomførte gruppen det 
man har valgt å kalle et “dialogforum” 
hvor hver enkelt forteller litt om hva 
som skjer av aktiviteter. Dette skaper 
alltid spennende samtaler om hva mer 
man kan gjøre sammen. ◼

STL- møte i Skien

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.

STL- møte i Skien menighet
Vidar Top

Send artiklene til:
Ronny Stulen: rostulen@broadpark.no, 

tlf 936 59 511 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 7, 1519 Moss, 

e- post: ole@podhorny.com,  
tlf. 92648934.
Betaling for Liahona  

(NOK 78 for et årsabonnement)  
kan foretas til konto 6118 07 13629. 
Spørsmål om abonnement rettes 
til rcstockholm@ldschurch.org. ◼

Tirsdag 6. desember 
hadde STL Skien 
(Samarbeidsrådet for 
tros-  og livssynssam-
funn) sitt medlems-
møte hos oss i Skien 
menighet. I denne 
gruppen av represen-
tanter for lokale tros-  
og livssynssamfunn er 
det ivrige og dedikerte 
mennesker.
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 Livet har mange fasetter. Noen 
  ganger opplever vi at det går fint, 

andre ganger er vi lei oss. Noen gang  
er synes vi det kan være vanskelig. Vi 
møter utfordringer, vi opplever gleder, 
vi føler kjærlighet. Noen ganger er vi 
rett og slett utenfor. Noen ganger kan 
vi oppleve ensomhet. Slike opplevel
ser kan overskygge all den glede som 
dette livet egentlig har å by på. Som 
voksen kan vi kjenne på bekymringer, 
føle ansvaret som alt for stort.

For noen uker siden hørte jeg på 
to primærsanger. De rørte virkelig 
ved mitt hjerte. Den ene sangen var: 
“Et barns bønn”. Den andre var: “Min 
Frelsers kjærlighet”.

Den første “Et barns bønn” stiller 
et enkelt, men dog så grunnleggende 
spørsmål…

“Himmelske Fader, si meg er du der?
Hører du bønner? Kan du svare barn 

som ber?
Noen har sagt du langt borte er,
Men jeg føler himlen rundt meg når 

jeg ber,
Himmelske Fader, jeg i minnet har,
noe som Jesus sa da han på jorden var.
‘La alle barn komme hit til meg.’
Fader, i bønn jeg kommer nå til deg.
Be, han er nær. Tal han hører.
Du er hans barn, han vokter deg 

kjærlig,
Hører din bønn. Han elsker små barn
For himmelens rike skal tilhøre dem.”

Selv om vi alltid har hatt tro på vår 
Himmelske Fader og på forsoningen, 

frelsesplanen og alt som hører den 
til, kan erfaringer i livet oppleves så 
dramatiske og utfordrende at et slikt 
spørsmål, “Himmelske Fader, si meg 
er du der, hører du bønner…” får 
plass i våre tanker når hverdagen tref
fer hardt. Det kan være utfordrende.

Jeg ønsker å bære vitnesbyrd i kveld 
om at vi alle er Guds barn, og at både 
Faderen og Frelseren kjenner deg, bryr 
seg om deg og elsker deg. Dette er en 
enkel, men en allikevel svært så funda
mental innsikt. Den sier noe om hvem 
du virkelig er, en sønn eller datter av 
en himmelsk Fader. Denne innsikten er 
viktig å holde fast ved for et lite barna, 
for deg som ungdom, for deg som er 
voksen, og for deg som allerede har 
levet mesteparten av livet ditt. Det betyr 
at Gud er en Fader som skapte deg slik 
du er, som kjenner deg, som vet hvor
dan livet ditt er, og som alltid vil være 
der for å gi hjelp når det er nødvendig, 
som heier på deg når du etter beste 
evne prøver å ta dine egne skritt. Han 
er en Fader som vil løfte deg opp når 
du faller, en Fader som vil lege dine sår 
når du har hatt erfaringer i livet som 
har gjort vondt. Han er en Fader som 
har ubetinget kjærlighet til deg, og vil 
gjøre sin del for å at du skal ha det best 
mulig. Han er en Fader som har gitt deg 
sine beste råd (vi kjenner dem blant 
annet som budene), og undervist deg 
om hvordan du kan gå gjennom livet 
på den beste måten. Han er en Fader 
som ser deg og vet hvilke egenskaper 
og potensial som du har. Han vet dette 
langt bedre enn deg selv. Han ser deg 
hvert minutt av dagen, og følger deg 
når du trår ut i tro for å gjør det rette. 
Han sørger for at den hellige Ånd virker 

på ditt hjerte slik at du kan bli trøstet, 
ledet og styrket når du trenger det.

Jeg elsker hans løfte som er ned
tegnet i Josvas bok. Dette er Frelseren 
som taler. Han er det gamle testamen
tets Gud. “Jeg vil ikke slippe deg og 
ikke forlate deg… Vær frimodig og 
sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! 
For Herren din Gud er med deg i alt 
det du tar deg fore.” ( Josva 1:5 6)

Den andre Primærsangen: “Min 
Frelsers kjærlighet” bærer også et 
fantastisk budskap.

“Min Frelsers kjærlighet,
den føler jeg omkring meg.
Hans ånd gjør sjelen varm
og lyser på min vei
Min Frelsers kjærlighet,
hans ømhet slutter om meg,
og når jeg kneler ned,
blir hjertet fylt med fred.
Min Frelsers kjærlighet,
velsignelser vil gi meg.
Jeg gir ham hjertet mitt,
min hyrde vil han bli.”

Er dette virkelig mulig? Ja, det er 
mulig! Når du oppriktig og ærlig søker 
Han, anstrenger deg for å gjøre det 
Han har sagt, og er nøye med holde 
budene og velger å gå i tro, slik som 
Herren mange ganger har undervist 
at vi må gjøre for å erfare Hans næret, 
så vil vi oppleve det denne sangen 
beskriver. “Min Frelsers Kjærlighet, 
den føler jeg omkring meg. Hans Ånd 
gjør sjelen varm, og lyser på min vei.”

S A G T  A V  L O K A L  S I S T E -  D A G E R S -  H E L L I G E Stein 
Arthur 
Andersen
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Stein Arthur Andersen
Stavspresident Oslo stav
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Du er av stor verdi. Du er en elsket 
sønn, eller datter av din himmelske 
Fader. Han har tilveiebragt alt for deg.

“For så har Gud elsket verden, at han 
gav sin sønn den enbårne for at hver en 
som tror på han ikke skal fortapes, men 
ha evig liv.” ( Johannes 3:16)

Vi kjenner frelsesplanen slik den er 
beskrevet i Skriftene. Faderens hensikt 
med skapelsen. Striden i foruttilværel
sen og hvordan vi alle jublet over 
denne planen for å kunne bli som ham 
og oppleve samme glede og lykke.

I det mest dramatiske øyeblikk av alle 
øyeblikk, da Faderen trengte en som 
kunne fullbyrde Hans plan sto Kristus 
fram og tilbød seg å vær den som vil 
gjøre det mulig for alle å vende tilbake 
ved at både rettferdighet og barmhjertig
het blir oppfylt. (Moses: 4:2) Den edle
ste, Faderens aller kjæreste.

Derfor, litt omskrevet “For så har Gud 
elsket deg, slik at Han gav sin sønn den 
enbårne, den aller kjæreste…”

Så et sceneskifte:
La oss et øyeblikk se hvilken kostnad 

denne kjærligheten hadde. Frelseren 
beskrevet noe av det han opplevde for 
å sone for våre synder, og frelse alle fra 
både fysisk og åndelig død… L&p 19:18:

“Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, 
den største av alle, til å skjelve av smert 
og til å blø fra hver pore og lide, både 
på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke 
måtte drikke den bitre kalk, og vike 
tilbake.”

Hans smerte i Getsemane, og senere 
på korset var større enn noe dødelig 
menneske kunne utholde. Men allike
vel, på grunn av hans kjærlighet til 
Faderen, og til hver og en av oss, så 
utholdt han denne smerten. Og, som 

en konsekvens av det kan han tilby 
oss alle udødelighet og evig liv.

Matt 26:39:
“Og han gikk et lite stykke frem, falt 

på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! 
er det mulig, da la denne kalk gå mig 
forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som 
du vil!”

Og så, I det jeg kan forestille meg at 
Hans angst ble enda større, så bønn
falt han Faderen enda en gang om å 
slippe, men allikevel ville han gjøre 
i henhold til Faderens hensikt. Ja, til 
og med en tredje gang… Han utholdt 
smerten inntil all rettferdighet var full
byrdet til den minste dråpe.

Han gjorde dette for å sone for 
deg og meg. Hvilken uendelig kjær
lighet beskriver ikke dette. Så, med 
dette som bakgrunn, fylt med denne 
kjærlighet en, er det Frelseren spør oss:

3. Nephi 9:13 Når Han besøker 
nephittene:“–vil dere ikke nå vende 
tilbake til meg og angre deres synder 
og omvende dere så jeg kan helbrede 
dere?”

…og med ømhet forsikrer han oss 
i vers 14, “–Se, min barmhjertighets 
arm er utstrakt mot dere, og hver den 
som vil komme, han vil jeg ta imot, og 
velsignet er de som kommer til meg.”

Skulle vi ikke da elske ham som 
elsket oss først? Og så holde hans 
bud. Skulle vi ikke være venn med 
han som la ned sitt liv for sine venner? 
Og så holde hans bud? Skulle vi ikke 
ta del i Hans kjærlighet og motta alt 
det han så full av nåde tilbyr oss? …og 
så holde hans bud.

Så til hverdagen, som har så mange 
fasetter. Noen ganger opplever vi det 

går fint, andre ganger er vi lei oss. Vi 
møter utfordringer, vi opplever gleder, 
vi føler kjærlighet. Noen ganger går 
ting rett og slett ikke som vi hadde 
håpet. Vi kan kjenne på ensomhet. 
Opplevelsen av å være alene kan 
overskygge all glede som dette livet 
ellers har å by på. Som voksen kan 
vi kjenne på bekymringer, føle ansvar 
som er alt for stort.

Det finnes utallige historier fra skrif
ten på situasjoner der enkeltpersoner 
har følt at de har stått overfor oppga
ver som var umulig, overveldende og 
sikkert følt seg ganske alene. Josva er 
en av mine helter. Han følte det slik 
ved flere anledninger…

Josva 1:1- 9:
La oss derfor alltid huske, at for 

Faderen og Frelseren, er du av så 
uendelig stor verdi. Frykt derfor ikke! 
Vær frimodig og sterk! For herren din 
Gud er med deg. Du er elsket av både 
Faderen og Frelseren. Skapelsen, frel
sesplanen og alt det evangeliet inne
holder bærer vitnesbyrd om dette.

De kjenner deg, bedrer en du kjen
ner deg selv. Jeg ber om at vi kan leve 
våre liv slik at vi kan smake på denne 
kjærligheten, erfare den, gledes ved 
den, og fylles av takknemlighet og 
styrke til å gå fram i tro og optimisme 
selv når livet noen ganger kjennes 
utfordrende.

Det er min bønn at vi lar våre 
hjerter og sinn åpnes slik at vi evner 
å ta imot den kjærlighet og styrke 
som Faderen og Sønnen gir, og som 
kan fylle oss med kraft og glede. Da 
vil vi kunne slutte oss til teksten i 
primærsangen:
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“Min Frelsers kjærlighet,
den føler jeg omkring meg.
Hans ånd gjør sjelen varm
og lyser på min vei.
Min Frelsers kjærlighet,
hans ømhet slutter om meg,
og når jeg kneler ned,
blir hjertet fylt med fred.
Min Frelsers kjærlighet,

velsignelser vil gi meg.
Jeg gir ham hjertet mitt,
min hyrde vil han bli.”

Måtte vi alle virkelig føle og ta del i 
denne fullkomne, ubetingede kjærlig
heten som både Faderen og Sønnen 
har til oss hver og én. Klarer vi det, vil 
det være til kraftig berikelse i livet. ◼
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Jeg er glad i å reise til templet  
selv om det tar lang tid å kjøre til 

Stockholm. Jeg liker å bo på Gjest-
hjemmet. Der leker jeg med ven-
nene mine og kjøper noe godt på 
automaten.

Templer er hus som er enda mer 
spesielle enn kirker. Vi kaller dem 
Guds hus fordi vi kan føle Herrens 
Ånd ekstra tydelig der.

I templet gjør vi spesielle avtaler 
eller pakter med Gud.

Det er ikke alltid lett å holde det 
man lover. Selv om jeg sier ja når 
mamma ber meg om å re opp senga 
gjør jeg det ikke alltid. Jeg føler godt 
inni meg når jeg holder det jeg lover.
Da mamma og pappa giftet seg i 
templet inngikk de en pakt med Gud 
om å holde seg nær til Ham og til 
hverandre.

Da lovet Gud dem å gi dem ekstra 
kraft og hjelp til å skape en fin familie. 
Jeg er glad for familien min og for at 
vi kan være sammen i evigheten. ◼

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

En god mor, i følge 
Mormons bok
Ingeborg Nyman
Tromsø gren

Et skriftsted i Mormons 
bok som rørte meg 

var 1. Nephi 1:14. Det er 
egentlig bare profetier fra 
Lehi om Herrens egenska-
per, og hvilken kraft Herren 
har. Men en av tingene 
han sier fikk en ny mening 
med tankene om å bli 
en god mor: “Og fordi 
[Herren] er barmhjertig, vil 
[Han] ikke tillate at de som 
kommer til deg [Han], skal omkomme!”

Hvis vi gjør vårt beste som mødre (og 
fedre), så vil ikke Herren tillate at våre 
barn omkommer (åndelig sett).

Jeg husker som ung, så var det et av 
de løftene som betydde mest for meg. 
Den kunnskapen om at jeg på grunn av 
de paktene mine foreldre hadde inngått 
ikke ville komme på avveie, eller i hvert 
fall alltid komme tilbake. Jeg stolte på 
de løftene som ungdom, og visste at jeg 
hadde en ekstra styrke i tempelpaktene 

til mine foreldre, til å kunne holde meg 
trofast, tross en ugudelig verden.

Jeg innså når jeg leste skriftstedet, at 
jeg må fortsette å stole på disse paktene. 
At når jeg selv inngår disse paktene, og 

får barn, er de samme løf-
tene like reelle for dem. Det 
betyr ikke at de ikke har 
handlefrihet, og at det vil 
kunne komme situasjoner 
hvor de tar valg som går 
i motsatt retning, men så 
lenge jeg og min fremtidige 
mann alltid er trofaste, så 
vil ikke Herren, på grunn av 
sin barmhjertighet la våre 
barn omkomme. Det finnes 

ingen større sorg i dette livet, men det 
finnes heller ikke noe større løfte. Og jeg 
føler så uendelig stor takknemlighet for 
den barmhjertigheten Herren viser alle 
som er trofaste, at vi har tilgang til slike 
løfter. Det betyr uendelig mye for meg.

Som Nephi sier til sine brødre: “La 
oss være trofaste i å holde Herrens 
bud, for se, han er mektigere enn hele 
verden, så hvorfor ikke mektigere enn 
Laban og hans femti [eller Satans og 
hans tjenere]” ◼
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P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Templet er Guds hus
Karsten G
Skien menighet


