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så bedrøvelig i … mitt liv? … Hva er 
det som teller her?”

En klokkeklar stemme svarte: “Bare 
det som i sannhet gis … det gode som 
gjøres fordi man ønsker å gjøre det … 
de planer hvor hovedtanken er andres 
velferd … Bare de gaver hvor giveren 
glemmer seg selv.” 3

Å gi av seg selv er en uvurderlig 
kjærlighetsgave som ironisk nok blir 
større når vi gir den bort. Kanskje var 
det dette Frelseren tenkte på da han 
sa: “Den som mister sitt liv for min 
skyld, skal finne det.” 4

Måtte vi, på denne spesielle tiden av 
året, huske den største gave som vi alle 
har mottatt fra vår himmelske Fader: 
“For så har Gud elsket verden at han 
ga sin Sønn, den enbårne.” 5 Faderens 
gave ble fullendt ved at Sønnen ofret 
seg selv for å berede veien så vi alle 
kunne komme hjem. Disse uselviske 
gavene er julens sanne gaver.

President Monson veileder kjærlig 
det vi skulle gi: “Det finnes hjerter vi 
kan glede. Det finnes vennlige ord å 
si. Det er gaver vi kan gi. Det er gjern
inger vi kan gjøre. Det er sjeler vi kan 
frelse.” 6 ◼

NOTER
 1. The Vision of Sir Launfal, av James Russell 

Lowell (1819- 1891)
 2. Matteus 25:40
 3. The Mansion av Henry Van Dyke 

(1852- 1933)
 4. Matteus 16:25
 5. Johannes 3:16
 6. To The Rescue. Thomas S. Monsons biografi

LOKALSIDER

 Da søster Sabin og jeg var nygifte 
studenter, leide vi en liten lofts

leilighet i Provo, Utah. Utrolig nok 
sto det i leieavtalen at utleierens lille 
hund, Helga, fulgte med leiligheten. 
Det virket som om det viktigste vi 
hadde på det stadiet av vårt liv, var 
en lånt hund! Jeg la imidlertid merke 
til at min hustru Valerie omhyggelig 
hadde hengt en liten plakett på veg
gen med Ralph Waldo Emersons ord: 
“Ringer og juveler er ikke gaver, men 
unnskyldninger for gaver. Den eneste 
sanne gave, er å gi av deg selv.”

Denne sannheten er illustrert i 
diktet “Sir Launfals syn”. Historien om 
en bestemt ridder som ville prøve å 
finne den hellige gral, eller kalken 
som Kristus skal ha drukket av under 
det siste måltid. Idet sir Launfal dro av 
sted, kastet han tankeløst en mynt til 
en tigger ved slottets porter.

Årene gikk, og sir Launfal kom 
til slutt hjem etter å ha brukt hele sitt 
liv på sin jakt. Da han nærmet seg 
slottsportene, så han igjen en spe
dalsk, som tigget etter almisser. Denne 
gangen stoppet sir Launfal for å gi 
stakkaren en brødskalk og litt vann 
fra sin gamle kopp. Diktets ord fortel
ler hva som så skjedde:

“Hele ditt liv har du søkt den hellige 
gral.

Men hellig er den kopp

du fylte for å styrke min kropp.
Denne skalk er mitt legeme knust 

for deg,
dette vann mitt blod – jeg døde for deg.
Den hellige nadverd drikkes kan
av alt vi deler med en stakkars mann.
Ikke det vi gir, men det vi deler,
for en gave uten giver, gleder ikke sjeler.
Med almisser av deg selv metter du tre, 

den sak er grei,
deg selv, din hungrende neste og meg.” 1

Launfals gamle kopp, helliggjort 
ved hans omtenksomme tjeneste, ble 
til den hellige gral som han hadde 
søkt hele sitt liv.

Vi kan ofte se forbi målet i vår egen 
søken etter lykke. Den kan i virkelig
heten bare finnes ved den tjeneste vi 
yter for andre, en reise som begynner 
innenfor veggene i vårt eget hjem. 
Frelseren åpenbarte: “Alt dere gjorde 
mot én av disse mine minste brødre, 
det gjorde dere mot meg.” 2

The Mansion, av Henry Van 
Dyke, forteller historien om John 
Weightman, som hele sitt liv var opp
tatt med å bygge monumenter til seg 
selv. En natt drømte han at han døde 
og reiste til den celestiale by for å 
motta et herskapshus basert på den 
skatt han hadde lagt seg opp i himme
len. Da John fikk vite om det lille ste
det som var reservert for ham, stønnet 
han og sa: “Hvordan kan jeg ha sviktet 

Julens gaver
Eldste Gary B. Sabin
Førsterådgiver i presidentskapet for området Europa

Eldste  
Gary B. Sabin
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 Festinord har så lenge jeg kan huske 
vært en stort årlig event i de fleste 

ugifte unge voksnes liv. Men jeg har 
sett at Festinord er nesten like viktig 
for de håpefulle voksne medlem
mene av kirken som så gjerne ønsker 
at vi unge skal finne vår sjelevenn i 
løpet av 5 dager på Festinord. Selv 
om også mange unge voksne har 
ett lite håp om å møte sin framtidige 

ektefelle på Festinord, så var det 
nok mye mer enn det som gjorde at 
over 700 unge voksne fra hele 20 
land kom sammen i lille Eskilstuna 
i Sverige fra 25. 29. juli i år.

Stockholm stav slo på stortromma 
da de inviterte oss til årets Festinord. 
Det var ikke nok med de faste årlige 
aktivitetene, som dans hver kveld eller 
de berømte fotballfinalene. I år var det 
virkelig aktiviteter for enhver smak.

I byens kanal kunne du se konkur
ranseinnstilte og ivrige unge voksne 
som kjempet om førsteplassen i 

Dragen Boat løpet. Om du tok turen 
til skogs kunne du oppdage adre
nalinfylte gutter og jenter som lekte 
«Kampen om flagget» med paintball
gevær. Inne på skolens lokaler fant du 
18 30 åringer som hjalp til med å over
sette kirkens videoer slik at evangeliet 
kunne nå enda flere av Guds sønner 
og døtre. I tillegg kunne du finne Sve
riges største oppblåsbare hinderløype 
som var over 200 meter lang. Vi hadde 
det utrolig gøy med å leke stuntmenn 
og superhelter der vi løp så fort vi 
kunne gjennom denne hinderløypen, 

Et av høydepunktene var dragebåt- race på elven som renner 
midt gjennom Eskilstuna. De norske deltagerne var ivrig med.

Første dagen var det mange bli- kjent- aktiviteter å være 
med på.
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Instituttklasser om morgenen ble undervist på engelsk av 
Kirkens skoleverks ledere fra Norge, Sverige, Danmark og 
Finland. Her underviser Kittel Kittelsen fra Norge. Festinord handler om vennskap og gode opplevelser.

L O K A L N Y T T

Festinord 2017
Sarah Jasmin Torjesen
Kristiansand Menighet
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og med vannballonger i tillegg ble det 
virkelig et vått løp.

Til tross for alle disse spennende 
aktivitetene var det selvfølgelig også 
tilgang på åndelige aktiviteter. Det var 
f.eks morgeninstitutt med Skandina
vias seminar  og instituttkoordinato
rer. På en av de daglige samlingene 
fikk vi blant annet høre fra kvinnen 
som innehar verdensrekorden i å nå 

Sydpolen raskest.  Vi hadde også for
skjellige workshops der vi styrket vår 
tro og fikk redskaper til å holde oss 
sterke i en turbulent hverdag.

Skal jeg være helt ærlig så tror 
jeg at det er nettopp denne åndelige 
styrken som de fleste deltakere nøt 
godt av. I tillegg til de morsomme 
aktivitetene, kleine øyeblikkene og 
jakten på kjærligheten, så tilbyr altså 

Festinord de unge en åndelig styrke. 
Styrken får vi fra å være samlet i en 
ånd, en tro og ett håp. Vi kom nok 
ikke alle hjem med en kjæreste i 
hånden denne Festinord heller, men 
det er ikke noe problem, fordi vi har 
allerede startet nedtellingen til Festi
nord 2018 som finner sted i vårt eget 
vakre land, Norge! Jeg håper jeg ser 
deg der! ◼

Rundt 730 forventningsfulle unge voksne ankom Eskilstuna for å tilbringe en uke sammen.
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Gudstjeneste i Selbu
Inger Helene Jørgensen
Trondheim menighet

Søndag 20. august 2017, ble to 
misjonærer fra Trondheim menighet, 

eldste Applegate og eldste Sperry, invi-
tert til å bidra på gudstjenesten i Selbu 
kirke med sang. Inger Helene Jørgensen 
hadde på forhånd tatt kontakt med 
presten i Selbu angående muligheten for 
eldstene til å bidra med sang på et møte 
i menigheten. Sognepresten inviterte 
eldstene og misjonsekteparet (eldste 
og søster Brown) til gudstjenesten med 
eldste Applegate som solist. Og videre 
kommenterte sognepresten at Selbu var 
en stor misjonsmark.

Presten som ledet gudstjenesten 
ønsket misjonærene velkommen, og 
opplyste at det ble både barnedåp og 
nattverd. Etter barnedåpen, sang eldste 
Applegate “Ingen er så trygg i fare”. 

Organisten, Liv Bang Nilsen, akkompag-
nerte. Etter prekenen, som var rettet mot 
både barn og voksne, fulgte nattverd. 
Etterpå sang eldste Applegate “Nær-
mere deg min Gud”. Både organisten 
og presten takket oss for at vi kom.

Det var en stor opplevelse at repre-
sentanter fra Kirken fikk anledning til 
å delta i en gudstjeneste i Den norske 
kirke i Selbu. Vi fikk ikke anledning til å 
dele et budskap eller å gi en Mormons 
bok, men eldste Applegate fikk gitt 
organisten en SDH salmebok. Vi fikk 
dele vårt vitnesbyrd om Kristus gjennom 
“hjertets sang”. Vi synes at det var en 
oppbyggende opplevelse for alle, og vi 
følte at dette kan ha åpnet for mulig-
heter for fremtidig dialog og forståelse 
mellom begge kirker. ◼

Selbu kirke
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Eldste Applegate sang
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 I begynnelsen av august dette året 
hadde alle Unge kvinner og Unge 

menn mellom 11 og 18 år, sammen 
med sine foreldre og ledere, anledning 
til å dra på sommerleir på Jørpeland, 
Stavanger. Denne gangen var det 
Drammen Stav sin tur til å arrangere 
leir for ungdommen. Fra mandag 31. 
juli til tirsdag 1. august var det forleir 
for alle mellom 16 og 18 år, med formål 
å gjøre klare leirene for de andre, som 
skulle ankomme på onsdagen. Selv om 
det var meldt regn hver dag, var det 
over 200 ungdommer som møtte opp.

Det første på programmet var tirs
dagens tur opp til Preikestolen for alle 
som var på forleir. Det var viktig at 
ungdomslederne var godt kjent med 
turen, ettersom de skulle passe på at 
alle de yngre deltakerne hadde en hyg
gelig og trygg tur opp og ned senere. 
Utsikten på toppen var fantastisk, som 

forklarer hvorfor det var så mange 
ivrige turister på plass. Da alle kom 
tilbake, var det mulighet for en rekke 
aktiviteter, både inne og ute ettersom 
regnet var litt av og på. Det var blant 
annet volleyball, fotball, kanopadling 
og leirbål, samtidig som stadig flere 
kom inn i varmen for å spille kort.

På onsdagen strømmet det på med 
flere ungdommer, og alle hadde det 
travelt med å sette opp teltene sine før 
det begynte å regne. Deretter begynte 
menighetene å lage middag, før ung
dommene bestemte hva som skulle 
være neste aktivitet.

Torsdag morgen, klokken 03.00, 
var det Unge kvinners tur til å ta turen 
opp til Preikestolen, utstyrt med lom
melykt og matpakke. De kom hjem 
slitne og trøtte, en følelse som Unge 
menn fikk erfare på samme tidspunkt 
dagen etter. Resten av både torsdagen 

og fredagen var det fritid, hvor mange 
gikk og badet, mens resten enten 
spilte fotball, kort eller rett og slett 
tok igjen dyrebar søvn. Til tross for at 
vinden dro med seg et par telt under 
morgensamlingen, vil jeg si at vi 
hadde veldig bra vær.

Temaet for dette årets UM leir var 
«Stifinneren», som har to betydninger. 
Først og fremst er en stifinner en person 
som, ved hjelp av kart, kompass, eller i 
vårt tilfelle lommelykt, følger stien fram
over og til slutt når frem til målet sitt. 
Denne betydningen var lett å overføre 
til årets sommerleir, hvor høydepunktet 
var turen opp til Preikestolen.

Samtidig kan begrepet «Stifinneren» 
brukes om alle som prøver å følge 
stien tilbake til vår himmelske Fader. 
Det er lett å gå feil vei når man ikke 
har noen hjelpemidler, men ved hjelp 
av Den hellige ånd, som fungerer som 
både kart, kompass og lommelykt, kan 
vi finne tilbake til den rette stien.

Selv om Preikestolen var det fysiske 
høydepunktet på sommerleiren, var 

Ungdom og ledere fra 
Sandvika menighet
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Rapport fra sommerleirene 2017
Jacob Høgset
Sandvika menighet
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enda litt bedre. Ungdommer delte sine 
personlige erfaringer samt fremtidige 
mål, og uttrykte hvor glade de var for 
å ha vært med på leiren. Men først og 
fremst inviterte de Den hellige ånd 
ved å uttrykke sin tro på Jesus Kristus 
og takknemlighet for å være medlem 
av Kirken. Det var virkelig en åndelig 
og oppløftende opplevelse.

Tusen takk til alle ledere, spesielt 
UK leder Janett Moen, UM leder Rolf 
Henden, Christer Andersen og Annett 
Andersen. Dere kan være stolte over 
å ha fått til to så fantastiske leirer! ◼

 En dag i 1962 – 4 måneder før jeg ble 
født – banket to misjonærer fra Jesu 

Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på 
døren i Haraldskroken 31. Far, 42 år 
gammel den gang, åpnet døren, og da 
de hadde presentert seg kvitterte han 
kontant: “Jaja, kom inn da, men bare 
så dere vet det, jeg har noen spørsmål 
dere skal få bryne dere på”.

Misjonærene svarte på spørsmålene.  
Alle sammen. Spørsmål som ingen 
andre hadde vært i stand til å besvare. 
Og Thomas visste der og da, første 
kvelden, at det de fortalte var sant.

Deretter var det ingen vei tilbake. 
Han kuttet ut kaffen, røyken og 
vinen umiddelbart og ble døpt etter 
noen få uker. Mor var forskrekket til 
å begynne med, holdt seg mest på 
kjøkkenet. Men hun måtte prøve å 
finne ut hva Thomas hadde begitt seg 
ut på, og etter en periode med usik
kerhet og uro og åndelig kamp fikk 
hun til slutt sitt eget klare vitnesbyrd 
og ble døpt et par måneder senere. 
Og ungene fulgte foreldrenes eksem
pel, i tur og orden.

Presten kom på besøk og advarte 
strengt mot den forferdelige mormo
nismen, og nabokona truet med at 
han var ansvarlig for å dra hele fami
lien med seg ned til helvete. Men han 
så seg aldri tilbake. Far visste. Og far 
var all in. Lasse husker den dag i dag 
hvordan han tok hele familien med 

seg ned i kjelleren og helte all den 
hjemmebryggede vinen ut i sluken.

En ny tid begynte. Et nytt liv 
begynte. Far som aldri hadde lest noe 
særlig, satt ofte fordypet i Skriftene. 
Kirkens bøker og Lys over Norge 
lå over alt i huset.  Slekt og gamle 
venner kom ikke like mye på besøk 
lenger. Men huset ble fylt av misjonæ
rer som var invitert på middag, med
lemmer av grenen som kom på besøk, 
venner i kirken som trengte et sted å 
bo i en periode.  Huset ble et åpent 
hus. Og for oss barna virket det som 
den største selvfølge at jul skulle feires 
med alle misjonærene til stede. Far 
inviterte, og mor disket opp.

Far var et arbeidsjern.  Nesten litt for 
mye av det gode. Han hadde ikke lett 
for å slappe av og kose seg. Og nå ble 
det vekselbruk; jobb som byggmester 
på dagtid og jobb for kirken på kvelds
tid og i helgene. Jeg kan ikke huske 
en søndag han valgte å være hjemme 
og ikke gå i kirken. Han hadde tatt 
et engangs- valg. Gjennom et langt 
kirkeliv hadde han de fleste oppgaver 
man kan ha i en menighet. Men aldri 
hørte vi noe sukking eller klaging. Det 
var vel bare et par juniorhjemmelærer 
sønner som noen ganger sukket over 
at faren var en så plagsomt pliktopp
fyllende senior hjemmelærer.

Som leder for medlemmenes dug
nadsarbeid under byggingen av nytt 

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

Thomas Bjerga 1921- 2017
Et langt liv er over
Johannes Bjerga
Stavanger menighet

Du er velkommen til å sende inn 
nyhetsartikler og foto til Lokalnytt.

Alle artikler redigeres og publise-
res 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 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. Spørs-
mål om abonnement rettes til 
rcstockholm@ldschurch.org.
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Thomas Bjerga

kirkebygg, var han på byggetomta 
hver tirsdag kveld, torsdag kveld og 
lørdag i over et år. Spesielt brant han 
for misjonærarbeidet. Han var stadig 
ute og underviste med misjonærene. 
Eller kjørte undersøkere til kirken. Og 
noen ganger kom det litt frustrasjon til 
overflaten – frustrasjon over at med
lemmene ikke gjorde nok, at veksten 
ikke kom hurtig nok.

Bønn og faste ble en del av hverda
gen. Fars bønner var ettertenksomme 
og alvorlige.

Han likte dårlig fraser og opp
ramsinger, eller hastverksbønner. En 
sønn som i en periode syntes familie
bønnene var langdryge og kjedelige 
affærer, husker fremdeles hvordan han 
skvatt til da far i en familiebønn stille 
og ærbødig ba vår himmelske Far 
hilse til vår himmelske Mor.

Klemming, blomster, gaver og gra
tulasjonskort var ikke fars kjærlighets
språk. Thomas sitt kjærlighetsspråk var 
tjeneste. Han stilte alltid opp når noen 
trengte litt nevenyttig byggmester
hjelp. Når det var dugnad i kirken. Når 
noen trengte hjelp til å flytte. Når det 
var behov for en bestefar til å passe på 
barnebarn. Når det var behov for en 
tillitsfull far som var villig til å låne ut 
bilen sin så gutta i grenen kunne kjøre 
til Oslo på Balliaden.

Han ble velsignet med jernhelse 
og jobbet som byggmester langt inn 
i pensjonsalderen. Rogalands Avis 
fikk nyss om at han bygget en ny 
enebolig og dagen etter var førsteside 
oppslaget et stort bilde av far med 
hammeren i hånda og overskriften: 

85- årige Thomas gir seg aldri. Og to 
år etterpå dro mor og far på tempel
misjon til Stockholm tempel.

Den fysiske helsen beholdt han til 
det siste, men Alzheimeren snek seg 
sakte innpå og preget de siste to tre 
årene. Det siste året fikk han være 
sammen med mor på sykehjemmet. 
Far var aldri spesielt romantisk, men 
her kom det fram en ny side. Språket 
forsvant gradvis, men når han snakket 
den siste tiden, var det ofte om to ting: 
Marit, kjæresten hans – og den dagen 
to misjonærer banket på døren.

Far etterlot seg ikke mye gods og 
gull, men en langt mer verdifull arv: 
Et eksempel på tjenestevillighet. Et 
eksempel på flid, hengivenhet og 
trofasthet i kirken.  3 barn, 16 barne
barn og 15 oldebarn, de fleste aktive i 

kirken. Og 8 barn og barnebarn som 
har reist ut som heltidsmisjonærer. 
Så langt.

Og når en yngste sønn for 4 år 
siden er i Tokyo på jobbreise, og 
tilfeldigvis går forbi en bygning med 
skiltet “The Church of Jesus Christ 
of Latter Day Saints – Administration 
Office”, og bestemmer seg for å gå inn 
og hilse på, og tilfeldigvis treffer på en 
seniormisjonær som arbeider der, som 
det viser seg var på misjon i Norge 
som ung gutt, i Stavanger, og feiret jul 
hos Thomas og Marit Bjerga i Har
aldskroken 31, og hadde meg, som 
en toåring,  på fanget – er det akkurat 
som en liten ting blir en stor ting. Og 
man blir ydmyk og takknemlig for at 
noen har gått foran. Og man fornem
mer at ingenting er tilfeldig. ◼
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Vær snill og gjør det
Linda Johnson
Moss menighet

 Vår himmelske Fader og Kristus 
synes at Skriftene er viktige. Det var 

så viktig for Lehis familie å ha med seg 

Skriftene at Nephi ble befalt å drepe en 
mann for å få tak i dem. Det var bedre 
at ett liv gikk tapt enn at et helt folk 
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det amerikanske kontinent, irettesatte 
han folket fordi de ikke hadde nedteg
net sine åndelige erfaringer. Han ga 
dem viktige kapitler fra Malakias’ bok 
som de ikke hadde. Kristus siterte ofte 
fra Skriftene, spesielt fra Jesaja.

Hvorfor er det viktig  
for oss å lese i Skriftene?

Det er mange velsignelser ved å 
studere Skriftene. De kan sammen
fattes i tre kategorier: Kunnskap og 
forståelse, personlig åpenbaring og 
mer av Den hellige ånd i vårt liv.

1
Skriftene gir oss kunnskap 

om Gud, Jesus Kristus, frelses
planen og viktige prinsipper i 
evangeliet. I Det gamle testa
mente lærer vi om skapelsen 
og fallet, Guds handlemåte 
med sitt folk, betydningen 
av bud og pakter, og at en 
Messias måtte komme. I Det 
nye testamente lærer vi om 
Kristi liv og hans ord. Vi 
lærer om Kirkens organi
sasjon i oldtiden, og kan se paralleller 
til kirken i dag. I Mormons bok lærer vi 
om hvordan Gud handler med sitt folk, 
om frelsesplanen og nødvendigheten 
av Kristi komme og tro på ham.

Jeg kjøpte meg en ny Mormons 
bok for en stund siden. I den har jeg 
begynt å markere alle skriftsteder som 
handler om Jesus Kristus med en egen 
farge. Det har hjulpet meg å se hvor 
mye av boken som handler om ham.

Lære og pakter lærer oss om livet 
etter døden, om ulike herlighetsgra
der, prestedømmet og tempelarbeid.

“Nå skjedde det at jeg, Nephi, 
underviste mine brødre om disse ting, 
og det skjedde at jeg leste mange ting 
for dem som var gravert på messing
platene, så de kunne vite hva Herren 
har gjort i andre land, blant mennes
ker i fordums tid.

Og jeg leste mange ting for dem 
som var skrevet i Mosebøkene. Men 
for at jeg mer fullstendig kunne over
tale dem til å tro på Herren deres 
Forløser, leste jeg for dem det som 

var skrevet av profeten Jesaja, for jeg 
anvendte alle Skriftene på oss, så den 
kunne være oss til gavn og lærdom.” 
(1 Nephi 19:22 23)

Ren kunnskap er ikke nok. Vi 
må også forstå Skriftene. Det krever 
anstrengelse fra vår side. Det første 
man må gjøre er å åpne hjertet.

“Og nå, på grunn av sin vantro 
kunne de ikke forstå Guds ord, 
og deres hjerter var forherdet.” 
(Mosiah 26:3)

Når Laman og Lemuel i Mormons 
bok strever med å forstå Skriftene, gir 
Nephi dem noen redskaper.

“Og nå, etter at jeg har talt disse 
ord, hvis dere ikke kan forstå dem, er 
det fordi dere ikke ber og heller ikke 
banker på.” (2 Nephi 32:4)

Det er ikke alltid vi forstår ting med 
en gang. Noen ting må kanskje jobbes 
med gjennom et helt liv, men vi må 
ikke kaste bort det vi har forstått, fordi 
vi ikke har forstått alt.

«Det som er av Gud, er lys, og den 
som mottar lys og blir i Gud, mottar 
mer lys, og dette lys blir klarere og 

klarere inntil som ved høylys dag.» 
(L&p 50:24)

2
Skriftene kan være en kilde 

til personlig åpenbaring. Gud 
kan bruke dem til å tale direkte 
til oss. Nephi sier til brødrene 
sine at Kristi ord vil vise dem 
hva de skal gjøre. I Skriftene 
kan vi lære av andre men
neskers erfaringer, spesielt 
hvis vi som Nephi anvender 
Skriftene på oss selv og 

prøver å sette oss i deres sted.
I juni var jeg på et spesielt nad

verdsmøte på Frøya. Der fikk jeg høre 
vitnesbyrdet fra John A. Widsoes bar
nebarn. Hun vokste opp i hans hjem 
fra hun var fem år til hun giftet seg. 
Hun fortalte at eldste Widsoe var en 
bestefar man kunne komme til med 
problemer. Han tok da frem Skriftene 
og sa at de skulle prøve å finne ut av 
problemene ved hjelp av dem. Ni av 

Mormons bok
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ti ganger lyktes de med å finne svar 
på hennes problemer i Skriftene.

Jeg har hatt stor nytte av at jeg har 
lært skriftsteder utenat på Seminar. Her
ren sender disse skriftstedene til mitt 
sinn som svar på bønn. Jeg har opplevd 
at skriftsteder som jeg har lest mange 
ganger får nye betydninger og hjelper 
meg i konkrete situasjoner. Men Herren 
kan ikke bruke Skriftene til å kommuni
sere med oss hvis vi ikke åpner dem.

3
Velsignelser er konsekvenser av at 

ånden kommer inn i vårt liv og vårt 
hjem på en spesiell måte.

“Men åndens frukter er kjærlighet, 
glede, fred, langmodighet, mildhet, 
godhet, trofasthet, ydmykhet, avhol
denhet. Mot slike er loven ikke.” 
(Galaterne 5:2223)

Dette stemmer godt med løftene 
president Benson ga til familier som 
leser Mormons bok:

“Jeg er forvisset om at hvis forel
drene vil lese i Mormons bok regel
messig i hjemmet og be angående 
den, både for seg selv og sammen 
med barna, vil ånden i denne gode 
boken gjennomsyre hjemmet og alle 
som bor der. Ærbødigheten vil øke, 
gjensidig respekt og omtanke for 
hverandre vil vokse. Stridens ånd vil 
forsvinne. Foreldre vil veilede sine 
barn i større kjærlighet og visdom. 
Barn vil bli mer mottagelige for og 
lydige mot sine foreldres rettledning. 
Rettferdigheten vil øke. Tro, håp og 
kjærlighet – Kristi rene kjærlighet – vil 
finnes i rikt monn i vårt hjem og vårt 

liv, og i kjølvannet følger fred, glede 
og lykke.” (Ensign, mai 1980, s. 67)

I Lehis drøm er det en jernstang 
som leder menneskene gjennom den 
tette tåken og frem til livets tre.

“Og jeg sa til dem at den var Guds 
ord, og alle som ville lytte til Guds ord 
og holde fast ved det, skulle aldri gå 
til grunne.” (1 Nephi 15:24)

Dette samsvarer med løftet og 
rådet president Monson ga oss på sist 
konferanse for å beskytte oss i disse 
utfordrende tider:

“Hvis du ikke leser Mormons bok 
hver dag, vær snill og gjør det. Hvis 
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du vil gjøre det med bønn og med et 
oppriktig ønske om å få vite sannhe
ten, vil Den hellige ånd tilkjennegi for 
deg at den er sann.”

For å få et vitnesbyrd, er det helt 
nødvendig å få en bekreftelse fra 
Den hellige ånd. Den beste måten jeg 
vet om for å få Ånden inn i hverda
gen er å lese i Skriftene, og spesielt i 
Mormons bok. Jeg vil sterkt oppmun
tre alle ungdommer å bruke Seminar 
som en hjelp til å lese Mormons bok 
hver dag. Dere vil få så mye mer ut av 
Seminar hvis dere har lest leseoppdra
gene på forhånd. ◼

Peter, Immanuel og Sofie – 6 år gamle, Moss
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Juleord fra barnemunn
Heidi Morrell Andersen
Moss menighet

Immanuel, Peter og Sofie er alle 
seks år gamle og går i samme 
klasse i Primær i Moss.
Hva er det som er så spesielt med at 
Jesus ble født?
Immanuel: Jeg synes det er bra. Han er 

jo snill og vil at vi skal ha det 
gøy. Noen ganger kan han fly 
ned og besøke oss.

Sofie: Han er sønnen til Gud og 
har skapt alle ting i hele ver-
den. Han er oppe i himmelen.

Peter: Og han oppstod, og vi 
kan oppstå.

Julefeiring da?
Immanuel: Det som er gøy, er 

når vi feirer jul i kirken. Da 
kommer julenissen inn gjen-
nom vinduet.

Peter: Men julenissen finnes ikke.
Sofie: Han har bare kledd seg ut.

Hva slags julepynt har dere?
Peter: Vi har engler og julekuler.
Sofie: Vi har en liten boks som lyser 

med bilde av Jesusbarnet og Maria.
Immanuel: Vi har et lite juletre.

Alle tre er enige i at det er skikkelig 
hyggelig å feire jul. ◼


