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 I Forkynn mitt evangelium leser 
vi: “Noen kapitler i Forkynn 

mitt evangelium handler om 
hva du må gjøre som misjo-
nær – hvordan du skal studere, 
hvordan du skal undervise … 
Men like viktig som hva du gjør, 
er hvem du er.” 1 Begge disse tin-
gene er forbundet: “Utover mine 
ord, min undervisning og mitt 
muntlige vitnesbyrd, må mitt liv 
være en del av dette vitnesbyrdet 
om Jesus. Hele mitt vesen skulle 
gjenspeile guddommeligheten 
i dette verk.” 2

Misjonærarbeid har to aspek-
ter: budbringeren og budskapet, 
og begge disse må være forenet. 
Jesus Kristus er det fullkomne 
eksempel. I ham er budbringe-
ren og budskapet ett og samme: 
“Jeg er veien og sannheten og 
livet.” 3 Misjonærer må bestrebe 
seg på å følge Jesu Kristi eksem-
pel i størst mulig grad, og å 
innlemme budskapet han bærer. 
Det er som om misjonærer 
skulle si til en fremtidig konver-
titt: “Hvis du godtar budskapet 
som vi bringer, og etterlever det, 
vil du bli en siste-dagers-hellig, 
noe vi er eksempler på.” Og 
det er det samme som skjer når 

som arbeider sammen med dem 
i en balansert innsats.” 5 Omven-
delse til evangeliet krever at jeg 
er interessert i budskapet og i 
budbringeren.

Jeg husker godt misjonærene 
som underviste meg. Jeg var 19 
år gammel, og de, som var like 
unge som jeg var, syntes å være 
og å ha det jeg hadde søkt hele 
mitt liv. Jeg ønsket å ha det de 
hadde, og å bli det de var. Og da 
de tok meg med til kirken – til 
den eneste grenen som da eksi-
sterte i Madrid – og jeg møtte 
den gruppen siste-dagers-hellige, 
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misjonærene bringer dem de 
underviser, til kirken. Budskapet 
de mottar når de kommer til 
møtehuset og møter medlem-
mene, er: “Det er dette som ven-
ter deg hvis du blir døpt: å bli 
en del av dette folket, å få være 
sammen med disse menneskene 
og være en av dem.”

Av denne grunn sa eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum: “Det finnes 
i sannhet ikke noe mektigere 
misjonærbudskap vi kan sende ut 
til verden enn det eksemplet en 
kjærlig og lykkelig siste-dagers-
helligs livsførsel er. Et trofast 
medlems væremåte og holdning, 
smil og vennlighet fører med seg 
en varme og imøtekommenhet 
som ingen misjonærbrosjyre 
eller video kan formidle.” 4 Folks 
omvendelse til evangeliet er ikke 
bare å vite om misjonærenes 
budskap er sant eller ikke. Det er 
også å være villig til å etterleve 
det i selskap med andre medlem-
mer av Kirken. Av denne grunn 
sa eldste Holland også: “Ingen 
misjon eller misjonær kan, når 
det kommer til stykket, lykkes 
uten kjærlig deltagelse og åndelig 
støtte fra de lokale medlemmene 
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ønsket jeg å være en av dem. 
De var den typen mennesker jeg 
ønsket å være. Og jeg ble døpt 
for å bli en av dem, for å være 
sammen med dem.

Som president Spencer W. 
Kimball forklarte: “Israels inn-
samling består i å slutte seg til 
den sanne kirke og få kunnskap 
om den sanne Gud.” 6 Da jeg ble 
døpt, ble jeg så en del av et folk, 
medlem av et nytt samfunn, de 
helliges medborger.7 De som 
ikke klarer å utvikle en ny iden-
titet og bli en del av dette nye 
samfunnet, ender opp der de 
kom fra. Av denne grunn har alle 
vi som er i Kirken, plikt til å gjøre 
alt for å hjelpe dem som går ned 
i dåpens vann, å føle at de hører 
til, idet vi husker at det i Kirken 
“ikke lenger er fremmede”, men 
snarere “de helliges medborgere 
og Guds husfolk”.8 Når misjo-
nærene forkynner budskapet, 
blir vi som medlemmer budbrin-
gere av hva det vil si å være en 
siste-dagers-hellig. ◼

NOTER:
 1. Forkynn mitt evangelium, “Hvordan 

utvikler jeg Kristus-lignende egenska-
per?” s. 115.

 2. Eldste Jeffrey R. Holland, “Gjenopp-
rettelsens mirakler,” Lys over Norge, 
januar 1995, s. 35; i Misjonærforbere-
delse, Religion 130, elevhåndbok, s. 5.

 3. Johannes 14:6.
 4. Eldste Jeffrey R. Holland, “Vitner for 

meg,” generalkonferansen april 2001.
 5. Eldste Jeffrey R. Holland, “Vitner for 

meg,” op. cit.
 6. The Teachings of Spencer W. Kimball, 

red. Edward L. Kimball, 1982, s. 439; 
i Misjonærforberedelse, Religion 130, 
elevhåndbok, s. 4.

 7. Se Efeserne 2:19.
 8. Efeserne 2:19.

 Når jeg tenker på turen vi tok til Salt Lake City for 
å delta på generalkonferansen, ten-

ker jeg på hvordan vår himmelske Fader 
hadde organisert alt!

Målet var å styrke deres individuelle 
vitnesbyrd ved å se, føle, lære og oppleve 
evangeliet på nært hold. Jeg opplevde 
at Herren hadde planlagt hva vi burde 
gjøre, hvor vi burde gå og hvem vi burde 
møte, og det gikk over alle forventnin-
ger. Det var virkelig en “åndelig” tur med 
mange viktige og utrolige opplevelser.

Vi klatret Ensign Peak og holdt opp et 
personlig banner til verden sammen med 
Unge kvinners generalpresident, søster 
Elaine Dalton: Et høydepunkt for oss, 
fordi Ånden var så sterk. Søster Dalton er 
en ydmyk og åndelig person, og det var 
en utrolig opplevelse å få tilbringe den 
tiden med henne!

Vi utførte dåp for de døde i Salt Lake tempel,  
jeg var så stolt av de unge kvinnene som var verdige 
og forberedt til å gå i tempelet. Vi koste oss der!

Vi tok turen til Temple Square og lærte også  
mye historisk om Kirken. En 
spennende opplevelse!

Et annen flott høydepunkt 
var at vi hadde gleden av å få 
møte President Dieter F. Uchtdorf 
(annenrådgiver i Det første presi-
dentskap) på hans kontor. Vi lærte 
mye av ham. En veldig inspirert 
mann som vi setter stor pris på!

Møtet med Søster Dalton på 
hennes kontor i Hjelpeforenings-
bygget var enda et høydepunkt! 
Alle de unge kvinnene følte og 

L O K A L N Y T T

Unge kvinner på historisk tur
Cecilie Lundgreen, Fredrikstad menighet

På toppen av Ensign Peak
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anerkjente den sterke Ånd som var der, og de 
elsket å være sammen med Unge kvinners pre-
sident for hele Kirken. Hun overrakte alle Unge 
kvinner et bånd for å ha fullført visse krav i per-
sonlig fremgang! Jeg var så stolt av dem!

Vi besøkte Brigham Young University og hadde 
gleden av å delta på en BYU-fotballkamp som var 
kjempe gøy!

Generalkonferansen var fantastisk! Det å kunne 
se og høre profeten og apostlene tale vitnet for 
meg at evangeliet er sant. Jeg vet at jentene følte 
det samme. De var overveldet og følte en utrolig 
sterk ånd der.

Turen ble bedre enn jeg noensinne kunne ha 
bedt om. Mine unge kvinner var fantastiske, og vi 
opplevde så mye spennende. Dette var en opple-
velse vi aldri vil glemme. Vi er alle evig takknemlig 
for himmelens inspirasjon og for alle de som hjalp 
oss gjennomføre turen! Evangeliet er sant, og nå 
skal vi dele det med større iver enn før. ◼

På besøk hos President Uchtdorf
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Bak fra venstre: Naomi Blomquist, Annabel Jacobsen, Solveig Jacobsen, 
Sissel Hoel, Trude Nordli, Maria Joneid, Nathalie Johannessen, Sara 
Joneid, Søster Julie Bagley, Sunniva Strand og Stein Aanensen. Foran fra 
venstre: Isabell Blomquist, Liss Andrea Olsen, Cecilie Lundgreen, Cathrine 
Apelseth-Aanensen og søster Dalton
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fotballtrener hadde gjort. Han 
stilte krav til dem og behandlet 
dem, ikke som de var, men som 
de kunne bli.

Johannes Bjerga snakket om 
hva et quorum er – «Quorum 
vos unum» betyr de som er ett. 
Det primære formålet er å tjene 
andre. Møtet ble avrundet ved at 
president Tarjei Pedersen delte 
ut og gikk gjennom i detalj visjo-
nene for Drammen stav. «Vi er ett 
– en enhet, bygget på evangeliets 
grunnleggende læresetninger, 
bestående av medlemmer med 
omsorg for alle og et rettferdig og 
kraftfullt prestedømme. Vi gleder 
oss over åndelige opplevelser 
vi hadde i forrige uke, eller på 
denne konferansen, og ikke noe 
vi opplevde for mange år siden».

Siden kirken i Drammen ble 
for liten til å huse alle under 
konferansens kveldsmøte, ble 
det lagt til Fredfoss kulturpark 
i Vestfossen. Det var et veldig 
godt alternativ. Senteret holdt til  

«Kom til Kristus» var visjonen og målsettingen for 
Drammen stavs høstkonferanse, som ble innledet 
i kirkebygningen i Drammen lørdag 14. oktober.

i noen staselige, ombygde fabrikk-
lokaler, og bød på en nydelig 
visuell ramme og et fantastisk 
godt lydanlegg.

Ungdommene bidro til at 
kveldsmøtet ble en fantastisk 
opplevelse. De sang innlednings-
vis et stykke komponert av søster 
Hege Gjevik fra Bergen, og fra 
samme menighet fikk vi høre et 
vitnesbyrd av et nytt medlem, Jan 
Erik Thomassen. Søster Sarah J. 
Torjesen vitnet sterkt om hvordan 
Seminaret hadde styrket hennes 
vitnesbyrd.

Drammen stavs høstkonferanse 2012
Ronny Stulen, Arendal

 Hvorfor mottar noen unge 
menn Det melkisedekske 

prestedømme og drar på misjon 
mens andre ikke gjør det? Alle 
satte seg sikkert det som mål i 
foruttilværelsen, mente president 
Kenneth Evensen. Han ga et 
eksempel og fortalte hva hans 

Fredfoss kultur-
park, konferan-
sesenter
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Ny patriark
Det kanskje mest spennende 

med konferansens hovedmøte 
var hvem som kom til å bli 
Drammen stavs nye patriark. Pre-
sident Pedersen forklarte i detalj 
den lange og åndelig utfordrende 
prosess det er å finne den rette. 
Da navnet Karsten Andersen så 
ble nevnt, nikket mange aner-
kjennende. Litt senere fikk vi 
høre hvordan patriark Andersen 
hadde opplevd det å motta et 
slikt spesielt kall.

Med utgangspunkt i «Familien 
– en erklæring til verden» fortalte 
president Sissel Waal om sine 
utfordringer som mor. Skal vår 
familie blomstre, må vi ta tak i 
problemer mens de er små, og 
gi våre barn åndelig beskyttelse 
ved at de selv ser viktigheten av 
å ha Den hellige ånds veiled-
ning. Vi må følge Kristus.

Biskop Lundegård fra Stavan-
ger talte om hvordan man som 
menighet kan nå ut til alle. Han 
ga flere gode eksempler. Der-
etter fikk president Jørn Ivar 
Berg oss til å forstå at fremgang 
i staven avhenger av oss som 
enkeltpersoner og familier. 
Har vi problemer i ekteskapet, 
skyldes det gjerne mangel på 
omvendelse og tilgivelse. Til sist 
takket president Tarjei Pedersen 
alle «som har gjort en strålende 
jobb» i forbindelse med konfe-
ransen, og gjentok at Drammen 
stavs mål er å bli ett. ◼

Jeg knelte ved en stol
Reidun Vedde, Hamar gren

 Fra min tidligste barndom 
har jeg trodd på en levende 

Gud og på Jesus Kristus, at 
Han var Guds sønn og at Han 
døde på korset og oppsto på 
den tredje dag.

Jeg trodde på bønn. Min  
mor lærte oss søsken å be,  
og Fadervår ble bedt sammen 
med oss hver kveld. Vi tilhørte 
statskirken, men fra jeg var 
2 til jeg var 13 år, gikk jeg i 
Frikirkens søndagsskole hver 
søndag.

Da jeg var 10 år, hadde 
jeg et inderlig ønske om å bli 
personlig kristen og prøvde 
å delta i Frikirkens ungdoms-
aktivitet hver onsdags kveld. 
Men jeg fant ingen tilhørighet. 
Etter et par ganger ga jeg opp. 
Ønsket om å bli personlig kris-
ten meldte seg igjen da jeg var 
13 år, og jeg forsøkte Indremi-
sjonens Yngres forening. Men 
jeg fant ingen tilhørighet der 
heller. Jeg holdt ut en sommer 
og utover høsten, men det 
føltes bare mer og mer inn-
holdsløst, og jeg ga opp. Min 
tro på Gud og Jesus var likevel 
fortsatt like sterk.

Da jeg var blitt 15 år, 
skjedde det noe underlig. To 
unge menn banket på døren til 
vårt hjem. De var mormonere. 
Min mor inviterte dem inn. 

Hun var kan-
skje litt utrygg, 
så hun ba min 
svigerinne 
komme. De ble 
så undervist 
om Guddom-
men. Jeg satt 
for meg selv 
og lyttet, og visste at akkurat 
slik var det. Det sank dypt inn i 
mitt indre. Min mor avslo flere 
besøk, men jeg glemte det ikke.

I ungdomsårene var vi seks 
jenter som var sterkt knyttet 
sammen i en venninnegjeng. 
Mor til den ene var «sjømanns-
enke». Dette gjorde henne gan-
ske ensom, og vi venninner var 
faste innslag i hennes liv. En dag 
kom to misjonærer og banket på 
hos henne, og hun slapp dem 
inn. De kom regelmessig tilbake 
og ga henne leksjoner. Mye av 
dette delte hun med oss, så som 
nødvendighet av myndighet, Vis-
domsordet, Mormons bok og at 
Joseph Smith hadde fått den av 
en engel og at han hadde over-
satt den, at han også hadde fått 
i oppdrag å gjenopprette Jesu 
kirke på jorden som den var på 
Jesu tid med apostler og profe-
ter. Jeg fant ingenting i dette som 
jeg ikke kunne tro på, men min 
lengsel etter å være personlig 
kristen var ikke så sterk lenger, 

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

Reidun Vedde, 
bosatt på 
Lillehammer
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og selv om jeg ba ganske ofte,  
så var det heller ikke så regel-
messig som tidligere. Dette 
skjedde våren 1960, og jeg var 
nå blitt 17 år.

Denne sommeren trengte 
min eldre søster barnepike for 
sin 2 år gamle datter, og jeg 
trådte til. De bodde på Strøm-
men utenfor Oslo. Mens jeg var 
der, kom en av mine venninner 
på ferie til oss, og en dag dro 
vi til Frikirkens pensjonat og 
rekreasjonssted i Sandvika hvor 
en jente hjemmefra arbeidet. 
Vi ble sittende og diskutere 
religion, og min venninne og 
jeg la frem det lille vi visste om 
læren til mormonerne og at vi 
fant dette veldig sannsynlig og 
interessant. Vi ble invitert til å 
spise middag, og Else spurte da 
ei kokke som var der, om hun 
hadde hørt om mormonerne. 
Jeg har aldri siden hørt så mye 
stygt om Kirken. Min venninne 
og jeg ble helt vettskremt på vår 
felles venninnes mors vegne. 
Hun var nå blitt medlem av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. Vi var helt fortvilet og 
snakket om hva vi skulle gjøre 
hele veien på toget tilbake til 
min søsters hjem. Til slutt slo 
vi oss til ro med at når vi kom 
hjem til Ålesund, skulle vi følge 
henne til møtene og undersøke 
hva dette var for noe.

Men inni meg var det en for-
ferdelig uro. Da jeg var sikker 

Jeg er nok ikke den personen som er best 
kvalifisert til å tale om ekteskap. Min erfaring 

strekker seg bare tilbake til sommeren 2011, da 
jeg giftet meg med min Michelle. Mange andre 
kunne nok fortelle om utfordringer, vanskelige 
tider og hvordan man takler det osv., men dette 
har jeg ikke kommet til ennå. De 14-15 måne-
dene jeg har vært gift med Michelle, har vært en 
fantastisk tid.

Idealet om å leve i et lykkelig ekteskap og ha 
en evig familie kan virke fjernt for noen. Andre har 
ikke hatt muligheten. Her er et kraftfullt løfte fra 
Herren:

Løftet om evig ekteskap
Herren har lovet at i evigheten vil ingen vel-

signelse nektes hans sønner og døtre som holder 
budene, er tro mot sine pakter og ønsker det som 
er riktig.

Dette løftet gjelder alle som opplever at enslig-
het, barnløshet, død, skilsmisse eller annet utsetter 
oppfyllelsen av lovede velsignelser. Dette var fra 
eldste Dallin H. Oaks i boken Evig ekteskap.

Lenge før vi kom hit til jorden, forberedte vår 
himmelske Fader en frelsesplan for oss. Sentralt i 
planen var at vi skulle komme hit til jorden for å 
utvikle oss mot vårt mål, som er evig liv. Her spil-
ler ekteskap en helt sentral rolle.

I den celestiale herlighet er det tre himler eller 
grader. Og for å nå den høyeste, må et menneske 
inngå i dette prestedømmets orden, med andre ord, 
den nye og evige ekteskapspakt. (L&p 131:1-2) 

Muligheten for å oppnå den høyeste grad av 
lykke ligger med andre ord i å gifte seg i templet, 

på at min venninne hadde  
sovnet den kvelden, knelte  
jeg ved en stol og begynte  
å be til Gud. Jeg utøste min 
bekymring for denne søsteren 
og ba om at hvis det vonde vi 
hadde hørt om den kirken var 
riktig, måtte Han hjelpe oss å 
få henne bort derfra. Snart ble 
jeg fylt av en underlig, inderlig 
varme, og jeg hørte, både med 
mine ører og i mitt sinn og 
hjerte, en tydelig stemme som 
sa: «Det er ikke noe galt med 
den kirken. Det den lærer er 
sant.» Disse ordene ble gjentatt 
og etterfulgt av den samme vid-
underlige følelsen og en fylde 
av fred. Aldri hadde jeg ventet å 
få et slikt bønnesvar. Heller ikke 
i dag har jeg ord for å beskrive 
hva jeg følte. Men også nå mens 
jeg skriver dette, kan jeg føle 
Ånden bekrefte sannheten i 
dette mirakelet og at den vitner 
om sannheten i Jesu Kristi lære 
for meg. ◼

S A G T  A V  S I S T E - D A G E R S - H E L L I G E

Ekteskapet –  
en fantastisk tid
Tale holdt på stavskonferansen i Oslo stav,  
20. oktober 2012
Michael Amundsen, Oslo

Vil du fortelle om en  
åndelig opplevelse?

Skriv cirka 300–500 ord og 
send til ronny.stulen@c2i.net 
eller ole@podhorny.com.

Vi etterlyser også bidrag til 
spaltene Favorittskriftsted (for 
ungdommer og unge voksne) 
og Prøver å ligne Jesus (for 
barn). ◼
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og sammen med sin ektefelle holde seg trofast til 
pakten vi inngikk der.

Å få være sammen for alltid gir ikke bare glede 
etter at vi dør. Å vite at vi skal være sammen for 
alltid gir en større glede, et større mål og en større 
mening i mitt forhold til Michelle her og nå.

Herren ga Adam og Eva en befaling om at de 
skulle være fruktbare og bli mange.

Ekteskapet er gitt til mennesket av Gud.
Derfor er det ifølge loven at han skulle ha én 

hustru, og at de to skal være ett kjød, og alt dette 
for at jorden kan oppfylle sin skapelses mål,

og at den kan fylles med det antall mennesker 
som var skapt før verden ble til. (L&p 49:15-17)

Evnen til å skape liv er den mest opphøyede 
kraft Gud har gitt oss, og den er kun ment å bru-
kes innenfor ekteskapets rammer. Ekteskapet er 
derfor helt nødvendig for å oppfylle Guds plan.

Dette kan høres litt ut som man bare snakker 
om produksjon. Det viser oss en sentral grunn 
for hvorfor ekteskapet er viktig, men alle som har 
fått barn, vet at det er uendelig mye mer enn bare 
å sørge for at det kommer mennesker til jorden. 
Det kan gi større lykke enn alt annet vi opplever 
her. Vi tror også at det beste for et barn vil være å 
vokse opp innen et ekteskap og en familie, og bli 
opplært i de sannheter som vil gjøre at barnet selv 
kan få et lykkelig liv.

Gjennom pakter i templet vil de barna vi får, 
alltid være beseglet til oss. Frelseren har lært oss 
at vi ikke skal samle oss skatter på jorden, men i 
himmelen. Jeg tror de mest dyrebare skatter vi kan 
samle oss i himmelen, er våre barn.

Eldste James E. Faust sa at ekteskapelig lykke 
og foreldreansvar kan tusen ganger overgå en 
hvilken som helst annen slags lykke.

Personlig vekst
En annen grunn til å gifte seg handler om person-

lig fremgang, både åndelig og timelig. Sammen med 

en ektefelle får man åndelige 
opplevelser som er forskjel-
lige fra personlige åndelige 
opplevelser. Følelsen jeg 
hadde i templet da jeg giftet 
meg med Michelle, var helt 
forskjellig fra andre åndelige 
opplevelser jeg har hatt selv.

Eldste Scott sa (på gene-
ralkonferansen april 2011): 
Jeg tror en av grunnene til 
at vi blir rådet til å gifte oss 
tidlig i livet, er for å unngå å 
utvikle dårlige karaktertrekk 
som er vanskelig å forandre.

Da jeg forberedte meg 
til denne talen, ba jeg også Michelle om hjelp. Jeg 
ba henne nevne en grunn til å gifte seg. Som den 
romantiske personen hun er, svarte hun: for at vi 
kan få være sammen med den vi elsker.

Det ligger mye i det. Tidligere tenkte jeg på 
ekteskap som noe mer kjedelig enn hva det er. 
Da jeg først hadde funnet den jeg elsker her i livet, 
fikk jeg et annet syn. Da handlet det om den per-
sonen jeg er forelsket i, har det best med, har det 
morsomt med, skal bo sammen, leve sammen med 
og oppleve livet sammen med.

Når man ser hvilken sentral betydning ekteskap 
har for Guds plan og vår lykke, er det naturlig at 
det fokuseres mye på i vår kirke. Noen kan føle 
alt snakket om ekteskap som et sosialt press. Jeg 
håper alle klarer å se at det som for noen kan 
virke som en kulturell forventning, er en sentral 
del i vår himmelske Faders plan for hvordan vi 
skal oppleve ekte lykke nå og i evigheten.

Da jeg var liten, hadde jeg en periode da jeg 
ikke hadde tenkt å gifte meg.

Jeg var kanskje 10-11 år da jeg satt i trappen 
hjemme på Lillestrøm sammen med min bror 
Robert og fortalte om mine planer for fremtiden.

Michael  
Amundsen  
med Michelle, 
Oslo menighet
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Jeg skulle bli pilot og fly fra land til land,  
cruise rundt uten å ha noen forpliktelse til kone 
eller familie.

Robert visste allerede da at det var en dårlig 
plan, så han sladret til mamma.

Det er lenge siden jeg ga opp disse planene, 
og jeg kan le av det nå, men jeg ser at i verden, 
og kanskje også noen ganger i Kirken, så lever 
den pilotmentaliteten i beste velgående.

Det virker mer fristende å kun ha seg selv å 
tenke på, og ekteskap kan virke som det kjede-
lige alternativet.

Muligheten til å bli gift kan la vente på seg, og 
det kan det være mange grunner til. Men å utsette 
ekteskap bevisst er noe annet.

Mye av forutsetningene for at vi skal oppnå 
våre mål med vår tid her på jorden, er at vi klarer 
å sette det som er av evig verdi, foran det som 
ikke er av evig verdi.

Eldste Scott ga følgende beroligende løfte til  
de som ennå ikke har fått sitt ønske oppfylt.

Noen av dere føler dere kanskje ensomme og lite 
verdsatt, og kan ikke se for dere at dere noensinne 
vil bli velsignet med ekteskap og barn, eller deres 
egen familie. Alt er mulig for Herren, og han hol-
der de løfter han inspirerer sine profeter til å uttale. 
Evigheten er en lang tid. Tro på disse løftene, og lev 
verdig til dem slik at Herren i sin egen tid kan opp-
fylle dem i deres liv. Dere vil med sikkerhet motta 
enhver lovet velsignelse som dere er verdige til.

Å gifte meg er den beste  
beslutning jeg har tatt.

Den tiden jeg har vært gift, har vært en lykke-
lig, innholdsrik og meningsfylt tid.

Jeg er takknemlig for evangeliet som har lært 
meg verdien av ekteskap. Jeg er takknemlig for 
mitt ekteskap med Michelle som gjør meg så 
lykkelig, og jeg er uendelig takknemlig for kunn-
skapen om at vi vil være sammen for alltid. ◼

 Noen ganger er det vanskelig 
å si det som er sant. Hvis jeg 

har gjort noe galt, vil jeg kanskje 
ikke innrømme det fordi jeg er 
redd for å få straff. Men hvis jeg 
ikke sier det, får jeg en vond 
følelse inni meg. Når jeg sier sann-
heten, føler jeg meg mye bedre. 
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Å si det  
som er sant
Simon J, 9 år, Moss

Og da vet andre at jeg er til å stole 
på. Det er viktig å velge det rette 
selv når det er vanskelig. ◼

Simon J, Moss menighet
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Løftet opp til himmelen
Marie-Elena R, Moss

 Et av mine yndlingsskriftsteder 
i Mormons bok er Alma 13:29: 

«Ha tro på Herren, ha et håp om 
at dere skal motta evig liv, og alltid 
ha Guds kjærlighet i deres hjerter, 
så dere kan bli løftet opp på den 
siste dag og gå inn til hans hvile.»

Hvis jeg har Gud i mitt hjerte 
og jeg virkelig vil følge ham, så 
kan jeg bli løftet opp til himmelen 
på den siste dag. Jeg er veldig 
glad i Mormons bok, og den betyr 

mye for meg. Og fortellingene der 
kan hjelpe meg i mitt liv. ◼

Marie-Elena R, Moss
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Besøk ny norsk nettside  
på www.mormonnytt.no

Se og hør tidligere konferansetaler på norsk eller hvilket språk  
du ønsker på Kirkens nettside:

www.lds.org/general-conference/sessions/2012/10?lang=eng&clang=nor ◼


