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med kontinuerlig studium, men disse 
årene ble også avgjørende for min 
åndelige fremgang. Alt jeg opplevde 
ved å dykke hodestups i Skriftene 
på søndager fordypet mine åndelige 
røtter enormt i årene som fulgte.

På slutten av disse to intense årene 
tok jeg opptaksprøvene som planlagt, 
og, selv om jeg langt fra var blant de 
mest intelligente studentene, fikk jeg 
godt nok resultat til å komme inn på 
en av høyskolene jeg drømte om men 
aldri trodde jeg kunne komme inn på, 
en av de aller beste. Dette styrket mitt 
vitnesbyrd om at “alle ting samvirker 
til gode for dem som elsker Gud” 2. 
Jeg lærte gjennom den opplevelsen at 
sabbaten var en sårt trengt kilde for å 
fornye sjelen som mine klassekamera-
ter ikke hadde tilgang til. Som israelit-
tene som spiste manna i villmarken og 
ikke samlet manna på sabbaten, lærte 
jeg at å stole på Gud ved å ikke stu-
dere på sabbaten ga meg et fortrinn, 
ikke en ulempe. For sammen med 
budet, bereder han også en utvei.

Jesaja visste godt at, langt fra å 
være en byrde, så kunne sabbaten 
være en fryd. “Når du holder din fot 
tilbake på sabbaten, så du ikke driver 
ditt yrke på min hellige dag, og du 

LOKALSIDER

 Etter videregående begynte jeg to 
veldig anstrengende år med forbe-

redelse for å søke opptak på franske 
Grandes Ecoles. Etter disse to intense 
årene tar studenter krevende opptaks-
prøver for å komme inn på de mest 
prestisjefylte skolene. Som alle de 
andre studentene i klassen min jobbet 
jeg veldig hardt. Studenter på dette 

stadiet studerer bokstavelig talt hele 
dagen og veldig sent hver kveld. Jeg 
innså fort at å ikke studere på sønda-
ger ville føre til en betydelig tallmessig 
ulempe to år senere: Jeg ville gå glipp 
av det som tilsvarer fjorten hele uker 
av studietid sammenlignet med mine 
medstudenter. Da faren min så at jeg 
kjempet en indre kamp mellom for-

nuft og tro, snakket han til 
meg på en måte lik Jetro: 
“Matthieu, det du vurderer 
å gjøre er galt. Du burde 
ikke studere på søndager.” 
Mitt hjerte gjorde først 
opprør mot dette rådet. 
Faren min visste tross alt 
ikke hvordan det var. Men 
så snart stormen løyet 
valgte jeg å følge hans råd. 
Det har jeg aldri angret 
på. Å “ikke [gå mine] egne 
veier” 1 på sabbaten viste 
seg å være uvurderlig. Ikke 
bare kom jeg oppkvikket 
på mandags morgener når 
alle mine klassekamerater 
virket utslitt etter en helg 

Selv så travelt som jeg har det,  
lever jeg for søndagen
Eldste Matthieu Bennasar, Frankrike
Områdesytti

Eldste Matthieu 
Bennasar, Frankrike

Jeg takker Herren for sabbaten
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 Hjelpeforeningen i Oslo stav holdt 
sin årlige Søstrenes dag i møtehu-

set på Romerike lørdag 6. mai. Mange 
møtte frem på denne solfylte vårdagen 
for å møte gode venner, bli inspirert 
og lære noe nytt.

En liten film ble vist, der søstre fra 
forskjellige enheter i Oslo stav fortalte 
med et ord eller et par setninger hva 
de forbinder med Hjelpeforeningen. 
Smilende kvinner i alle aldre svarte 
ord som kjærlighet, samhold, tro, 
inspirasjon og besøkende lærerinner. 
Det var tydelig at de gledet seg over 
å være medlem av verdens eldste 
kvinneorganisasjon, hvis hensikt er 

å forberede kvinner på velsignelsene 
av evig liv.

Etter vakker musikk, ble kvin-
nene delt inn i tre grupper og kunne 
være med på yoga, bli undervist om 
plantebasert ernæring, og bli bedre 
kjent med andre gjennom en “Speed 
Friendship”- aktivitet.

Til slutt, var det som alltid i Hjelpe-
foreningens arrangementer, en farge-
rik og herlig lunsj.

Takk til alle som gjorde denne 
dagen så hyggelig. Vi håper enda flere 
har anledning å komme neste år. ◼

L O K A L N Y T T

Søstrenes dag 2017 —  
Hva gir deg størst glede?
Heidi Eljarbø Morrell Andersen
Moss Menighet

Ågot Amundsen underviste en klasse  
om plantebasert ernæring.
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kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens 
hellige dag ærverdig, og du ærer 
den, så du ikke går dine egne veier, 
ikke gjør din gjerning eller fører tomt 
snakk – da skal du glede deg i Herren, 
og jeg vil la deg fare fram over landets 
høyder og la deg nyte Jakobs, din fars 
arv. For Herrens munn har talt.” 3

Sabbaten gir en uforlignelig pause 
fra bekymringene i vår stormende 
verden og en hvile fra våre medie-
bombarderte liv. Den er en tid til å 
senke farten og gå inn i en verden av 
ettertanke. Sabbaten er en hellig tid 
akkurat slik templet er et hellig sted. 
Den er en dag med fokus på familien, 
glede seg, knytte bånd og tilbe sam-
men. Den er en dag for åndelig utvik-
ling, en dag for å bære vitnesbyrd, en 
dag for å styrke de svake knær. Helt 
til vi lever kontinuerlig i et celestialt 
rike er sabbaten muligens vår beste 
ukentlige forberedelse til å leve som 
celestiale vesener.4 Til syvende og sist 
dreier sabbaten seg om vår vidunder-
lige deltagelse i nadverden, hvorved 
vår ånd har samkvem med Herren, 
våre pakter blir fornyet og helbredelse 
for vår sjel blir innvilget. I sabbaten 
finner vi Herren.

Jeg takker Herren for sabbaten. 
Den er i sannhet en fryd. ◼

NOTER
 1. Eldste Jeffrey R. Holland i Det verdensom-

spennende lederskapsmøtet, panel 
(9. Februar 2008)

 2. Jesaja 58:13
 3. Romerbrevet 8:28
 4. Jesaja 58:13- 14
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høyere opp fra «papirgresset» ettersom 
hvor bra vi sang. Hun fikk virkelig 
lyden ut av oss!

Jeg har også et ungdomsminne 
fra kirken. Da jeg var 18 år og ferdig 
med “Unge kvinner”, ble jeg spurt om 
å være sangleder for småbarna. Jeg 
hadde ingen erfaring med dette, men 
sa ja. Jeg husker at jeg ville spice opp 
gruppen litt og dro noen sanger som 
ikke sto i kirkesangboken. Blant annet 
“Jonny har kone og fire barn”. Barna 
måtte “rappe”, bruke kroppen og det 
var bare tøys og tull. Men Ruth Marion 
roste meg alltid og sa jeg var så flink. 
Gjett om det økte min selvtillit!!

Så ble jeg voksen og skapte nye 
minner. Jeg husker henne fra menig-
hetsfester der hun opptrådde med 
Prøysenfortellinger. Marion elsket å stå 
på scenen. Hun var med på mange – 
kanskje alle – av mors skuespill og var 
hennes fortrolige støttespiller.

Søstrene dekker alltid fargerike  
og pene bord med forfriskninger.

Alle søstrene fikk med seg et solsikkefrø  
i potte med teksten Hva gir deg størst glede?
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En klippe i Oslo menighet har gått bort
Eline Strand- Amundsen
Oslo menighet

 Jeg har akkurat fått beskjed om at Ruth 
Marion Andersen har gått bort. Hun 

har kjempet lenge og hardt mot kreft. 
Selv om jeg visste at hun ikke hadde 
lenge igjen, så gjør det så utrolig vondt.

Marion var en av klippene i Oslo 
Menighet. Hun har vært der så lenge 
jeg kan huske. Hun var der da jeg var 
liten jente, da jeg var ungdom, da jeg 
kom på sporadisk besøk etter å ha 
flyttet utenbys, og da jeg flyttet tilbake 
med min egen lille familie. Nå er hun 
der ikke lenger, det føles tomt og 
ufattelig trist.

Marion hilste alltid på meg med et 
stort smil og en god klem. Hun lurte 
alltid på hvordan det gikk med meg 
og spurte etter barna, som hun selv-
følgelig kunne navnene på. Hvis jeg 

holdt en tale 
eller hadde et 
annet innslag, 
så kom hun all-
tid bort til meg 
og roste meg 
masse. Jeg følte 
at hun så meg 
og det gjorde 
uendelig godt.

Minner
Det første minnet jeg har fra Ruth 

Marion er fra da jeg satt i samlings-
stunden med de andre barna i primær 
(søndagsskolen). Vi skulle synge og 
Marion var sangleder. Hun hadde 
klippet ut en papirblomst og hvis vi 
sang høyt, dro hun den høyere og 

Ruth Marion 
Andersen
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Marion var en god venn av 
Amundsen- familien. Alle vi 7 barna 
har et forhold til Ruth Marion på en 
eller annen måte. De siste årene har 
vært spesielt vanskelige med sykdom 
og dødsfall. Ruth Marion har trøstet, 
støttet og vist omtanke. Midt i sin 
egen sykdom.

Ruth Marion og barna
Ruth Marion har vært lærer i pri-

mær/søndagsskolen for barna siden 
«tidenes morgen». Hvor lenge skal jeg 
ikke si for sikkert, men for meg er det 
«alltid». Jeg nevnte ett minne fra jeg selv 
var liten jente. Det er rart å tenke på 
at hun senere ble læreren til min egen 
lille jente over flere år. Datteren min 
syntes av ulike årsaker at det var van-
skelig å gå i klassen sin på den tiden. 
Men Ruth Marion skjønte utfordrin-
gene, og med sin væremåte så skapte 
de et fortrolig forhold som gjorde pri-
mær så mye lettere for henne. Jeg kan 
aldri få takket henne nok for det.

Det var ikke uten grunn at barna 
trivdes rundt Ruth Marion. Hun hadde 
et spesielt håndlag med dem. Spesi-
elt med dem som krevde litt ekstra 
på ulike måter. Marion elsket å være 
sammen med barna og gjorde det 
lille ekstra som ikke var forventet. For 
eksempel, hadde hun med gave og 
kake når noen hadde bursdag. Hun 
stilte alltid opp når noen ble døpt og 
ved andre arrangementer. Det var 
sammen med barna hun ville være 

i kirken. Da hun lå på sykehuset sendte 
alle barna brev og tegninger til henne. 
Marion ble så glad og ville gi noe til-
bake. Gjett hvem som bakte muffins til 
40 unger med kroppen full av smerter! 
Dette sier noe om hvor sta og viljesterk 
Ruth Marion var. Hun ville ikke la kref-
ten knekke henne, og hindre henne i 
å gjøre gode ting for andre.

En kvinne med sterk tro og stor 
kjærlighet

Jeg besøkte en periode Ruth 
Marion som hennes besøkende lærer-
inne. Under slike besøk er det ingen 
forventninger om bevertning. Men 
den “normen” fulgte ikke Marion! Hun 
disket opp med snitter, kjeks, frukt 

og saft. Jeg fikk kjenne på den sterke 
troen som hun hadde under disse 
besøkene. Hun delte sitt vitnesbyrd 
og sin overbevisning. Hun var enkel, 
tydelig og forståelig i måten hun 
uttrykte dette på. Hun snakket alltid 
varmt og godt om barna sine og man-
nen sin. Hun var et eksempel på ekte 
og ubetinget kjærlighet. Aldri et vondt 
ord om noen. Voksen eller barn.

Jeg kan ikke tro du er borte, Ruth 
Marion. Du er en voksen dame, men 
du måtte gå så altfor tidlig. Oslo menig-
het har mistet en klippe, jeg en venn 
og et stort forbilde. Ingen kan fylle din 
plass. Takk for at du alltid har vært der. 
Takk for alt du har lært meg. Takk for 
ditt store og gode eksempel. ◼

Minneord om Svein Ove og Eva Nilsen
– De var som hånd i hanske, sier Lillian Top om 

foreldrene sine.
Den store barneflokken på 12 – 11 som nå er 

voksne – har bare rosende ord om moren, faren 
og oppveksten i hjemmet på Eidsvoll.
Heidi Eljarbø Morrell Andersen
Moss Menighet

 Bergenseneren Svein Ove Nilsen var 
som ung mann, veldig søkende. 

Han grunnet mye og ba mye om tre 
spesielle ting; å bli ledet til Herrens 
kirke; at han måtte bli ledet til en 

kvinne som tilhørte denne kirken; at 
han kunne bli ledet til et arbeid som 
han ville trives med.

Det var ikke lenge etter at alle tre 
ønsker gikk i oppfyllelse. Sørlendingen 
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og kameraten, Johnny, introduserte 
ham til Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Johnny Olsen hadde 
en søster som het Eva. Da Svein Ove 
møtte henne, var det kjærlighet ved 
første blikk. Ikke nok med det, et par 
måneder senere fikk han sin første 
jobb innen helsevesenet, noe som 
skulle forme hans videre karriere og 
interesse. Svein Ove var alltid klar 
over at det som han opplevde som 
bønnesvar, ikke var tilfeldig. Han 
hadde blitt hørt og visste det var en 
mening med det.

Å jobbe med mennesker gjorde 
sterkt inntrykk på ham. Han videreut-
dannet seg, og etter noen år i Oslo og 
på Årnes, tok paret et modig valg. De 
kjøpte et aldershjem på Eidsvoll som 
skulle bli deres levebrød de neste 20 
årene. De arbeidet begge hardt og 
målrettet. Eva, som var sykepleier, 
jobbet som bestyrer på aldershjemmet 
sammen med Svein Ove.

De ga også barna anledning til 
å lære viktigheten av å jobbe. Om 
sommeren inviterte de også nevøer 
og nieser til å ha feriejobb på alders-
hjemmet eller med vaktmestertjenes-
ter. Barna har gode minner fra denne 
tiden og sier det brakte dem tett 
sammen som familie.

Det var aldri tvil hos barna om at 
moren var den viktigste personen i 
farens liv. De var dypt rørt over den 
kjærlighet og hengivenhet han alltid 
viste henne, og så det som en gave 

til dem, at han alltid behandlet henne 
med respekt og verdighet.

Svein Ove var glødende opptatt av 
prosjekter der han følte han kunne 
skape og bygge. Det ble mange slike 
prosjekter med hus og etter hvert 
hytte i Sverige som ble et samlings-
punkt for familien. Han var en hand-
lingens mann. “Dagen i dag, den er 
din. Dagen i dag er hva du gjør den 
til”, var et av hans motto. Et annet 
kjent sitat han likte godt, var av presi-
dent Spencer W. Kimball: “Gjør det”.

Barna vokste opp med fisketurer, 
historier, sang og pratestunder. Selv 
om det var mye å gjøre og familien 
var stor, følte de at foreldre hadde tid 
for hver enkelt av dem.

Når Nilsen- barna tenker på moren 
sin, er det hverdagsminnene som duk-
ker frem. De ble oppmuntret til å være 
mye ute og ble glad i naturen. Hun 
gjorde til og med kveldsmaten koselig 
med duk og stearinlys, og hadde en 
egen evne til å glede seg over de små 
tingene i livet.

Eva og  
Svein Nilsen
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– Lukten av saltvann minner meg 
om henne, sier datteren, Trude. – Hun 
hadde jo et spesielt forhold til havet 
fra sin barndom på Sørlandet. Hennes 
motto var: “Den største gleden du kan 
ha er å gjøre andre glad”.

Evas mor, Judith Jokkumsen 
Olsen, ble medlem av Kirken i 1950, 
og var brennende engasjert. Eva var 
likedan. Hun glødet for evangeliet og 
uttrykte ofte hvilken glede evangeliet 
ga henne.

Svein Ove og Eva skapte et hjem 
der de villig delte sin tro på Kristus i 
form av familiebønn, familiestudium, 
kirke på søndager og tempelturer. 
Foreldrene tjente også i Stockholm 
tempel en periode. Evangeliet ga dem 
så mye. De levde sin tro på Kristus 
gjennom å elske sin familie og men-
nesker de møtte på sin vei.

Eva fikk kreftdiagnose allerede i 
1999. De bestemte seg da for å avvikle 
sitt arbeide i Eidsvoll. De bodde perio-
der på Skedsmo og på hytta i Sverige, 
før de til slutt flyttet til Skien i 2011. 
Eva ble gradvis dårligere og sovnet 
inn fire år senere.

De siste årene som enkemann, 
tilbrakte Svein Ove på hytta i Sverige. 
Der følte han ro.

Lillian forteller: – Pappa var så 
fredfull da han sovnet inn i mars i år. 
Endelig skulle han få være sammen 
med vår kjære mamma igjen.

Senere har barna funnet hilsener 
etter faren sin. Han hadde skrevet til 
dem i bøker, brev og på lapper. Han 
hadde lånt Skriftene deres da han kom 
på besøk og streket under skriftsteder 
og lagt til små notater, visdomsord og 
råd. Dette er kjært og verdifullt i dag. ◼

 På denne påskesøndag, når vi husker 
Jesu Kristi forsoning, vil jeg dra opp-

merksomheten vår til et prinsipp som 
har – blant noen få andre – mer med 
vår frelse og sjelsro å gjøre enn noe 
annet. Jeg snakker om et prinsipp som 
kan stoppe oss helt fra å komme hjem 
til våre Himmelske Foreldre, om du og 
jeg ikke lever ifølge det. Derimot, om 
vi som en gruppe og enkeltvis strever å 
praktisere det, kan det absolutt “garan-
tere harmoni og kjærlighet”.

Jeg snakker om tilgivelse. Ikke bare 
om å få tilgivelse, men spesifikt om å 
tilgi andre.

Forhold som er slitne og som har 
gått i stykker, er like gamle som menne-
skeheten, og det at vi er ufullkomne og 
gjør feil burde ikke være noen nyhet. 
Det er lett å tenke at hver og en av oss 
her på jord har, på en eller annen måte, 
blitt utsatt for den destruktive ånd som 
stridighet, bitterhet og hevn fører med 
seg. Når vi føler oss såret, sinte eller 
misunnelige, er det veldig lett å dømme 
andre. Vi kan da tildele mørke intensjo-
ner til andres handlinger for å validere 
våre egne følelser.

Jeg ville finne ut hva definisjonen 
av tilgivelse er.

Wikipedia – og jeg beklager til alle 

Familien Nilsen
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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

Hvorfor trenger 
jeg å tilgi andre?
Markus Lappalainen
Romerike menighet
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dere som er forskere – definerer tilgi-
velse som følger:

Tilgivelse er en bevisst og frivillig 
prosess hvor et offer gjennomgår en 
forandring i følelser og holdninger 
mot en fornærmelse, lar negative 
emosjoner som hevnlyst gå, og fort-
setter med en økt evne til å ønske den 
som har fornærmet en vel.

I evangeliets terminologi er defini-
sjonen litt enklere:

Tilgivelse er en måte å håndtere 
andre med genuin Kristuslik kjærlig-
het, og gi slipp på vonde følelser mot 
de som har fornærmet en.

Selve doktrinen er enkel. I Lære 
og pakter 64:8 leser vi en uttalelse 
fra Herren:

“Mine disipler i fordums tid for-
søkte å finne feil hos hverandre og 
tilga ikke hverandre av hjertet, og på 
grunn av dette onde ble de tuktet og 
strengt refset.

Derfor sier jeg dere at dere skulle 
tilgi hverandre, for den som ikke tilgir 
sin bror hans overtredelser, står for-
dømt for Herren, for på ham hviler 
en større synd.

Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, 
men av dere fordres det at dere tilgir 
alle mennesker.

Og dere burde si i deres hjerter: 
La Gud dømme mellom meg og deg 
og lønne deg etter dine gjerninger.”

Flere steder i Det nye testamente 
leser vi uttalelser som de følgende 
fra Kristus:

“Men om dere ikke tilgir menne-
skene deres overtredelser, da skal 
heller ikke deres Far tilgi det dere  
har forbrutt.” (Matteus 6:15)

“Salige er de barmhjertige,  
for de skal finne barmhjertighet.”  
(Matteus 5:7)

Herrens profeter og apostler i 
fordums tid og i disse siste dager 
bekrefter dette.

Paulus, når han ga råd til de hellige 
i Korint, sa: “Nå skal dere i stedet hel-
ler tilgi og trøste ham, for at han ikke 
skal gå til grunne i enda større sorg.” 
(2 Kor 2:7)

For å være på rett sti, må vi tilgi 
og vi må gjøre det uansett om vår 
“fiende” omvender seg, om forandrin-
gen hans er oppriktig, og om han eller 
hun ber om vår tilgivelse.

Vi må huske at tilgivelse av våre 
egne synder er avhengig av hvordan 
vi tilgir andre.

I bunn og grunn er det å tilgi  
andre overtredelsene deres helt  
enkelt et bud med et løfte om vår 
egen tilgivelse. Å tilgi er en plikt som 
vi tok imot når vi ble døpt og ble en 
del av Jesu Kristi kirke. Det er noe du 
og jeg må gjøre for å få tilgivelse. Pre-
sident Kimball har også sagt at om vi 
ikke fullstendig har tilgitt dem som har 
fornærmet oss, burde vi ikke ta del 
i nadverden. Kristus sier det samme. 
Vi burde gjøre det godt igjen med vår 
bror (eller søster) og så vil Herren ta 
imot oss.

Bud og befaling om å tilgi andre 
burde ikke være den eneste grunnen 
for at vi tilgir. At vi sikrer vår egen 
frelse med å tilgi andre – syns jeg – er 
også en litt tvilsom grunn når den står 
alene. Plikt og frykt er begge mer eller 
mindre gode grunner for å tilgi, men 
det finnes mer.

Markus Lappalainen
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Jesu Kristi evangelium er ikke bare 
et omvendelsens evangelium, men 
også et tilgivelsens evangelium. Det 
finnes ingenting som bringer oss mer 
av Guds ånd enn å være snille og vel-
dedige, vise hensyn til andre og tilgi. 
Det finnes ingenting som bringer oss 
mer glede enn å være forberedt og 
villige til å tilgi når vi blir fornærmet.

Vi har alle sikkert hørt noen si: 
“Jeg tilgir, men jeg kommer aldri til 
å glemme.” Dette er ingen egentlig 
tilgivelse. Sann tilgivelse er en “ren-
selse av følelser, tanker og bitterhet” 
som President Kimball definerer den. 
Det engelske ordet som brukes for 
“renselse” er “purge” i denne sam-
menheng, og dette assosieres med 
renselse med ild eller med en annen 
stor kraft som ikke etterlater noen 
ting – en slags tilbakestilling. Om 
jeg ikke gjør dette, kan den bitterhet 
som jeg etterlater ødelegge mye i mitt 
liv – muligheter, personlig utvikling, 
og forhold.

For noen generasjoner siden i 
familien min var det en bror og en 
søster. Broren ødela søsterens nye sko, 
med det resultat at de ikke hadde noe 
forhold på flere tiår. Hver og en av oss 
må spørre oss selv: “Er min stolthet 
eller mitt hovmod viktigere enn min 
sjelsro?” Eldste Duncan underviste at 
“selv om vi har vært et offer én gang, 
trenger vi ikke være det igjen fordi vi 
bærer på hat, bitterhet, sår eller hevn-
lyst. Vi kan tilgi og vi kan bli frigjort!” 

Ett par ødelagte sko er en liten ting, 
men prinsippet er sant uansett situa-
sjon. Jeg kjenner en som har blitt grovt 
mishandlet, men som har blitt frigjort 
gjennom tilgivelse. Samtidig kjenner 
jeg en som har blitt kastet ut fra sitt 
hjem for flere år siden, som fortsetter 
å være et offer ettersom det ikke har 
skjedd noen tilgivelse.

For min egen del finner jeg det 
vanskeligst å tilgi meg selv, noe som 
inngår i budet å tilgi alle. Prinsippet 
om å tilgi gjelder også her. Det tok 
årevis før jeg fant ro fra noen av de 
større feilsteg jeg tok i tenårene mine. 
Når jeg tilga meg selv, fant jeg ro.

Det er mulig. Man kan overvinne 
seg selv. Man kan tilgi alle som har 
fornærmet en og finne ro i dette liv 
og evig liv i den verden som kommer. 
Den ro som jeg taler om er den ro 
som Kristus har lovet oss. Det er den 
ro som bare kommer når vi etterlever 
evangeliets prinsipper. Det er den ro 
som bare Kristus kan gi når vi åpner 
oss til hans forsonings kraft.

Jeg håper at vi alle kan huske at 
Kristus døde så vi kan få tilgivelse. La 
oss ikke kaste denne gaven bort ved 
å ikke tilgi våre medmennesker.

Jeg vet at Kristus er alt som skrif-
tene sier at han er. Jeg vet at Hans for-
soning og alt vi har lært oss om den er 
sant og virkelig. Ettersom Han lever, 
kan vi bli tilgitt, og leve også.

Om disse ting vitner jeg, i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼ NO
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Alma gir et råd til sønnen sin 
Helaman at han skal be hver 

morgen og kveld:
Alma 37:37: “Søk råd hos Herren i 

alt du foretar deg, og han vil lede deg 
til det gode. Ja, når du legger deg ned 
om kvelden, så legg deg ned for Her-
ren, så han kan våke over deg når du 
sover, og når du står opp om morge-
nen, så la ditt hjerte være fylt av takk 
til Gud. Og hvis du gjør disse ting, skal 
du bli løftet opp på den siste dag.”

Å ha et bønneskjema på veggen 
har hjulpet meg å huske å holde 
bønn hver morgen og kveld.

Jeg tror at Gud hører når jeg ber. ◼

Emma J. 
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J E G  P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Bønn hver dag
Emma J.
Moss menighet


