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BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE

I Lære og pakter 29:34 står 
det: «Derfor, sannelig sier jeg 
dere, at for meg er alle ting 
åndelige, og aldri har jeg noen 
gang gitt dere en lov som var 
timelig, heller ikke til noe men-
neske eller til menneskenes 
barn, heller ikke til Adam, deres 
far, som jeg skapte.»

Tiendeloven handler om tro, 
ikke om penger. Det er en ånde-
lig lov, og når vi overholder den, 
viser det vår åndelige fremgang 
og vår omtanke for andres vel-
ferd. Det er et uttrykk for kjærlig-
het til Gud og takknemlighet for 
alt vi har mottatt.

Hver gang jeg fyller ut min bidragsseddel for 
å gi min tiende og andre offergaver til Herren, 
føler jeg stor glede over å kunne bidra til Guds 
rike. Jeg vet at jeg hjelper dem som har mindre 
enn meg. Fremfor alt føler jeg at jeg virkelig er 
på veien til fremgang fordi jeg vokser åndelig og 
blir mindre avhengig av timelige ting, og jeg får 
større tillit til profetenes løfter både før og nå:

Malaki 3:10.
“Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det 

finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, 
sier Herren, om jeg ikke vil åpne himmelens 
luker for dere og øse ut velsignelser over dere  
i rikelig mål.”

“Jeg oppfordrer dere til å følge Herrens opp-
fordring om å ‘prøve’ ham. Betal deres tiende. 
Lås opp himmelens luker. Dere vil bli rikelig 
velsignet for deres lydighet og trofasthet til Her-
rens lover og befalinger” (Eldste Robert D. Hales 

Lokalsider

Veien til fremgang
Eldste José A. Teixeira, Portugal
Annenrådgiver i presidentskapet for området Europa

 Mange har sett på fremgang bare i økono-
misk forstand, og med et så snevert syn 
på fremgang ser man bare på de ytre 

tegn på velstand, og følgelig vil snart det meste 
dreie seg om materielle eiendeler eller tanken 
på å tilegne seg dem. En slik tankegang fører 
uunngåelig til misunnelse, grådighet og selviskhet. 
Det skaper også en enorm avstand mellom oss og 
våre medmenneskers behov, herunder våre famili-
ers, ettersom tiden ikke lenger brukes på det som 
betyr mest, men på det vi har mest lyst på.

Hva med åndelig fremgang?
Vi kan få en klar forståelse av at vi er barn av 

vår himmelske Fader og at han har en plan for vår 
lykke. Gjennom Jesu Kristi forsoning og vår trofast-
het kan vi vende tilbake til ham. Når vi forstår at han 
elsker oss og ga oss budene for å hjelpe oss i møte 
med livets motgang, vil vi føle takknemlighet for alt 
vi har. Selv om vi har få materielle eiendeler, vil vi 
føle takknemlighet for det som betyr aller mest:

•	 Vår	familie
•	 Medlemskap	i	Herrens	kirke
•	 Templer
•	 Budskap	fra	levende	profeter
•	 Skriftene

Bare for å nevne noen få av de mange velsig-
nelser vi kan nyte i jordelivet.

Hvis vi hver dag lengter etter å komme nær-
mere vår himmelske Fader, vokser vårt ønske om 
å holde alle budene og dermed vokser vi åndelig.

José A. Teixeira, 
Portugal 
Annenrådgiver 
i presidentska-
pet for området 
Europa
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I De tolvs quorum – generalkonferansen  
i oktober 2002)

På grunn av tiendeloven har jeg gjennom 
hele mitt liv utviklet større forståelse for beho-
vet for å utarbeide og overholde et familiebud-
sjett, og behovet for klok bruk av de ressurser 
vi har blitt velsignet med. På grunn av denne 

loven har jeg blitt velsignet med en klarere 
forståelse av hva som er viktigst for meg og min 
familie.

Tiende er ingen lov om penger, men en lov 
om tro og takknemlighet, og den vil bestemt 
bringe oss inn på veien til fremgang. Dette vitner 
jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

LOKALNYTT

En pappa i skuddlinjen
Av Johanna Podhorny

Sakset fra Byavisa Moss,  
28. september 2011

Veteran, ambulansesjåfør  
og pappa

 Runar Strand-Amund-
sen har vært oppe  
i mange dramati- 

ske situasjoner. Han er nå 
student og ambulansesjåfør 
på si. Tidligere har han vært 
både i Kosovo, i Bosnia og 
Afghanistan.

Men det som var van-
skeligst for ham var å kjøre 
ambulanse til og fra Utøya. 
«Det var en helt spesiell 
situasjon, siden alle ofrene 
var sivilister. Det er nok det 
tøffeste jeg har vært med på.»

Etter Utøya trengte Runar 
en fem dagers padletur over 
Hardangervidda med gode 
venner.

Dramatisk dag
22. juli i år hadde Runar vakt 

som vanlig. Men det var ikke 
noe vanlig med alarmen som 
gikk: bombeeksplosjon i regjer-
ingskvartalet. Han var med i den 
aller første bilen dit, hvor de ga 
fra seg utstyr og hjalp til. Så ble 
ambulansen sendt i retur, men 
Runar tenkte «det kommer til å 
skje mer».

Så gikk alarmen om skyting 
på Utøya. Runar ble sendt dit i 
radig fart. Han var midt oppe 
i det, og visste at de offisielle 
tallene på døde ikke stemte.

«Det var regn og kaos og fullt 
av folk. Når jeg er oppe i sånt, 
så bare jobber jeg, og det er fint 
å kunne gjøre noe. Men det er 
klart det er tøft.

Jeg fikk tak i en kritisk 
skadd og en alvorlig skadd. 
Vi dro dit helikoptrene sto, og 

VETERAN: Runar Strand-Amundsen er eldst av 

syv søsken, og etter alt han har vært med på i 

det militære er det fortsatt familielivet som er 

viktigst for ham.
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fikk kranglet oss til en plass 
for vår kritisk skadde. Så bar 
det til sykehuset på Høne-
foss med den alvorlig skadde 
pasienten. Dette var den 
første turen, og så jobbet vi 
bare på.

I ettertid er det alltid ting 
som kunne vært gjort bedre, 
men jeg opplevde at alle sto 
på for å gjøre sitt aller beste. 
Halv ett om natten ble vi sendt 
hjem, helt utslitte. Som for-
svarsmann er dette noe av det 
verste jeg har vært med på!»

Beskjeden actionfigur
Av type virker han stille 

og beskjeden, han er lav-
mælt og slår blikket ned. Her 
er det ikke noe brauting og 
skryting. Han har respekt for 
alvoret i de situasjonene han 
har opplevd. «Man får en dyp 
takknemlighet for det man 
har. Barna mine er mine beste 
buddiser. Vi gjør alt mulig 
sammen, og jeg elsker å være 
sammen med dem og ta dem 
med på turer.»

Ut i naturen
Runar er friluftsmann og 

har alltid vært det. Det å ta 
med barna ut i det grønne er 
bare en forlengelse av det han 
alltid har gjort: oppholdt seg 
med og uten kamerater i sko-
gens ro. Som gutt iført slitte 
olabukser, som voksen gjerne 
i grønn bukse og med en kniv 
av god størrelse.

til Telemarksbataljonen. I 
denne perioden, 2002 til 2005, 
var han en tid i Afghanistan. 
Samtidig var han forlovet med 
sin kjære Eline. 19. desember 
2003 var Runar hjemme på 
perm. Anledningen: hans eget 
giftermål. Så bar det ut i felten 
igjen! Men da Eline ble gra-
vid, begynte han å tenke nytt. 
Han ville omskolere seg, slik 
at han kunne være mest mulig 
hjemme med familien.

Familielivets actionfylte 
gleder

Runar søkte seg til Rygge  
flystasjon, og søkte senere 
perm for å kunne studere.  
Det fikk han.

Han tok opp matte og fysikk 
og begynte studier i retning 
elektroingeniør.

Nå er han «bare» instruktør 
på Rygge Flystasjon på deltid, 
og arbeider på heltid med en 
master i medisinsk teknologi.

Fartsfylt arbeid er han nødt  
til å ha, ser det ut som. Runar  
tar vakter som ambulansesjåfør  
i Moss og for Østfold.

«Det jeg ønsker er å kom-
binere helse, sikkerhet og 
elektronikk. Siden jeg er gift, 
har jeg lagt det yrkesaktive 
militære livet bak meg, i hvert 
fall sånn på heltid. Nok action 
i hverdagen blir det likevel, 
med instruktørjobben, ambu-
lansekjøringen og ikke minst 
barna Amalie (6), Brage (4) 
og Asbjørn (4 mnd). ◼

I krig
Etter å ha vært på misjon 

i Canada i to år, ble det mili-
tæret. Interessen var vekket 
flere år tidligere da han deltok 
i Norsk Folkehjelp og siden i 
Heimevernet

Runar var på Heistadmoen 
i førstegangstjenesten og ble 
tatt opp i Telemarksbataljonen. 
Den første tiden jobbet han med 
brukket ben uten å vite det. En 
ulykksalig fotballkamp og en litt 
overfladisk legeundersøkelse var 
årsaken. Han skulle vært erklært 
stridsudyktig, men på grunn av 
at han var svært ivrig i tjenesten, 
fikk han bli.

Så fulgte befalsskolen for 
infanterister i Trøndelag. I den 
tiden ble han kalt ut til Bosnia, 
hvor han ble i ett år til sam-
men. Der var han geværmann, 
det vil si at han drev med vakt-
hold, arrestasjoner, ransakin-
ger og helikopterutrykninger. 
«Bosnia var en vekker for meg. 
Det fikk meg til å revurdere 
min naive norske holdning om 
at alt ordner seg, at alt går bra. 
Det er ikke alltid det gjør det.»

Samtidig har Runar møtt 
mange fine mennesker og fått 
gode venner der nede.

Kosovo og giftermål
I 1999 var han i Kosovo. 

Dette var et 1. gangsopp-
drag, det vil si at man rykker 
inn i en ny, spent situasjon. 
Hjemme ventet krigsskolen på 
Linderud og så var det tilbake 
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Nytt biskopsråd i  
Drammen menighet
Av Ole Podhorny

Misjonærer fra Norge  
på misjon i 2011:

 Den siste søndagen i august 2011 fikk 
Drammen menighet nytt biskopsråd da 
Patrick Waal ble oppholdt som biskop 

med sine to rådgivere, Stefan Fromgren og Terje 
Høgsås. Avløst ble Per Øyvind Moen med rådgi-
vere Steffen Waal og Glenn Nystad.

Den nye biskopen er 26 år gammel, gift med 
Veronica Sterri, har to barn og jobber i IT-bran-
sjen med økonomisk utdannelse fra BI. Han er 
fjerde generasjons medlem og har virket som 
misjonær i Irland.

Stefan Fromgren er 42, gift med Janne, har 
fem barn, er utdannet politi og siviløkonom 
og jobber i større selskaper med strategi og 
forretningsutvikling. Han er vokt opp i kirken 
i Sverige, har virket som misjonær i Skottland 
og som biskop i Västerhaninge, der Stockholm 
tempel ligger.

Terje Høgsås er 32, gift med Naomi, har to 
barn og med fagbrev innen varehandel jobber 
han som butikksjef i Fargerikekjeden. Terje slut-
tet seg til kirken i 2005. Han er oppvokst i Søgne 
utenfor Kristiansand. ◼

Biskop Patrick Waal, flankert av sine rådgivere  
Stefan Fromgren t.v. og Terje Høgsås t.h.
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 Ingunn Aandahl  
Sørensen, Oslo –  
Minnesota Minneapolis

Du er velkommen til å sende inn 
nyhetsar tikler og foto til Lokalnytt. 

Karen Ingeborg Nyman, Narvik  
– Utah SLC Temple Square

Morten Vollheim, Romerike  
– Scotland Edinburgh

Daniel Horgmo, Romerike  
– Romania Bucuresti

Marius Andersen, Oslo – Canada Halifax
Matthias Isaksen, Drammen – Colorado, Denver North
Lars Rickhard Horgmo, Moss – Minnesota, Minneapolis
Andre Amundsen, Romerike – Utah, Salt Lake City South
Robin Isaksen, Skien – Utah, Salt Lake City
Ørjan Johnsen, Skien – Washington DC
Anders Isaksen, Skien – Puerto Rico, San Juan
Tor Edin Farstad, Bodø – England Leeds
Atle Torjesen, Kristiansand – California Sacramento
Jon Stulen, Arendal – Utah Ogden
Fredrik Pettersen, Kristiansand – England London
Aron Hansen, Stavanger – South Africa Johannesburg
Ole Christian Gjevik, Bergen – England Leeds
Benjamin Torjesen, Kristiansand – Norge Oslo
Olai Henriksen, Bodø – England Leeds
Knut Grove, Bergen – England London ◼

Robin Isaksen var 
blant 20 unge heltids-
misjonærer fra Norge 
som virket ifjor
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Alle artikler redigeres og 
publiseres i forhold til 
plass, kvalitet og behov.

Nyhetsartikler bør være 
korte, cirka 600, 250 eller 75 
ord, og sendes inn senest to 

uker etter begivenheten.
Send artiklene til:
Ronny Stulen på ronny.

stulen@c2i.net, tlf 37 08 60 85 
eller Ole Podhorny på ole@
podhorny.com ◼
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Jeg vet at Mormons 
bok er sann. Jeg 
har lest den mange 

ganger. Jeg har prøvd 
Moronis råd om å spørre 
Gud om boken er sann. 
Løftet er at dersom jeg 
ville spørre Gud, den 
evige Fader, med et opp-
riktig hjerte, ærlig hensikt 
og med tro på Herren, 
ville jeg få et svar. Gud 
har åpenbart sannheten 
av dette til meg, og jeg vet at 
løftet er sant.

Jeg har bedt Faderen i Jesu 
navn på denne måten og jeg har 
følt Den hellige Ånds bekref-
telse, en fred og en varme som 
fylte hele min sjel. Jeg vil aldri 
glemme bekreftelsen, og dette 
himmelske svar blir forsterket 
i min sjel hver gang jeg leser i 
Mormons bok. Derfor vet jeg.

Jeg er så glad for at alle, 
hvem som helst som vil, kan  
få det samme svar.

Mormons bok vitner, sammen 
med Bibelen, om at Herren er 
Messias, den lovede Guds Sønn, 
som skulle komme.

Boken vitner om at Herren 
er vår Forløser, at gjennom ham 
kan alle bli rene, motta tilgi-
velse for synder og bli fylt med 
indre fred. Til slutt kan Herren 
ta oss med hjem til vår himmel-
ske Fader.

perioder kjente og adlød Her-
ren befalinger. De hadde hans 
evangelium.

Herren passet på dem og 
viste at han elsket dem. Han 
underviste dem gjennom sine 
tjenere, profetene. Jeg kan 
tydelig se at når folket lyttet til 
profetene, husket Herren og 
holdt hans bud, ble de rikelig 
velsignet. Men når de glemte 
Herren, forkastet profetene og 
brøt paktene, høstet de vanske-
ligheter. Jeg har alltid følt sterkt 
at det er viktig å lytte til profe-
tene og huske Herren.

Jeg elsker å lese i Mormons 
bok. Den har en spesiell ånd 
med seg, og jeg elsker å føle 
Ånden. Den styrker meg og jeg 
blir glad. Boken fører meg nær-
mere Herren. Min takknemlighet 
og kjærlighet til Herren øker og 
jeg får et sterkere ønske om å 
følge ham.

Jeg takker også Joseph  
for hans bønn som ga meg  
Mormons bok.

Som mor får jeg også et ster-
kere ønske om å hjelpe mine 
barn til å føle denne sannheten. 
Jeg elsker å lese Skriftene sam-
men med dem. Jeg vet at jeg 
må gjøre det. Jeg elsker disse 
små skriftstedstundene sammen 
med barna. Vi gir hverandre 
ofte klemmer i slike stunder. 
Når Ånden er til stede, vil barna 
ofte gi klemmer.

Jeg elsker min Frelser. Av 
hele mitt hjerte ønsker jeg å dele 
dette med andre. ◼

DERFOR VET JEG

Jeg vet at Mormons bok er sann
Susann Weggersen

Jeg vet at Herren er 
Frelseren. Mormons bok 
vitner om ham. Boken 
vitner om hans kjærlighet 
til oss alle. Jeg har følt 
hans store kjærlighet i 
mitt liv. Jeg er takknemlig 
for min Forløser. Han 
gir meg et sterkt håp om 
evig liv. Han har gitt meg 
mulighet til å omvende 
meg, noe som jeg føler er 
en fantastisk velsignelse.

Mormons bok forteller om 
Lehis familie som ble befalt av 
Herren å reise fra sitt hjemsted 
i nærheten av Jerusalem, til et 
lovet land.

Boken forteller om denne 
reisen, om vanskelighetene og 
utfordringene som de møtte og 
om det å stole på Herren. Lehis 
sønn Nephi, en Herrens tjener, 
har rørt mitt hjerte mange gan-
ger ved sitt eksempel.

Hans utholdenhet, trofasthet, 
hans evne til å tilgi, mot, godhet, 
hans absolutte ønske om å tjene 
Herren og hans utrolige evne til 
å søke etter løsninger i vanske-
lige situasjoner.

De som stolte på Herren og 
fulgte Nephi, ble kalt nephitter. 
Resten av befolkningen ble kalt 
lamanitter etter Laman, Nephis 
eldre bror.

Mormons bok vitner 
om at Nephis folk i store 

Susann 
Weggersen, 
Drammen 
menighet
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Læren er av Gud
Lise E. Bjørneng, Romerike menighet

verden måtte se hvordan 
jeg svevet bortover gatene. 
Jeg hadde aldeles ikke 
bakkekontakt!

Dette var i 1971. Før 
jeg ble døpt, tenkte jeg 
at jeg kunne kanskje gå 
i kirken hver annen søn-
dag. På den tiden hadde 
vi hytte som vi pleide å 
reise til. Men etter dåpen 
og den første søndagen 
i kirken, kunne jeg ikke 
tenke tanken på ikke å  
gå dit en søndag.

Årene har gått. Jeg 
har opplevd mange ting. 
Det er et skriftsted som 
har betydd mye for meg, 
men det har jeg først sett 
i ettertid. Det er Johannes 7:17: Om noen vil gjøre 
hans vilje, da skal han kjenne om læren er av 
Gud, eller om jeg taler av meg selv. Jeg har flittig 
vært tilstede på de aller fleste av Kirkens møter  
og har blitt styrket og undervist.

I 1975 reiste jeg på heltidsmisjon. Jeg husker  
at jeg måtte be om hjelp fra Herren, be om vitnes-
byrd, før jeg skulle undervise om de forskjellige 
emnene. Herren besvarte mine bønner, og mitt 
vitnesbyrd ble styrket. Jeg har hatt mange kall i 
Kirken. Det å undervise er det jeg liker best. Det 
har virkelig åpnet mine øyne for sannheten i Jesu 
Kristi evangelium. Jeg har forsøkt å være trofast 
når det gjelder å gå ut som besøkende lærerinne.  
I dag, siden jeg ikke jobber lenger og har mer 
overskudd og tid, er det dette arbeidet som gir 
meg mest. Vi er virkelig representanter for Jesus 
Kristus når vi er ute i dette ærendet.

Det er sant det som står i Johannes 7:17: Om 
noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om 
læren er av Gud. Læren er av Gud, dette kjenner 
jeg. Jesu Kristi evangelium er sant! ◼

 Da jeg var i begynnelsen av 20-årene, ble 
jeg for alvor opptatt av kristendommen. 
Jeg begynte å søke bevisst. Første skritt 

på denne veien ble å gå til innkjøp av en bibel. 
Av en eller annen grunn startet jeg bakerst, så jeg 
begynte å lese i Johannes åpenbaring. Jeg ble vett-
skremt! Noen av mine venner foreslo at jeg først 
burde lese de fire evangeliene. Det ville være mer 
givende. Jeg husker at jeg følte med denne Jesus 
som hadde så mange vanskeligheter i livet sitt. Jeg 
ble veldig grepet av det jeg leste. I ettertid kunne 
jeg se at troen på Jesus Kristus som Guds Sønn, 
allerede lå der. Jeg tenkte aldri på å tvile.

Etter hvert kom misjonærene til min dør. I 
forkant av dette hadde jeg hørt en indianerpike 
synge en sang som het The Great Spirit. Den 
handlet om Den store ånd som hadde besøkt  
og undervist indianerne. Han hadde lovt å 
komme igjen.

Dette gjorde et sterkt inntrykk på meg. Jeg 
forsto at denne ånden måtte være Jesus Kristus. 
Misjonærene bekreftet for meg at de trodde at 
Jesus hadde besøkt indianerne. Dette førte til 
at jeg slapp misjonærene inn. Undervisningen 
begynte. Etter hvert kom det en ny misjonær. 
Dette var hans første distrikt i Norge. Under hans 
første besøk hos meg bar han sitt vitnesbyrd. Han 
kremtet og anstrengte seg for å finne de rette nor-
ske ordene. Så han sa: Jeg vet at Joseph Smith var 
en Guds profet. Jeg vet at Mormons bok er Guds 
ord, og jeg vet at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige er den sanne kirke.

Dette gikk rett inn hos meg. Det var ånd som 
talte til ånd. Det var første gang jeg hadde hørt noe 
slikt uttalt på denne måten. Da måtte jeg jo ta det 
enda mer alvorlig. Så ble jeg døpt og var verdens 
lykkeligste jente. Jeg var helt overbevist om at hele 

Lise S. Bjørneng, 
Romerike med 
sin datterdatter 
på fanget
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Vil du fortelle 
om en åndelig 
opplevelse?

 Skriv cirka 300–500 ord og 
send til ronny.stulen@c2i.net 

eller ole@podhorny.com.

SAGT AV LOKALE SISTE-DAGERS-HELLIGE

Mamma på heltid – verdens beste jobb!
Gry Landsverk Isaksen, Oslo menighet

oppdratt av en kjærlig mor som 
prioriterte oss barna fremfor en 
egen yrkeskarriere? Kanskje er 
det et resultat av at jeg føler en 
enorm sterk kjærlighet og til-
knytning til mine egne barn og 
ønsker å tilbringe disse viktige 
første årene sammen med dem? 
Kanskje er det den skremmende 
tendens jeg ser i samfunnet til at 
hjemmearbeidende mødre blir 
møtt med manglende respekt fra 
det norske samfunn, mødre blir 
presset til å nedprioritere det å 
ta vare på sine egne barn, og til 
at morsrollen blir så undervur-
dert? Uansett er jeg takknemlig 
for at Kirkens ledere støtter opp 
om mitt syn på dette og gjør det 
så klart at det jeg gjør, er av aller 
største betydning. Jeg kunne 
ikke ha valgt noe viktigere. Jeg 
merker hvor viktig denne støtten 
og oppmuntringen er når det er 

 I 2001 var jeg ferdig utdannet 
førskolelærer etter 3 år på Høg-
skolen i Telemark, og begynte 

straks å arbeide som pedagogisk 
leder i barnehage. Jeg jobbet 
med barn i mange år før jeg selv 
ble mor i 2007 til en vakker pike 
som fikk navnet Amalie. 
To år senere fikk vi en 
gutt som heter Jakob.

Det har vært en fan-
tastisk opplevelse for 
meg å bli mor. Jeg er så 
takknemlig for at jeg får 
lov til å være mamma 
på heltid for de to fine 
barna mine. Det er 
som mor jeg realiserer 
meg selv og utvikler 
meg som person og 

PRØVER Å LIGNE JESUS

Sier at jeg elsker dem
Josef R. og mamma Christine

 Hver gang jeg sier til mamma og pappa 
at jeg elsker dem, blir de glade. Jesus 
har sagt at det største budet er å elske 

hverandre. Når jeg viser familien min at jeg er 
glad i dem, prøver jeg å ligne Jesus. ◼

Joseph R. er fra Moss menighet 
og fire år gammel

ektefelle. Det finnes ikke noe 
viktigere for meg enn familien, 
og det å oppdra mine barn.

Jeg føler veldig sterkt for 
morsrollen og viktigheten av 
å anerkjenne den. Kanskje er 
det et resultat av at jeg selv ble 

Gry Landsverk 

Isaksen, Oslo 

menighet
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så mange andre krefter i sam-
funnet som prøver å overbevise 
meg om det motsatte.

Jeg er takknemlig for den inn-
sikt jeg får fra evangeliet. Evige 
familier må jo være det vakreste 

enorm tillitt av min himmelske 
Fader ved å få oppgaven å under-
vise, hjelpe og gi omsorg til et av 
Hans åndebarn. Betydningen av 
en god start i livet vil strekke seg 
langt inn i evigheten. ◼

og største av alle evangeliets 
læresetninger! I det perspektivet 
som evangeliet gir, blir mors-
rollen så mye mer enn bare å 
oppdra barn til å bli gode sam-
funnsborgere. Jeg har blitt vist en 

FAVORITTSKRIFTSTED 

Frykt ikke! Herren  
din Gud er med deg!
Av Benjamin Torjesen, Kristiansand

Jeg har et personlig  
forhold til Josva  
1:8-9:

«Denne lovens bok skal ikke 
vike fra din munn. Du skal 
grunne på den dag og natt, så du 
akter vel på å gjøre etter alt det 
som står skrevet i den. Da skal du 
ha lykke på dine veier, og da skal 
du gå klokt frem. Har jeg ikke 

befalt deg: Vær frimodig og sterk! 
Frykt ikke, og vær ikke redd! For 
Herren din Gud er med deg i alt 
det du tar deg fore.»

Jeg prøver å lese i Skriftene 
morgen og kveld og føler meg 
på den måten nærmer Gud.  
Det gir meg åndelig påfyll. Jeg 
får mange ganger svar på spørs-
mål, på ting jeg trenger å vite.

Da jeg som syttenåring skulle 
reise til USA som utvekslings-
student til ukjente mennesker 
og omgivelser, føltes det skrem-
mende og overveldende.

Men jeg fant trøst og opp-
muntring i Herrens ord til Josva: 
«Frykt ikke! Herren din Gud 
er med deg!» Det føler jeg ble 
bekreftet. ◼

Benjamin Torjesen utenfor 
Stockholm tempel i septem-
ber 2011 med sin far, Rolf, 
før sin misjon til Norge
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PÅ NETTET

Liahonas norske  
lokalsider på nett
Av Ole Podhorny

 På kirkens norske nett-
side jesukristikirke.no 
finner du Liahona under 

kategorien kirkeliteratur. 
Denne kategorien er oppda-
tert, og i tillegg er lokalsidene 
lagt inn i en lenke under hver 
månedsutgave.

Liahona er ellers en flott 
gave å gi. Et årsabonnement 
koster bare 64 kroner. Infor-
masjon om abonnement på 
papirutgaven finnes på side 3 
i hver utgave. ◼

Liahona på nett 
og papir
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Hjelpenforeningen  
i Oslo stav med blogg

 På hjelpeforeningens blogg kan nå søstrene 
få informasjon, kommunisere og 
utveksle tanker selv om de 

bor spredt. Se selv. http:// 
hjelpeforening.blogspot.com ◼
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