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imidlertid ganske enkelt bare videre, 
og stolte på at alt ville bli til det beste. 
Over de neste årene hjalp han tusener 
av hellige å gjøre de siste forberedel
ser og krysse slettene til Utah. Til sist, 
i 1859 gjorde han sin siste tur. Han 
ledet et håndkjerrekompani vestover 
hvor han slo seg ned sammen med sin 
familie og levde resten av sine dager.5

Når livet gir meg skuffelser, eller 
krever at jeg gjør noe som er utfor
drende, tenker jeg på min tippoldefar, 
Russel King. Istedenfor å kjempe imot 
eller være bitter over utfordringene 
som kommer i min vei, kan jeg gå 
videre slik han gjorde og stole på at 
alt vil bli til det beste. På en svært reell 
måte kan erfaringene og historien om 
hans liv hjelpe meg å forbedre mitt.

Ikke rart at profeten Joseph grunnet 
så ofte på denne grunnleggende lære. 
Å finne “våre avdøde” er avgjørende 
for vår frelse fordi det bringer Ånden 
inn i vårt hjerte og lærer oss ting som 
kan forbedre vårt liv. Læren er avgjø
rende for oss fordi “de [kan ikke] bli 
fullkomne uten oss, ei heller kan vi bli 
fullkomne uten våre avdøde.” ◼

NOTES
1. Lære og pakter 128:1
2. Lære og pakter 128:15
3. Se Mosiah 5:2.
4. History of Russel King Homer, av William E. 

Homer, 2015, side 61
5. Se lds.org, Mormon Pioneer Overland Travel

LOKALSIDER

 I løpet av de siste månedene av sitt liv 
grunnet profeten Joseph Smith ofte 

over betydningen av stedfortredende 
ordinanser for de døde.1 Han anså 
faktisk arbeidet for våre forfedre for 
å være så viktig at han sa “deres frelse 
er nødvendig og avgjørende for vår 
frelse … de [kan ikke] bli fullkomne 
uten oss, ei heller kan vi bli fullkomne 
uten våre avdøde.” 2

Det er lett å se hvordan stedfor
tredende arbeid utført for våre forfe
dre hjelper dem å bli fullkomne fordi, 
uten oss, ville de ikke være i stand til 
å motta de ordinanser som er nød
vendige for deres frelse. Det som kan 
være vanskeligere å forstå, er hvor
dan kan “våre døde” hjelpe oss å bli 
fullkomne? Mens sitatet kan være en 
generell uttalelse som skiller de døde 
fra alle som lever, kan det også ha en 
mer personlig betydning ved å opp
fordre hver enkelt av oss til å finne 
“våre [egne] forfedre”, og ved å gjøre 
det vil det hjelpe oss å ha fremgang.

Å finne forfedre bringer Elijahs 
ånd inn i vårt liv, noe som foredler og 
styrker oss. Dette vet jeg av personlig 
erfaring. Omfattende genealogi gjort 
av medlemmer av min familie gjør det 
vanskelig å finne forfedre som tren
ger å få sine tempelordinanser utført. 
Nylig hjalp en venn som er ekspert på 

slektshistorie meg å finne en av mine 
forfedre som ikke hadde blitt funnet 
tidligere. Det er vanskelig for meg 
å beskrive det jeg følte den dagen. 
Mens vi klargjorde navnet hennes for 
templet følte jeg meg overveldet. Det 
virket som om hun hadde ventet veldig 
lenge. Jeg følte Åndens foredlende 
innflytelse. I likhet med dem som lyttet 
til kong Benjamin, syntes mitt hjerte å 
forandre seg.3 Jeg ønsket å bli en bedre 
person. Jeg ønsket å være trofast, slik at 
jeg en dag kunne møte henne og takke 
henne for å ha rørt mitt liv.

Å finne våre forfedre gir oss også 
styrke, for når vi studerer deres liv, ser 
vi lærdommer vi kan anvende i vårt 
eget liv. Vinteren 1847 var Russel King 
Homer en av de vanskeligstilte hellige 
i Winter Quarters som forberedte seg 
til å reise med Brigham Young til Utah 
senere det året. Tre dager før følget 
skulle dra videre, kom eldste Heber C. 
Kimball, en fra De tolv apostlers 
quorum, til Russel og ba ham gjøre et 
offer. Russel skulle være igjen og ble 
bedt om å donere sin vogn, sitt spann 
og forsyninger slik at andre kunne dra 
istedenfor ham.4

Det må ha vært en utfordring for 
Russel å se andre ta med seg hans ting 
og dra. Istedenfor å protestere eller 
være bitter over sin situasjon, gikk han 

Uten dem kan vi ikke  
bli fullkommengjort!
David P. Homer, Sveits
Områdesytti

David P.  
Homer, Sveits
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Halverson var usedvanlig glad i og 
hadde en stor respekt for sin misjons
president. I tillegg knyttet president 
og søster Halverson sterke bånd til 
medlemmer og ledere i Kirken i hele 
Norge, ikke minst i de mer avsides
liggende grener rundt omkring. Min 
kone og jeg hadde det privilegium å 
arbeide tett sammen med president 
og søster Halverson i de 3 årene de 
tjente som misjonspresidentpar og 
opplevde på nært hold den kjærlighet 

 Det var med stor sorg vi mottok 
nyheten om at tidligere president 

for Den norske misjon, Ronald T. 
Halverson døde fredag, 24. februar 
2017 i sitt hjem i Ogden, Utah.

President Halverson var misjonspre
sident i Norge fra juli 1990 til juli 1993. 
Han tjente som misjonær i Norge fra 
mars 1957 til september 1959.

Ronald T. Halverson ble født 
18. desember 1936 i Ogden. Hans 
foreldre var Marlowe og Hilda Tomlin
son Halverson. Det var som misjonær 
i Norge jeg først kom i kontakt med 
president Halverson. Han og de andre 
misjonærene som virket i Oslo på slut
ten av 1950 tallet, tok seg spesielt av 
de unge menn i Oslo gren. Annenhver 
lørdag leide de en gymnastikksal på 
Akershus festning og spilte basketball 
sammen med oss for deretter å gå til 
Oslo grens møtehus i Osterhausgaten 
27 for å lage og spise chili. Dette 
tiltaket knyttet de unge menn nær til 
misjonærene, men også til Jesu Kristi 
evangelium. Misjonærene underviste 
med ord og ved sin livsførsel hvor
dan ungdommer kan være trofaste 
medlemmer av Kirken samtidig som 
det går an å leve ”i verden”. Mange av 
disse unge menn fra Oslo gren den 
gangen forble aktive i Kirken ikke 
minst takket være president Halverson 
og hans misjonærvenner.

President Halverson giftet seg med 
sin kjære Linda Jensen 13. oktober 
1960 i Salt Lake tempel. De har 5 barn: 
Brent, David, Jann, Blair og Mark, 16 
barnebarn og 5 oldebarn. Han drev et 
VVSfirma: Halverson Mechanical Inc. 
sammen med sin bror, Phil.

Det er blitt fortalt at Ronalds far 
hadde stor innflytelse på sin sønn. 
En gang Ronald satt på sitt kontor og 
irriterte seg over deltstatspolitikerne, 
sa hans far: “Hvorfor slutter du ikke 
å irritere deg og gjør noe med det 
isteden?” Dette resulterte i Ronalds 
aktive engasjement i 16 år om delstats
representant både i “Utah House of 
Representatives” og “Utah State Sen
ate”. I disse oppgavene viste han stor 
forkjærlighet for sitt lokalsamfunn og 
hele delstaten. I tillegg var han ivrig 
engasjert i speiderbevegelsen i Utah.

Etter å ha virket som stavspresi
dent, ble Ronald og Linda kalt som 
misjonspresidentpar i Den norske 
misjon. Forventningen var stor blant 
de tidligere unge menn fra Oslo gren 
da president Halverson kom til Norge. 
Og de ble ikke skuffet. Ronald viste 
ved sin utrettelige innsats hvor glad 
han var i Norge og det norske folk, 
men også hvor glad han er i sin Frel
ser ved å vie sitt liv fullstendig i hans 
tjeneste sammen med Linda. Misjon
ærene som tjente under president 

Linda og 
Ronald T. 
Halverson
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En åndelig kjempe har forlatt oss
Stein Pedersen
Romerike menighet
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disse to har for andre mennesker 
og den arbeidskapasitet, visdom og 
visjon de var fylt med. Fruktene av 
deres arbeid ble synliggjort i den 
fremgang Den norske misjon hadde 
i disse 3 årene.

I 1995 ble Ronald T. Halverson kalt 
som områdeautoritet og virket som 
områdeautoritet og områdesytti til 
1998 da han ble kalt som medlem av 
De syttis andre quorum. Som general
autoritet ble han og Linda sendt til 
New Zealand der han virket som 
medlem av områdepresidentskapet for 
Stillehavsområdet i 3 år. I tillegg tjente 
han også i et område i Pennsylvania/
Ohio. Han ble avløst som medlem av 
De syttis andre quorum på general
konferansen i oktober 2006.

Ikke lenger etter at president 
Halverson ble avløst som general
autoritet, ble han og søster Halverson 
kalt til å tjene som misjonspresident
par for “Family and Church History 
Headquarters Mission” i Salt Lake City. 
De hadde ansvaret for ca. 1 000 misjon
ærer som virket både ved Kirkens 
historiske avdeling på West Temple 
Street og ved Slektshistorisk senter i 
Joseph Smith Memorial Building rett 
ved siden av Salt Lake Tempel. De 
virket i dette kallet i mer enn 3 år.

Da Ogden tempel ble gjeninnviet i 
september 2014 ble president Halver
son kalt som tempelbesegler og fikk 
anledning til å besegle flere av sine 
barn og barnebarn. Han virket i dette 
kallet helt fram til sin død.

President Halverson vil blant med
lemmene i Norge bli spesielt husket 
for sin åndelige visdom, sin enorme 
kunnskap i Jesu Kristi læresetninger 
og sin usedvanlige evne til å sette ord 
på sine tanker i sin undervisning. Han 
hadde en spesiell evne som brobygger 
til andre mennesker og viste en neste
kjærlighet som mange har gledet seg 
over både da og i ettertid.

Ronald Tomlinson Halverson ble 
begravet onsdag 1. mars 2017 fra 
Weber Stake Center i Ogden. ◼

Moss menighet

 Natt til 25. november 2015 sovnet 
Johan E. Svendsens far, Ole J. 

Svendsen, stille inn i sitt eget hjem. 
Måneden etter ble han begravet fra 
møtehuset i Hekkveien 9, Oslo.

“Far delte ikke vår tro, men ønsket 
allikevel å bli begravet fra møte
huset i Oslo, slik mor ble et halvt år 
i forveien” forteller Bror Svendsen. 
Han fortsetter: “Min far var svært 
lite begeistret for at jeg skulle bli 
medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Det var på slutten av 
1970 tallet at jeg ble medlem…”

Familien Svendsen har vært flinke 
til å feire bursdager og merkedager 
sammen. Jeg kan huske at Ole og 
Randi Svendsen alltid var på plass 
når det var barnevelsignelser, dåp og 
andre begivenheter i Kirken. De ble 
aldri medlemmer av Kirken, men ble 
med årene gode venner av Kirken.

Bror Svendsen forteller videre: “I 
oktober i 2016 sier jeg til min sønn, 
Kristian J. Svendsen Wennerberg, at 
jeg skal reise til templet for å gjøre 
dåp for far. Han spør så om ikke jeg 
skal vente litt. Edvard, sønnen hans, 
blir tolv år i februar 2017, så da kunne 
vi dra sammen, så kunne Edvard få 
gjøre dåp for oldefaren sin. Jeg var 
litt i tvil om jeg skulle vente så lenge, 
men tenkte at det har far sikkert ikke 
noe imot, han kommer nok ikke 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

“En lang reise”
Ole Podhorny
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å haste videre. Jeg dro hjem til Kris
tian og Hanne Beate på bursdagen 
til Edvard, torsdag 16. februar 2017. 
Edvard fikk Det aronske prestedøm
met og ble ordinert til en diakon den 
kvelden. Dagen etter reise vi alle 
sammen til Västerhaninge og tok inn 
på Gjesthjemmet. Dagen deretter ble 
Edvard døpt av Kristian for min far.

Jeg blir sjelden rørt til tårer av dåp 
for de døde. Jeg gråt store deler av 

bursdagen til Edvard. Jeg gråt mye 
under reisen til templet, og da vi var 
i templet ble det felt mange tårer. Jeg 
skjønte og fattet ikke hvorfor, fordi 
min far var jo så lite positiv til å bli 
medlem av kirken, og jeg trodde aldri 
han ville bli døpt noen gang.

Min bror sa til meg på telefon da vi 
snakket sammen: ‘Jeg ser far for meg, 
rakrygget, stolt og veldig blid.’ Jeg 
tenkte, ‘Hvorfor i all verden gjør du 

det?’ Nå skjønner jeg det. Og jeg følte så 
godt i forbindelse med den dåpen. Det 
morsomme var at da Edvard kom opp 
av dåpen og sa, ‘At jeg føler så godt’, 
da tenkte jeg at det ikke bare var meg. 
Tempelarbeid forstår jeg ikke dypt nok 
eller stort nok. Det hender at jeg av og 
til har sånne glimt der jeg ser et ufattelig 
stort verk, også blir det borte. Så jeg 
tror ikke jeg skjønner hvor stort det er. 
Joseph Smith skjønte det.” ◼

Fire generasjoner 
Svendsen da 
Edvard var baby
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 Fra Kongsberg og et stykke opp 
Numedalen ligger den lille bygda, 

Svene. Her vokste Solveig opp. Det 
var mye å gjøre på gården og Solveig 
måtte hjelpe til. Bare 15 år gammel 
måtte hun skaffe seg egen jobb.

Flere tragedier rammet familien 
hennes. Faren døde altfor tidlig, så 
broren bare to år etter.

Solveig pakket tingene sine og 
flyttet til Kongsberg med den lille 
datteren, Lida.

To kjekke, unge menn
– En dag besøkte jeg en dame jeg 

kjente fra Svene. Hun hadde en blå 
bok liggende på kjøkkenbordet. Jeg 
spurte hva slags bok det var, og hun 
fortalte om to kjekke, unge menn 
som pleide å besøke henne, forteller 
Solveig.

Og mennene drakk ikke kaffe! 
Solveig ble nysgjerrig. Hun var heller 
ingen kaffedranker, og ba damen om 
å sende de unge mennene ned til 
hybelen hennes. Førsteinntrykket hun 
fikk, da de stod utenfor døren hennes, 
hadde hun ikke forventet.

– Det var noe i blikket deres som 
gjorde meg forundret. Det var så rent 

og vakkert. De begynte å fortelle om 
Joseph Smith, men det virket fjernt 
for meg.

Men misjonærene ble invitert 
tilbake. Solveig ble undervist, men 
fortalte at hun ikke trodde hun kunne 
holde alle budene.

– Misjonærene fastet, så bøyde vi 
kne alle tre og jeg fikk en sterk, ånde
lig opplevelse. Jeg gråt som et barn. 
Det var så mye som overveldet meg.

Solveig visste at det var sant. Selv 
om hun ble advart av en tante som 
kom på besøk, ble hun døpt kort 
tid senere.

Motgang
Solveig flyttet med datteren tilbake 

til gården i Svene. Det var ingen buss 
eller togforbindelse til Drammen på 
søndag morgen, så det ble ingen kon
takt med kirken. Det var heller ingen 
misjonærer i Kongsberg lenger.

– En av misjonærene skrev til meg 
og inviterte meg til å besøke ham i 
Oslo før han dro hjem til Amerika.

Men vel fremme i Oslo kjørte 
drosjesjåføren Solveig til feil kirke. Et 
medlem av den reorganiserte kirken 
kom ut begynte å snakke med henne.

Solveig 
Lovise 
Carlsson
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Under spesielle omstendigheter  
og i en vis hensikt
Tekst: Heidi Eljarbø Morrell Andersen, som fortalt av Solveig Lovise Carlsson

Solveig Lovise Carlsson, som tilhører Tønsberg gren, deler gjerne sitt vitnesbyrd.  
Selv om livet har hatt mange svinger, er hun takknemlig for mange ting. 
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– Jeg lyttet til ham og ble veldig 
forvirret. Burde jeg døpe meg på nytt? 
Jeg bestemte meg for å melde meg ut 
og være fri en stund.

Men grenspresidenten hennes 
i Drammen og to misjonærer ville 
hjelpe Solveig. De besøkte henne 
i Svene og ba henne vente med å 
melde seg ut.

– Jeg tok med meg Lida og fikk 
jobb og bolig i Oslo. På bussen på vei 
til Hekkveien 9, traff jeg en dame som 
også skulle til kirken den søndagen. 
Kirken var hvit og vakker. Det var vid
underlig å komme dit, og etter hvert 
fikk jeg mange gode venner.

Tempelbesøk
– Siden har jeg elsket kirken over 

alt, selv om mange fristelser og store 
prøvelser har kommet på min vei. 
Verst var det da jeg ble medisinforgif
tet og ikke kunne spise. Jeg ble syk 
og skuffet, allikevel elsket jeg kirken.

I Hjelpeforeningen støttet søstrene 
Solveig og Lida. Hun husker spesielt 
Sidsel Amundsen og hennes mor 
som inviterte henne hjem. Hun mer
ket også hver gang hun dro hjem til 
Svene, at hun var glad hun nå bodde 
i nærheten av kirken.

Solveig fikk også gode venner i 
Sverige og traff sin ektemann, Sven 
Carlsson.

– Vi reiste etter mange prøvelser 
til London tempel og ble beseseglet 
til hverandre for tid og all evighet 
av Arne Fjellbu. Vi fikk god middag 

i bryllupsgave, og syntes det var et 
mirakel at vi fant frem. Ingen av oss 
er reisevante og vi kunne lite engelsk. 
Siden har det skjedd mange undre. Vi 
flyttet til Kongsberg, så Hvittingfoss og 
fikk en datter, Kerstin. Nå tilhører vi 
Tønsberg gren og trives godt blant alle 
de gode medlemmene der.

I Tønsberg gren ble Solveig kalt 
som president i Hjelpeforeningen.

– Det overveldet meg, men jeg fikk 
mye støtte. Nå er min mann og jeg 
begge syke og kommer ikke noen ste
der, men våre gode venner i Tønsberg 
gren er vår aller beste støtte. Misjonæ
rene, grenspresidenten og hjemmelæ
rerne er alltid hjelpsomme.

Templet er også et savn, men i en 
periode da hun følte seg litt bedre, tok 
Solveig og Tove Tobiassen sjansen og 
reiste til Stockholm slik at hun kunne bli 
beseglet til sine kjære foreldre. Solveig 
ble “pakket inn” for å holde seg god og 
varm, så hun ikke skulle bli dårlig.

– Nå tilhører jeg min far og mor. 
Det er stort, og jeg gleder meg veldig 
til å møte dem igjen.

Vitnesbyrd
Evangeliet betyr alt for Solveig.
– Kirkens salmer er noe av det 

vakreste jeg vet. Jeg var med i koret 
da jeg bodde i Oslo. Jeg er takknemlig 
for den gjenopprettede, sanne kirke 
i vår tid. Tienden er min styrke, og 
Skriftene hjelper meg når jeg ikke kan 
komme til møtene, forteller Solveig. ◼

London Tempel Stockholm Tempel
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Vel framme ved vannet, opp
daget jeg at stien dessverre ikke 
gikk lenger. Heldigvis hadde jeg 
tatt kartet med meg og konklu
derte fort med at den stien jeg 
skulle ha fulgt lå betydelig len
ger mot øst og også betydelig 
høyere oppe enn der jeg var nå.

Jeg ble frustrert, lurte på om 
jeg ville nå målet mitt og leste 
kartet for å finne ut hvordan jeg 
skulle finne tilbake til stien. Det 
ville kreve mye klatring i ukjent 
og kupert terreng og uten noen 
sti å følge. Jeg ønsket fortsatt å 
nå målet for turen, og bestemte 
meg for å finne tilbake til stien 
som ville føre meg dit. Det ble 
en strevsom vei videre; delvis klatring 
og delvis forsering av terreng som var 
vanskelig å komme gjennom.

Da jeg endelig kom over tregrensen 
igjen fikk jeg utsyn og klarte å orient
ere meg bedre. Jeg fant tilbake til stien 
som jeg skulle ha fulgt, etter flere 
slitsomme timer med ekstra omvei. Jeg 
var irritert på meg selv som ikke hadde 
fulgt nøye med på hvor den riktige 
stien gikk videre da jeg hadde passert 
stølen. Den stien som mye enklere 
ville ledet fram til målet med turen.

Analogien til livet var det som først 
kom til mine tanker da jeg vurderte 
denne turen.

Vårt opprinnelige mål med livet 
er at vi med heder og ære vil vende 
tilbake til Vår Himmelske Fader. 
Gjennom evangeliet, med dåpen og 
andre pakter, har vi funnet stien som 
vil lede oss dit. Vi blir mange ganger 
oppfordret til å være nøye med å hold 
fast i Jernstangen – til å være nøye 
med å holde budene – til å lytte til 
Den hellige ånds stille hvisken. Vi har 
fått både kart og kompass gjennom 
Skriftene og kjærlige ledere som gir 
oss veiledning og formaning på livets 
reise. En gang før vi kom til jorden 
hadde vi et klart mål om hva vi ville, 
og gledet oss til å kunne vende tilbake 

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

Hold fast i jernstangen
Stein Arthur Andersen, Oslo stav

 Lehis drøm om Jernstangen i 
Mormons bok (1 Nephi 8) er en 

kraftig påminnelse om betydningen 
av å holde fast i alt det gode som 
evangeliet representerer på vår van
dring gjennom livet.

Jeg har en erfaring fra en tur i fjellet 
som minnet meg om betydningen av 
å være påpasselig med å holde meg 
på den riktige stien for å komme fram 
til målet.

Før jeg la i vei studerte jeg kartet. 
Første delen av turen var velkjent, 
Jeg mente også å vite hvordan ter
renget var på den siste delen inn til 
bestemmelsesstedet.

Naturen var kledd i høstfarger og 
det var nydelig vær. Etter vel en times 
vandring passerte jeg en liten støl. 
Dette stemte bra med kartet og jeg 
fortsatte fornøyd videre. Litt senere 
ble jeg usikker på om dette bar i riktig 
retning. Jeg fulgte stien, men den gikk 
lenger mot vest enn jeg mente den 
burde, og den gikk nedover. Jeg så at 
den ville føre meg langs en fjellside 
og ned til et fjellvann som lå vakkert 
til. Langt framme nede ved vannet var 
det riktig idyllisk, med strand og noen 
småbåter som var trukket på land.

Jeg vurderte å snu, men tenkte at jeg 
nå var kommet så langt at det ville bli 
en skikkelig omvei å gå tilbake. Mange 
folk hadde jo tydeligvis gått her før.

Stein Arthur Andersen
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til Faderens nærhet og få ta del i alt 
Han har.

Men, kan det tenkes at vi noen 
ganger er så fornøyd med hvordan det 
går, at vi simpelthen ikke er nøye nok 
med å følge med hvor stien til målet 
i livet går? Kanskje det var et bud som 
vi der og da ikke syntes var så viktig, 
eller kanskje det var et godt råd som 
ble gitt på siste Generalkonferanse 
som vi ikke fikk med oss fordi vi ikke 
fulgte med på hva som ble sagt? Eller 
kan det være at vi noen ganger velger 
hvilke pakter vi holder etter det som 
passer oss i øyeblikket?

Kan det hende at andre mål som 
dukker opp ser mer forlokkende ut 
i øyeblikket, slik at vi blir distrahert, 
og velger å ta valg som ikke bidrar 
til å holde oss på den riktige stien?

Min erfaring fra fjellturen var at den 
hadde blitt mye enklere hvis jeg nøye 
hadde fulgt med hvor stien gikk, og 
hvis jeg var i tvil burde jeg sjekket kart 
og kompass med én gang og korrigert 
kursen. I stedet innbilte jeg meg at 

den sikkert ville føre meg dit jeg skulle 
allikevel. Jeg husker at jeg tenkte: Det 
er vel mange veier/stier til målet.

Dersom vi av ulike grunner i livet 
fortsetter på en vei som ikke fører til 
det rette målet kan det hende det tar 
tid før vi oppdager det. Det kan hende 
vi først vurderer at det ikke er så farlig 
fordi det er fint og tiltrekkende det vi 
ser og opplever. Det er ikke sikkert 
at stien plutselig stopper og at vi blir 
nødt til å orientere oss på nytt. Men 
om det skjer, og at vi kommer til 
erkjennelse av at dette ikke fører dit 
vi vil, er det godt å ha kart og kom
pass. I evangeliets terminologi kan 
dette være skriftene, biskopen, din 
patriarkalske velsignelse, Den hellige 
ånds gave, budene, eller omvendelse.

På samme måte som jeg opplevde 
å måtte anstrenge meg ekstra, bruke 
krefter og vilje for å finne tilbake til 
den opprinnelige stien som førte til 
målet med turen min, er det også 
mulig å finne tilbake dersom vi har 
fulgt en sti i livet som ikke fører oss NO
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dit vi egentlig vil. Det vil kreve ekstra 
innsats av oss.

På samme måte er det også mulig 
for hver og en av oss og finne tilbake 
til den gode sti i livet. Omvendelse er 
mulig. Kristi forsoning er for alle men
nesker. Når vi synder, vender vi oss bort 
fra Gud. Når vi omvender oss, vender vi 
oss igjen til Gud. Vi kommer tilbake på 
den riktige stien. Det vil kreve innsats, 
men gleden ved å igjen kjenne fred og 
oppleve Faderens nåde og kjærlighet 
vil overskygge alt slikt strev. Omvend
else vil rense ditt hjerte og ditt sinn, og 
du vil se mer av det Faderen har gitt 
deg. På samme måten som jeg fikk se 
mer av den fantastiske fjellheimen da 
jeg endelig hadde komme meg tilbake 
på den rette stien, og opplevde tilfreds
heten ved å nå fram til målet for turen.

La oss holde fast i jernstangen. La oss 
holde oss på den riktige stien i livet.

Jeg, Herren, er forpliktet når dere 
gjør som jeg sier (holder budene), men 
når dere ikke gjør som jeg sier, har dere 
intet løfte. (Lære og pakter 82:10) ◼


