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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

Tar du deg tid til å lese eller lytte til 
flere taler, kan det hende du blir for-
undret over at noen taler plutselig står 
frem som skjulte perler, og at du ikke 
oppdager dette før du har tatt deg tid 
til å lese dem igjen.

President Nelson nevner Markus 
5:22- 43. Det er en av de vakreste 
historiene i Skriftene jeg kjenner. Jesus 
møter synagogeforstanderen Jairus 
som kaster seg ned for Jesu føtter og 
ber Jesus helbrede hans datter som er 
døende. På vei hjem til Jairus’ datter 
utbryter Jesus mens de går i gatene 
og skubber bort i mange mennesker: 
“Hvem rørte ved klærne mine?” Disip-
lene er forundret og sier at her kom-
mer alle bort i hverandre. Men Jesus 
kjente at en kraft gikk ut av ham da 
en kvinne tok på hans klær. Kvinnen 
hadde vært syk i 12 år, hadde brukt 
opp alle pengene sine for å bli frisk 
og var fortsatt syk. Da hun tok på kap-
pen til Kristus, helbredet han henne 
i samme øyeblikk.

Denne gangen, finn din personlige 
Kong Benjamins tale på generalkonfe-
ransen. Generalkonferansen blir holdt 
like ved templet. Vær ordets hører 
men gjører. Da vil du kjenne som 
kvinnen, at kraft går ut av Kristi ord og 
vil helbrede, styrke, trøste og veilede 
deg som en Kong Benjamins tale. ◼

LOKALSIDER

 Generalkonferansene er en fan-
tastisk anledning for oss til å få 

åndelig påfyll, bli styrket i troen på 
Jesus Kristus og føle større fred. Da 
Kong Benjamin i Mormons bok invi-
terte sitt folk til en form for general-
konferanse ved templet, holdt han en 
av de mest kraftfulle taler. Hans fokus 
på Jesus Kristus og forsoningen er til 
stor velsignelse for oss, også i dag.

I Ensign januar 1992 kan vi lese 
Kong Benjamins “Håndbok for disip-
pelskap” av Eldste Neal A. Maxwell 
i De tolv apostlers quorum. Eldste 
Maxwell legger vekt på hvor viktig det 
er at vi er ordets gjørere.

Generalkonferansene gir oss 
en mulighet til å finne våre Kong 
Benjamins taler. Disse talene som 
treffer oss så sterkt i hjertet, i sjelen og 
i ånden, er som manna fra himmelen.

Fordi vi er så forskjellige, vil en tale 
påvirke en person mer enn en annen 
og omvendt. Vi har forskjellige livs-
situasjoner og ståsted i evangeliet. Vi 
har forskjellig innsikt i det som foregår 
rundt oss. Men på hver generalkon-
feranse er det alltid minst én tale som 
taler til vårt hjerte og ånd. Da har vi 
muligheten til å ikke bare være ord-
ets hørere, men også ordets gjørere 
( Jakob 1:22, Johannes 13:17, Matteus 
7:21- 25). Vi kan som Eldste Maxwell 

sier, bli Jesu Kristi disipler. Det er 
kanskje noe av det viktige etter en 
generalkonferanse, å la disse talene bli 
en spore til vekst og forandring i vårt 
liv. Slike taler vil styrke oss og la oss 
føle fred i vårt personlige liv i en ellers 
urolig verden. Vi kan føle at Gud og 
Jesus virkelig elsker oss på tross av 
våre svakheter og utfordringer.

President Eyring holdt en sterk 
tale på forrige generalkonferanse i 
april 2017. Talen heter “Min fred gir 
jeg dere”. For meg er det en Kong 
Benjamins tale. Det er også presi-
dent Uchtdorfs tale “Den fullkomne 
kjærlighet driver frykten ut” og Eldste 
Renlunds tale “Vår gode hyrde”. Og da 
President Nelson talte så personlig om 
Kristus i “Vi kan bringe Jesu Kristi kraft 
inn i vårt liv” ble konferansen en stor 
velsignelse for meg. Jeg følte at det var 
som om jeg hadde sittet like ved temp-
let og lyttet til Kong Benjamin.

Finn din personlige Kong Benjamins 
tale på generalkonferansen
Tom- Atle Herland, Norge
Områdesytti

Eldste  
Tom- Atle Herland
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 Frøya 16.- 18. juni 2017. To busser 
brakte 110 glade mennesker i alle 

aldre fra Trondheim til Frøya for en 
godt planlagt helg i Sør- Trøndelags 
vestligste kommune. Etter en to og en 
halv times kjøretur på svingete veier 
gjennom vakkert landskap med skog 
og sjø, ankom de norske og amerikan-
ske gjestene Sistranda på Frøya.

Anledningen var avdukingen av en 
statue av apostel og vitenskapsmann 
John A. Widtsoe (1872- 1952). Han ble 
født på Frøya og bodde her de første 
årene av sitt liv. Moren, som var blitt 
enke, emigrerte da til Utah, USA med 
sine to sønner. Familien var med-
lemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige, og John fikk i voksen 
alder et kall som apostel. I sitt yrkes-
aktive liv hadde Widtsoe stor interna-
sjonal innflytelse som forsker innen 
produksjon av mat på tørr jord.

Mange ønsket å være med på 
markeringen og festlighetene, blant 
annet 50 amerikanske etterkommere 
og andre interesserte som hadde tatt 
den lange veien til det norske øysam-
funnet. Blant etterkommerne var tre av 
John A. Widtsoes barnebarn på 87, 89 
og 91 år. Det yngste familiemedlemmet 
tilstede var 18 måneder gamle Annie 
Knudson, Widtsoes tipp- tippoldebarn.

Frøya historielag har gjort reising 
av statuen foran Frøya kultur-  og 

kompetansesenter mulig. Historielagets 
leder, Guttorm Reppe, sa i sin tale at 
man håpet statuen ville inspirere ung-
dommer til å få en høyere utdannelse. 
Widtsoe selv skal ha sagt at den største 
skatt vi kan eie, er en god utdannelse.

Helgen ble feiret med omvisning 
på Måsøval Fiskeoppdrett, konsert i 
sentret, festmiddag og nadverdsmøte 
på søndagen. ◼

L O K A L N Y T T

Festhelg for å ære John A. Widtsoe
Heidi Eljarbø Morrell Andersen
Moss menighet

Frøya Nyheter hadde overskriften: “I dag kommer John A. Widtsoe hjem.”  
Frøyværinger fikk besøk av mange landsmenn og amerikanere da statuen  
av den innflytelsesrike mannen skulle avdukes.

Avduking av en en ung kvinne 
fra Frøya t.v. og en av Eldste 
Widtsoes tippoldebarn t.h
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Berit Flåmo,ordfører på Frøya

Eldste Paul V 
Johnson med 
Alan K Parrish
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Slekt og andre gjester

Frøyværing og 
NRK- medarbeider Tore 

Strømøy var til stede

Annie Knudson 18 
mnd. gammel, yngste 
tipp- tipp- oldebarn til stede

Forhenv. 
misjonspresident 

Erlend og 
Colleen Peterson
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Liahona har fått følgende opplysnin-
ger fra familien:Gullaug Fjeldbu ble 

født i Eidskog og bodde på mormors 
og morfars gård til hun var 6 år. 
Familien flyttet til Bekkelaget i Ottestad 
utenfor Hamar der faren Arne Fjeldbu 
bygde hus. Arne arbeidet som snekker 
på NSB’s snekkerverksted i Hamar. 
Misjonærene kom til deres hjem i 1959 
for å bo på hybel. Moren Marit ble 
døpt i 1959, Gullaug i 1960, Bergliot 
Stubberud (mormor) i 1963 og Arne i 
1964. Gullaug og Stein Pedersen traff 
hverandre på et nadverdsmøte i Oslo 1. 
gren i Osterhausgaten i 1962, ble forlo-
vet 23. juni 1964 og gift 26. juni 1965. 
De ble beseglet i London tempel 19. juli 
1965. De har 5 barn, Stein Håvard, 
Øystein, Tonje, Ingvild og Mina pluss 15 
barnebarn.

Gullaug har hatt alle kall og oppgaver 
i Kirken som en kvinne kan ha, Primær, 
Unge kvinner, Hjelpeforeningen i gren, 
menighet, distrikt, misjon og stav. Hun 
elsket å reise og besøke søstrene i distrik-
tene i Norge, spesielt i Nord- Norge i sine 
kall i misjonen i Primær og Hjelpefore-
ningen. Hun elsket å være sammen med 
søstrene i Primær, Unge kvinner og Hjel-
peforeningen i Oslo stav i sine stavskall. 
Videre var hun tempelarbeider i London 
og Stockholm tempel fra 1966 til hun 
døde 18. juni 2017. Templet betydde mye 
for henne, hun følte hun var hjemme når 
hun kom dit.

Hjemmet var åpent for alle som 
ønsket å komme – også for overnatting. 
Det var alltid en dyne og en seng ledig. 
En egenskap hun hadde, var en used-
vanlig gjestfrihet. ◼

hadde en fast overbevisning og tro på 
at Jesus Kristus var og er den Skriftene 
sier at han var og er, Guds enbårne 
sønn, denne verdens Skaper og Forlø-
ser. Du valgte å innrette livet ditt etter 
dette og derfor ble ditt liv så sterkt 
påvirket av denne troen på Kristus 
og hans eksempel og levemåte.

Gullaug hadde en integritet, karak-
ter, fasthet og lojalitet som gjorde det 
lett for henne å ta dette valget om å 
følge Kristus, men hun ble allikevel 
sterkt utfordret i livet, ikke minst med 
sykdom og smerter. Det var det sjel-
den mulig for andre å oppdage. Jeg 
glemte det ofte, fordi hun bare sto på 
uansett hva som skjedde. Sjelden eller 
aldri har jeg sett noe lignende.

Som leder i kirken her på Østlandet 
fra 2004 til 2013 fikk jeg muligheten  
til å jobbe tett med Gullaug. Hun var 
leder for alle voksne kvinner i samme 
geografiske område, og hver måned 
møttes Gullaug og jeg til koordi-
neringsmøte for å diskutere kvinnenes 
behov og syn på hvordan ting ble gjort 
og organisert. Vi hadde alltid en person-
lig samtale om livet og hva som opptok 
oss – en samtale som gikk begge veier. 
I perioder mens vi arbeidet sammen i 
kirken, på frivillig basis, fikk Gullaug 
kreft og en rekke andre store plager.

Aldri klaget hun. Jeg husker at jeg 
kunne si noe slikt: “Gullaug, jeg har 
dårlig samvittighet over at du skal ha en 
slik stor lederoppgave samtidig med at 
du er syk”. Ikke før hadde jeg sagt det 
svarte hun: “Jeg gjør det dere ønsker at 
jeg skal gjøre. Jeg vil gjerne bidra.” Hun 
var mer opptatt av å gjøre en god inn-
sats, enn at hun var syk og plaget med 

Gullaug Jorunn Fjeldbu Pedersen  
stedt til hvile 27. juni 2017

Utdrag fra Eldste Tom- Atle Herlands 
tale i begravelsen:

 Det er en ære for meg å få si noen 
ord under denne minnestunden 

for Gullaug som vi alle var og er så 
glad i. Det er så uvirkelig at hun har 
forlatt oss, jeg ser hennes brede smil 
og hører hennes klukkende og smit-
tende latter, bare slik Gullaug kunne 
smile og le. For meg var det et av hen-
nes mange flotte varemerker. Det er 
også uvirkelig fordi Gullaug for meg 

med sin spesielle personlighet virket 
helt udødelig. Den kvinnen kunne 
ingen død overvinne, og slik så det jo 
virkelig også ut gjennom voldsomme 
sykdommer i mange år. Hun kom seg 
på bena om og om igjen.

Selv Jesus Kristus underla seg 
døden, men han overvant så døden 
og oppsto den tredje dag. Det var 
dette du trodde på, Gullaug. Du 
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mye smerter. Ingen jeg har jobbet med 
i Kirken har gjort en bedre innsats enn 
Gullaug, selv når hun var syk. Tenk hva 
vi kan lære av denne enestående kvin-
nen jeg så sterkt beundrer. Jeg beund-
rer henne for hennes tro på Kristus og 
at hun hadde integritet, karakter, fasthet 
og lojalitet. Dette står igjen som det vik-
tigste varemerket ved Gullaug, sammen 
med hennes smil og klukkende latter.

Hvis vi skal lete etter 
Kristuslignende egenska-
per og kalle oss kristne, 
må vi bygge en karakter 
etter hans levemåte og 
lære. Dette er krevende 
og vanskelig. Men det 
er mulig gjennom små 
skritt å endre seg til det 
bedre. Gullaug er for 
meg det store eksemplet 
på at vi enkle mennes-
ker kan bli til noe bedre 
gjennom denne hold-
ningen og dette fokuset. 
Da blir det ekte, det blir 
stille og ikke brautende. 
Det blir inkluderende og 
naturlig, ikke fanatisk.

Johannes 3:16 – For 
så høyt har Gud elsket 
verden at han gav sin 
Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror 
på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig 
liv. Gullaug ikke bare 
trodde på dette, men 
hun levde dette. Hun 
har gitt oss andre noe 
å tenke på. Og så hører 

jeg formelig at hun sier til meg når jeg 
sier dette: - Tom- Atle, det er fint at du 
har fått noe å tenke på, men husk at 
du også må gjøre.

Takk, kjære Gullaug, for alt du 
var for oss og den gode påvirkning 
du hadde. Må din reise videre være 
fylt med kjærlighet inntil vi sees 
igjen. Jeg lyser fred over Gullaug 
Pedersens minne. ◼

Jeg tror at når vi hører ordene forso-
ningen og Guds nåde, så nikker vi 

og sier: “Ja, det er gode ord.” Men bru-
ker vi dem? Kanskje vi sier: “Jeg klarte 
å komme meg gjennom det ved hjelp 
av bønn eller andre rundt meg. Jeg 
klarte meg på grunn av Skriftene. Jeg 
klarte meg ved hjelp av musikk.” Men 
jeg tror at bak alle disse forklaringene 
ligger forsoningen og Guds nåde. Det 
kan være nærliggende å tenke at det 
er først når vi synder at vi har nytte av 
forsoningen, for da må vi omvende 
oss. Men Alma skriver at Jesus har 
påtatt seg våre skrøpeligheter. Det vil 
si våre svakheter, våre vanskeligheter 
og utfordringer. Det står i Ether 12:27:

“Og hvis menneskene kommer til 
meg, vil jeg vise dem deres svakhet. 
Jeg gir menneskene svakhet så de kan 
være ydmyke, og min nåde er tilstrek-
kelig for alle mennesker som ydmyker 
seg for meg, for hvis de ydmyker seg 
for meg og har tro på meg, da vil jeg 
la det svake bli til styrke for dem.”

Hvem er det som har gitt oss svak-
heter og utfordringer? Det er Gud. Det 
er en del av hans plan. Forskjellen på 
en synd og svakhet er at synd hindrer 
fremgang. Da bruker vi forsoningen. 
En svakhet begrenser oss. Vi kan 
fremdeles bevege oss fremover, men 
det er vanskelig. Da kan vi også bruke 
forsoningen. Vi trenger hjelp til å 
vokse og bli sterkere. Noen svakheter 

Gullaug Jorunn Fjeldbu Pedersen
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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

Forsoningen  
og Guds nåde
Utdrag av tale holdt av Carrie- Ann 
Forsyth Olsen, Stavanger menighet, 
søndag 27. mai 2017
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eller utfordringer kan være sykdom, 
følelser, temperament, å bli lett for-
nærmet eller manglende empati.

Du har kanskje en svakhet der 
du tenker at “den har jeg jobbet med 
lenge, det trenger jeg å fikse, men jeg 
klarer det bare ikke”. Når jeg tenker 
på svakheter, tenker jeg ofte på små 
babyer – og kanskje det er fordi jeg 
er omringet av dem til daglig. Når 
en baby kommer til verden kan den 
ingenting, bortsett fra å få i seg mat. 
Etter noen uker begynner den å løfte 
hodet, så tenker babyen “jeg har lyst 
til å se meg litt mer rundt” og begyn-
ner å rulle på seg. Så tenker den “dette 
var litt kjedelig, nå har jeg mestret det, 
nå vil jeg noe annet”. Så går det slag i 
slag. Babyen reiser seg. Den har aldri 
brukt beina til å stå før, men prøver 
likevel. Babyen slår seg og griner, men 
finner ut av det. Omtrent atten måne-
der kan den vanligvis snakke, spise, 
skrike, vite hva den vil, gi beskjed om 
det, gå, hoppe og løpe litt. Dette fordi 
han eller hun ikke har gitt seg.

Svakheter og utfordringer er gaver 
som vi kan pakke opp. De er fulle 
av velsignelser. Men vi klarer ikke å 
fokusere innsatsen vår uten forsonin-
gen. Når ting er vanskelig kan vi tenke 
at det er best å gi opp. Igjen tenker 
jeg på barn. Vår nabo, Henning, er 
ofte ute og jobber. Når mine barn 
ser ham, løper de og spør om de 
kan hjelpe. Han kunne ha bedt dem 
plukke stein i en time og de ville gjort 
det. Er vi voksne sånn når vi treffer 
på vanskelige situasjoner? Det er ikke 
like lett å ha samme gode holdningen 
som barn. Laman og Lemuel hadde 

sine svakheter. I 1 Nephi 
2:12 står det: “Og de knurret 
fordi de ikke forsto Guds 
handlemåte – han som 
hadde skapt dem.”

De forsto ikke Guds plan 
eller at svakheter og vanskeligheter er 
en del av livet. De klaget fordi de kun 
ville ha det enkelt. Denne holdningen 
viste seg igjen og igjen.Vi har en bok 
med tittelen Weakness is not Sin av 
Wendy Ulrich. Hun skriver:“Gud vil 
alltid be meg om mer enn jeg i min 
svake tilstand kan gi, men jeg kan stole 
på at han vil gjøre svake ting sterke.”

Hun bruker bildet av et eple for å 
forklare hvordan et eplefrø kan bli til 
et epletre, men ikke på egenhånd. Et 

frø er lite. Hvis du planter det i jor-
den og gir det vann, lys og næring, 
vokser det. Det kan bli stort og sterkt 
og gi frukt år etter år hvis du tar vare 

Carrie- Ann 
Forsyth Olsen 
med sønn
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Carrie- Ann 
Forsyth 
Olsen i 
hjemmet
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på det. Men kun hvis det får vann og 
lys. Hjelpen og styrken vi får er Guds 
nåde. Vannet får treet til å vokse. Selve 
forsoningen er lyset. Det beskytter oss 
og hjelper oss å vokse. Det vil si at 
hver gang vi tar et steg frem eller vok-
ser, så bruker vi Kristi forsoning. Jeg 
må bli flinkere i mitt eget liv til å si at 
jeg har brukt Kristi forsoning og at det 
er Guds nåde som har gitt meg vekst.

Det står i Skriftene at Kristus var 
utsatt for alt i likhet med oss. Det vil si 
at han ble fristet og hadde svakheter, 
men ga ikke etter. Han forsto Guds 
plan og han forstår oss. Han vokste 
linje på linje, men han vokste bare så 
lenge han valgte å stole på Guds plan 
og hans nåde. Han brukte de samme 
redskapene som oss: bønn, tro og håp. 
Han brukte Skriftene og sitt forhold til 
sin Far. Selve forsoningen gjorde ham 
svak, han ofret alt og ropte ut i bønn 
til sin Far. Det står i Matteus 26:39, 42:

- Han gikk fram et lite stykke, kastet 
seg ned med ansiktet mot jorden og 
ba: “Min Far! Er det mulig, så la denne 
kalk gå meg forbi. Men ikke som jeg 
vil, bare som du vil … Min Far! Om 
ikke dette begeret kan gå forbi meg, 
og jeg må drikke det, så la viljen din 
skje.”Han var svak og ville gi seg, men 
ba om hjelp. Gud styrket ham slik at 
han var i stand til å utføre forsoningen.

Høres dette litt kjent ut? Kan vi 
anvende dette på oss? Har vi noen 
gang kjempet med en svakhet eller 
en vanskelig situasjon? Har vi noen 
gang falt på våre knær og ropt til Gud 
i bønn, “vær snill å ta dette bort fra 
meg”? Avslutter vi der, eller forsetter 
vi sammen med Jesus med å si: “Ikke 

som jeg vil, men som du vil. Og hvis 
jeg må fortsette, kan du gi meg styrke 
gjennom Jesu Kristi forsoning og 
nåde?” Evnen til å fortsette selv om vi 
ønsker å gi opp, er forsoningens kraft.

Jeg har opplevd at ting hviler tungt 
og at jeg bare har lyst til å gi opp. Jeg 
har benyttet de redskapene som jeg 
har nevnt tidligere, for å komme meg 
gjennom utfordringene. Jeg begynner 
å se at det er Kristi forsoning jeg har 
brukt, og at det kun er på grunn av 
hans nåde at jeg har vokst.

Jeg har et sterkt vitnesbyrd om at vi 
har evnen i oss til å ha fremgang. Vi 
kommer som et lite frø, en liten baby 
– med svakheter – men vi kan vokse. 
Hver gang vinden blåser, kan vi bli 
sterkere. Kristi forsoning fungerer, 
ikke bare når jeg har gjort feil og stop-
per helt opp, men også når jeg prøver 
å vokse selv om det er tungt. Jeg vet 
at Gud har gitt oss evnen til å bli mer 
enn et frø, fordi vi er hans barn og 
han har gitt oss forsoningen gjennom 
Jesus Kristus. ◼

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

Det begynte på mors fang
Andreas Isaksen
Oslo menighet

 Noen av de første og beste minnene 
jeg har fra barndommen, er da jeg 

satt på fanget til moren min og vi leste 
Mormons bok sammen, enten barne-
utgaven med bilder eller den vanlige, 
voksen- versjonen, som vi kalte den. På 
den måten utviklet mine søsken og jeg 
tidlig en stor kjærlighet for Mormons 
bok. Opp gjennom årene har jeg 
gradvis mottatt mitt eget, personlige 
vitnesbyrd om boken, og den står nå 
som den viktigste boken i livet mitt.

Jeg har lært at det Joseph Smith 
sa om at “et menneske vil komme 
nærmere Gud ved å følge dens for-
skrifter enn ved å følge noen annen 
bok”, er sant. Jeg tror det har flere 
grunner. Akkurat som Bibelen, er den 
hellig skrift, men sannhetene om Gud 

Faderens og Sønnens natur, Jesu Kristi 
forsoning og Jesu Kristi evangelium 
er bedre bevart og enda klarere for-
midlet. Sammen med Bibelen, står 
den som et annet vitne for å stadfeste 
sannheten. Hele bokens hensikt er 
å invitere oss til å komme til Kristus 
(Omni 1:26, Moroni 10:32). Den er 
skrevet spesifikt for vår tid. Flere av 
bokens forfattere fikk se oss og vår 
tid (Mormon 8:35), og visste hva som 
var viktig for oss å vite. Jeg har tatt 
Moronis oppfordring (Moroni 10:3- 5) 
alvorlig, og har fått flere åndelige 
bekreftelser på at boken er det den 
utgir seg for å være. Av disse grunner, 
og flere, føler jeg en reell forskjell i 
livet mitt når jeg på en daglig basis 
gjør studiet av Mormons bok til noe 
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viktig. Jeg har følt kontrasten mellom 
perioder, og til og med individuelle 
dager, hvor jeg har tatt lett på å stu-
dere Mormons bok, og ganger hvor 
jeg virkelig har valgt å fordype meg 
i det som står skrevet.

Det prinsippet som kanskje har 
påvirket meg mest gjennom årets stu-
dium, er hvordan å finne lykke og ha 
fremgang i dette liv. Uttrykket, “gå dere 
vel i landet” eller variasjoner av det, for-
kommer flere ganger i Mormons bok. 
(1. Nephi 2:20, 2. Nephi 1:9, Mosiah 
1:7, Alma 37:13, Alma 50:20). Jeg tolker 
dette til å bety fremgang i flere ulike 
aspekter, både åndelig og timelig. 
Dette uttrykket står som regel etter en 
befaling om å holde Herrens bud. Og 
det er dette jeg elsker med evangeliet 
og Mormons bok. Det er en urokkelig 
sikkerhet i det. Vi lever i en verden, 
som tilsynelatende blir mindre og min-
dre sikker. Jeg opplever at flere og flere 
tolker sannhet som å være noe relativt 
og personlig. Det samme gjelder i hvert 
fall moral. Derfor står evangeliet og 
Mormons boks læresetninger som en 
stødig og fantastisk motsetning til disse 
trendene. Vårt håp i evangeliet blir “et 
anker for våre sjeler” (Ether 12:4), og vi 
har ingen grunn til å frykte eller være 
bekymret så lenge vi holder oss nær 
til Herren. Han er forpliktet når vi gjør 
som han sier (L&P 82:10). Vi har en 
sikker garanti på fremgang i våre liv, 
når vi følger Ham. Jeg nyter av opti-
mismen og freden denne kunn- skapen 
gir. Selvfølgelig er det tider hvor livet 
fortsatt kan være vanskelig. Det er 
nødvendig for vår fremgang. Men vi 
trenger aldri å frykte.

Jeg vil være evig takknemlig til 
mine foreldre som lærte meg å elske 
Herren og Mormons bok i ung alder. 
Kanskje mer enn noe annet, har 
Mormons bok lagt et sterkt grunnlag 
for min tro. Jeg har søkt og mottatt 
et personlig vitnesbyrd gjennom Den 
hellige ånd om at den er sann. Jeg vet 
at den er det den utgir seg for å være, 
hellig skrift og et annet testamente om 
Jesus Kristus. Jeg studerer den, og vil 
fortsette å studere den, hver dag, for 
å være åndelig forberedt til dagens 
opplevelser. Jeg vet at det jeg lærer fra 
Mormons bok vil fortsette å være et 
anker og bringe fred i livet mitt. ◼
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Noa var en profet
Melanie L
Fredrikstad menighet

Noa var en profet for mange år siden 
som det står om i Bibelen. Han var 

lydig mot Gud. Han bygde en kjempestor 
båt som vi kaller Noas ark. Det skulle 
komme en stor flom over jorden.

Han tok med seg familien sin i båten 
og to av all slags dyr.

De fleste ville ikke høre på ham. Han 
ba til Gud om å hjelpe ham og hans 
familie.

Han tok ansvar og hjalp alle dyrene.
Etter flommen var Noa og hans fami-

lie trygge.
Gud satte regnbuen på himmelen 

som et minne om at han aldri skulle la 
det komme så mye vann på jorden igjen.

Gud velsignet Noa og hans familie. ◼

Andreas Isaksen


