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 “Næret av vitnesbyrd og 
vannet med tro kan forti-

dens lærdommer slå rot i deres 
hjerte og bli en levende del av 
den dere er.” 1

Eldste M. Russell Ballard 
lærte oss med disse få ordene 
den virkelige hensikten med å 
føre og studere Kirkens historie 
– å lære tro og villig engasje-
ment av våre forfedre. Gjennom 
deres erfaringer og eksempler 
blir vårt eget vitnesbyrd styrket 
og vårt hjerte bedre rustet for 
vår egen reise gjennom jordeli-
vet. Snarere enn bare å lage en 
fortegnelse over hendelser og 
studere Kirkens historie, gjelder 
det å forstå sammenhengen 
mellom disse hendelsene og 
menneskene som opplevde 
dem. Vi lærer veldig raskt at 
selv om fortidens umiddelbare 
omgivelser og omstendighe-
ter kan være annerledes enn 
våre, er utfordringene, mulig-
hetene og prinsippene for tro 
de samme.

Hver av oss kan se hen til vår 
første generasjons forfedre som 
sluttet seg til Kirken (og det kan 
være deg!), og glede oss over 
deres ydmyke tro og villighet 

hender og reiste avsted for å 
tjene – og noen opplevde at 
disse familiemedlemmene døde, 
for aldri mer å få omfavne dem 
i jordelivet.

Kanskje et av de mest gri-
pende budskap fra en stamfar 
kom fra min tippoldefar Willard 
Richards i hans samtale med 
profeten Joseph Smith i Car-
thage fengsel bare minutter 
før mobben tok profetens liv. 
Profeten hadde stilt ham et 
spørsmål som satte hans hjerte 
og hans besluttsomhet på 
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til å endre sitt liv og nøye 
følge evangeliets vei – ofte på 
bekostning av den enkeltes og 
familiens store ofre. Erfaringene 
fra fortiden blir faktisk styrket 
i hver etterfølgende generasjon 
når tradisjoner for trofast lydig-
het og tjeneste læres og etterle-
ves. Vi kan alle lære av de gode 
eksemplene fra mange tidlige 
hellige, men vi får størst kraft av 
eksempler fra våre egne forfe-
dre – vår egen personlige kirke- 
og slektshistorie. I virkeligheten 
kan vi ikke skille kirkehistorien 
og slektshistorien. Når vi stude-
rer navn, steder og hendelser 
forbundet med våre forfedre, 
studerer vi egentlig Kirkens his-
torie i dens beste form. Selv om 
de ennå ikke var medlemmer 
av Kirken, forberedte de trofast 
kommende generasjoner til å 
motta evangeliets sannhet når 
lyset endelig skinte på dem.

Når jeg har studert mine 
forfedres liv, har jeg blitt beri-
ket og styrket i min egen tro 
gjennom deres tro og stødighet. 
Deres ydmyke tjeneste innebar 
mange store ofre av komfort 
og bekvemmeligheter. De over-
lot familier og barn i Herrens 
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prøve. Fra Willards egen dag-
bok med hans egen håndskrift 
(legg merke til at han kaller seg 
“dr. Richards”):

“Joseph sa etter kveldsmaten 
at vi skulle gå inn i [fengselscel-
len for sikkerhets skyld]. Joseph 
sa til dr. Richards: Hvis vi går 
inn i cellen, vil du bli med oss 
inn? Dr. Richards svarte: Br. 
Joseph, du ba meg ikke dra 
over elven sammen med deg. 
Du ba meg ikke komme til 
Carthage. Du ba meg ikke bli 
med deg i fengslet – og tror du 
at jeg ville svikte deg nå? Men 
jeg skal fortelle deg hva jeg 
vil gjøre. Hvis du blir dømt til 
å henges for forræderi, vil jeg 
henges i ditt sted, og du skal gå 
fri. Joseph sa: Det kan du ikke. 
Dr. Richards sa: Jeg vil.” 2

“Jeg vil.” “Jeg vil.” Uansett 
kostnad, også mitt eget liv om 
nødvendig – “jeg vil”.

Spørsmålet kan komme til 
oss i en annen form, men i 
virkeligheten får vi det alle: “Vil 
du?” Vil du gi ditt hjerte, forsake 
bekvemmeligheter og leve for 
å tjene Herren Jesus Kristus og 
hans barn? Vil du gi alt du har?

Måtte svaret være: “Jeg vil.” 
Måtte vårt liv være “Kirkens 
historie” for dem som følger 
etter oss. ◼

Noter
 1. Eldste M. Russell Ballard, Liahona, 

mai 2009.
 2. Willard Richards’ personlige dagbok, 

kopi i besittelse av forfatteren.

 Her kommer en liten 
begrepsforklaring:

Kirkens slektsforskningsorgani-
sasjon ble grunnlagt i 1894 under 
navnet Genealogical Society of 
Utah. Med en etter hvert ver-
densomspennende slektsforsk-
ningsorganisasjon kom behovet 
for et nytt navn, og FamilySearch 
er nå samlingsnavnet for hele 
Kirkens genealogiske virksomhet.

FamilySearch består av flere 
underavdelinger, og her følger 
de viktigste:

Fra din egen datamaskin 
kan du direkte på startsiden 
FamilySearch.org søke etter 
avdøde personer i den enorme 
søkbare database i FamilySearch 
med over tre milliarder indekserte 
navneopptegnelser. Flere millio-
ner nye navn kommer til hver dag.

Fra startsiden i FamilySearch 
har du også tilgang til Family 
Tree. Family Tree er det ver-
densomspennende slektstreet 
til FamilySearch der du, etter at 
du har logget inn med din LDS-
konto, kan finne avdøde slekt-
ninger, bygge ditt eget familietre, 
legge til ny informasjon, rette feil, 
få kontakt med slektninger som 
forsker på samme slektslinjer som 
deg, legge inn bilder, fortellinger, 
kilder, skrive ut anetavler etc. 
samt forberede navn til templet 
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og forsikre deg 
om at tempelar-
beidet ikke alle-
rede er utført for 
dem. Det er et 
morsomt, enkelt, 
logisk, overskue-
lig og bruker-
vennlig program 
som holder på å 
revolusjonere all 
Kirkens slekts-
forskning. Family 
Tree er åpent for alle uansett om 
man er medlem av Kirken eller 
ikke. Den eneste forskjellen er at 
de som ikke er medlemmer, ikke 
har tilgang til tempelinformasjo-
nen i Family Tree.

Family Tree er en videreut-
vikling av NewFamilySearch.org 
som når dette skrives, holder på 
å fases ut og snart kommer til å 
legges ned.

Klikker du på “Learn” på 
startsiden, kommer du blant 
annet til FamilySearch Wiki 
som er et genealogisk opp-
slagsverk organisert etter land. 
Her finner du for eksempel alt 
som er verdt å vite om slekts-
forskning i Norge. Siden er 
skrevet på engelsk.

Via startsiden kan du også 
melde deg som indekserer. Her 
har alle, ung som gammel, en 
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Familysearch, Familytree
– eller var det kanskje New Family tree det het?
kari sandum, Västerhaninge
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mulighet til å være med å hjelpe 
til med å gjøre enda flere navn 
søkbare. Morsomt, lærerikt og 
stimulerende!

FamilySearch har ca. 4500 
slektsforskningssentre over hele 
verden. De fleste menigheter i 
Norge har et slektsforsknings-
senter. Du finner dem via startsi-
den til FamilySearch.

Klikker du på “Blog” på start-
siden, får du tilgang til mengder 
av artikler og nyhetsinformasjon 
om FamilySearch.

FamilySearch finnes også på 
Facebook. Skriv inn “Norway 
Genealogy Research”, og vips 
er du der. Her kan du stille dine 
slektsforskningsspørsmål og få 
svar av dem som vet.

Velkommen til å slektsforske 
med FamilySearch! ◼

synnøve ellingsen med  
«on trial – Christ 2012»

 den kristne avisen Vårt Land 
hadde 26. juni i fjor en 

reportasje om samtidskunst-
utstillingen «On Trial – Christ 
2012» på Galleri F15 på Jeløya. 
Synnøve Ellingsen, nå bosatt 
i Spania, var kurator og med-
virkende kunstner. Hun ble 
intervjuet og omtalt som mor-
mon med en bred kontaktflate 

Kirken i media i Norge
ole podhorny

blant samtidskunstnere. Som 
en del av forberedelsen til 
utstillingen hadde hun med 
seg kunstnerne som deltok 
på en reise til Midtøsten og 
Armenia. Prøv å google «On 
Trial – Christ 2012» for ytterli-
gere informasjon. ◼

Fra den kristne  
avisen Vårt Land
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avisen dagen: Inn i  
varmen hos mormonene

den kristne avisen Dagen hadde 
2. mars 2013 en reportasje på 8 

helsider pluss hele forsiden med titte-
len «Hva er sant om mormonene?» 
den lutherske teologen, tidligere 
studentprest og leder for foreningen 
MorFarBarn, Øivind Benestad ble 
invitert til menigheten i Kristiansand 
sammen med en journalist i dagen. 
som tidligere omtalt i forrige Liahona 

fikk Benestad en påskjønnelse for sitt 
arbeid for det tradisjonelle ekteskapet 
før han gikk i dialog om tro og tanke 
i de to kirkesamfunnene.

Dagens redaktør skrev titler som 
«Håndtrykket som smeltet isen», 
«Inn i varmen hos mormonene», 
«dette er Jesu Kristi Kirke av siste 
dagers Hellige» og «Har tro på en 
evig familie». den siste overskriften 
henviste til familien torjesen som ble 
portrettert meget positivt. ◼

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

alle artikler redigeres og 
publiseres 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.

send artiklene til:
ronny stulen på 

ronny.stulen@broadpark.no,  
tlf 37086085 eller

Ole Podhorny, Vestbry-
net 13, 1519 Moss, e-post: 
ole@podhorny.com,  
tlf. 92648934 eller 69271704 ◼
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var det kun jeg som hadde, 
så Jesus behøvde ikke å bry 
seg om meg!

Mens jeg snakket med de to, 
kom jeg til å tenke på noe som 
hadde hendt meg for mange 
år siden, noe mer-
kelig som var viktig 
for meg. Kunne jeg 
spørre dem om hva 
de trodde? Kanskje de 
visste. Det var ingen 
jeg kunne snakke 
med om dette, de 
ville tro jeg var gal! 
Men disse skulle bare 
være her en kort 
stund, dessuten var 
de nok sikkert nær-
mere det guddomme-
lige enn jeg.

Derfor sa jeg ja da 
de spurte om de kunne få treffe 
meg igjen, og vi avtalte sted, 
så noen dager senere fikk jeg 
endelig fortalt min historie! De 
sa at det jeg hadde opplevd ga 
meg trøst, og at det var det vik-
tige. Og det er jeg enig i, men 
ellers fikk jeg ingen forklaring. 
Vi avtalte heller ikke noe nytt 
møte, og de tilbød meg ikke 
Mormons bok igjen! Men de 
visste hvor de kunne finne meg, 
de må ha forstått noe, for kon-
takten ble opprettholdt.

Jeg har vært medlem av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige siden april 2012, så jeg 
er ganske “fersk”, til tross for at 
jeg er 61 år gammel.

Det var i månedsskiftet 
januar/februar 2012 at jeg en 
kveld støtte på to eldster, misjo-
nærer fra Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige. De tilbød 
meg Mormons bok, som jeg 
takket nei til. Jeg sa at jeg hadde 
min tro, og den skulle forbli 
slik! Men de to unge mennene, 
amerikanere, var hyggelige, så vi 
vekslet noen ord. Jeg var nesten 
litt oppgitt over at de kunne 
kaste bort sin dyrebare ungdom 
med å komme hit til Norge i den 
tro at de kunne gjøre noe for 
oss. Vi har da det vi trenger. Og 
jeg hadde min tro! Den hadde 
jeg levd i ensomhet med hele 
mitt liv. Jeg vokste opp blant 
bønder og fiskere på et lite sted 
hvor det vi trodde på var net-
topp jorden og havet. De stilte 
seg litt hoderystende til dem 
som snakket for mye om Gud 
og Jesus. Vi gikk nesten aldri i 
kirken, og det var jeg glad for! 
Jeg trivdes ikke der. Allikevel 
har jeg alltid hatt sterk tro på at 
det fantes en Gud! Og at Jesus 
var hans sønn, men ikke min 
frelser. Ansvaret for mine synder 

Det var en tid senere, på 
min arbeidsplass, at en av mine 
kollegaer som hadde vært ute 
i husets bakgård, kom bort til 
meg med en bok han hadde 
funnet der. Den var gjennom-
trukket av vann og så frosset til 
is. Den var blitt en isblokk! Han 
kom til meg med den. Den er jo 
fullstendig ødelagt, tenkte jeg. 

Den er jo bunnfrosset! Jeg tok 
boken, holdt den en stund og 
tenkte at jeg bare måtte kaste 
den i søpla. Den er jo ubrukelig! 
Jeg er ikke spesielt følelsesmes-
sig lett påvirkelig, eller senti-
mental, men jeg ble fylt av en 
sorg og et vemod som jeg ikke 
kan forklare! Jeg la boken i en 
skuff hvor jeg pleier å oppbe-
vare ting jeg bruker i jobben. 
Det var en Mormons bok! Jeg 
ble nesten overmannet av trist-
het; noen har fått boken og bare 

d e r f o r  V e t  j e g

da jeg fant Mormons bok
jan devold, Narvik

Jan Devold, 
Narvik
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kastet den fra seg! Denne tanken 
plaget meg, og etter et par timer 
spurte jeg min kollega om hvor 
han fant boken. Den lå nesten 
midt i passasjen, sa han (altså 
snarveien gjennom bakgården 
og bort til neste bygning). Jeg 
ble fylt av en stor lettelse, like 
uforklarlig som sorgen jeg net-
topp hadde følt; boken var ikke 
kastet. Noen hadde tatt imot 
boken, og så hadde de mistet 
den. Den ville ikke ha ligget 
der om de hadde kastet den. 
Vi har også våre søppeldunker 
i bakgården, de kunne ha kasten 
boken i en av dem! Ikke midt på 
veien! Boken ble liggende i min 
skuff i flere måneder.

Hvordan vår tilnærming til 
Kirken på klippen skjer, antar 
jeg er høyst individuelt. For 
mange, kanskje de fleste, har 
den følelsesmessige påvir-
kning stor betydning. Slik 
også for meg!

I dag står boken i min bok-
hylle; ikke helt like fin som ny! 
Men jeg elsker den!

Jeg leste og forsto fort at 
boken var sann, som en gjen-
kjennelse og en bekreftelse på 
at det guddommelige virkelig 
fantes. Det hadde jeg for så vidt 
trodd, men nå visste jeg hvor min 
tro hørte hjemme! Gud, vår him-
melske Far, lever, Jesus er min 
Frelser, og Thomas S. Monson er 
vår profet i dag. Dette er formid-
let til oss ved Den hellige ånd. ◼

 Harald Thommesen ble født i Stavern 
24. april 1955. Han var det første 

barnet til Ingrid og Helge. Helge jobbet 
i militæret, så det ble litt flytting de 
første årene i livet, men de fleste årene 
av oppveksten hans bodde de i Bodø. 
Det ble til slutt en søskenflokk på fem, 
Harald, Gunnar, Ingvild, Torstein og 
Yngve. Harald hadde mange interesser 
og hobbyer, og var talentfull. Han gikk 
mye på skøyter og ble skolemester flere 
ganger. Han interesserte seg for skyting, 
og i militæret ble han kåret til beste skyt-
ter. Han likte også friidrett, og det eneste 
han ikke var god i, var fotball. Harald 
likte også vektløfting, og dette drev han 
med i mange år. 19 år gammel ble han 
junior norgesmester i mellomvekt.

Han ble også veldig glad i musikk 
under oppveksten. Og dette var en 
hobby som skulle følge ham og hjelpe 
ham gjennom hele livet. Det begynte i skolekorps, 
først stortromme, så tuba. Men etter å ha lært sine 
første gitargrep av mamma, var det gitaren og sangen 
som tok over. Han var først med i et politiorkester, 
men gradvis ble det mer og mer countrymusikk i 
voksen alder. I 1990 vant Harald tittelen «Country 
Talent», og året etter ble han sammen med bandet sitt 
kåret som Norgesmester i Country! Vi kan glede oss 
over at Harald spilte inn flere kassetter og CD’er så 
vi fortsatt kan høre stemmen hans når vi vil det. Etter 
hvert fikk Harald sitt eget studio og gledet seg også 
over å kunne hjelpe andre med innspilling.

Men mens interessen for musikk blomstret, hadde 
Harald også tid til de viktigste tingene i livet. I 1978 
giftet Harald seg med sin Laila fra Sandefjord. De har 

Harald thommesen – 1955-2013
yngve thommesen, drammen menighet
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Harald Thommesen, Arendal
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sammen fått 4 flotte barn, Linda, Øyvind, Christine 
og Magnus. Harald rakk også å bli bestefar til lille 
Samuel i august i fjor. Harald likte fargen rød. Rødt 
symboliserer kjærligheten. Det har alltid vært mye 
kjærlighet i Heiaveien 25. Det fikk jeg selv erfare en 
sommer jeg bodde der.

Og det er kjærligheten vi sitter igjen med og skal 
minnes etter Harald. Familien betydde alt for Harald. 
Dessverre ble Harald forfulgt av alvorlige sykdommer 
i livet sitt, og han følte sykdommen ofte hindret ham 
i å være den pappa han ønsket å være. Siste gang jeg 
snakket med Harald, fikk vi ikke tid til å snakke om 
ham og hvordan han hadde det. Han var så opptatt 
av å spørre hvordan alle andre i familien hadde det. 
Det var typisk Harald. Alltid alle andre først. Som 
barn var Harald alltid frisk, men da han nådde 29 år, 
fikk han sin første alvorlige sykdom. Han fikk endo-
karditt, en betennelse i hjertet, måtte opereres og 
fikk kunstig hjerteklaff. Harald hadde vært pliktopp-
fyllende og aktiv i sine jobber, blant annet i Politiet, 
men måtte nå omskolere seg og kunne ikke jobbe 
og trene så hardt. 37 år gammel ble Harald lam fra 
halsen og ned pga. blødning i nakken. Han måtte 
på nytt lære seg å gå og trene opp kroppen igjen. 
Noen år senere fikk Harald også Parkinsons sykdom, 
som gjorde at det ble vanskelig å spille gitar. De siste 
årene hadde Harald mange alvorlige blødninger, 
sykdom i galleveiene, beinskjørhet, og til sist fikk han 
kreft i bukspyttkjertelen. Han sovnet stille inn natt til 
søndag 17. februar 2013.

For mange mennesker er det vanskelig å tro 
på noen Gud når store tragedier eller sykdommer 
rammer. Harald var helt motsatt. Hvis noen i verden 
er urettferdig rammet av sykdom, må det være ham. 
Likevel holdt han fast i troen som han konverterte 
til i 1981. Da ble han medlem av Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige. Selv den siste tiden på syke-
huset fortalte han ofte sykepleierne om hensikten 
med livet og frelsesplanen som Gud har laget for oss.

Jeg måtte en gang hjelpe ham med å kopiere 

et brev han hadde skrevet, ut på en minnepenn. 
Selv om han knapt klarte å skrive på sin pc, hadde 
han skrevet et langt brev til en lege. Dette gjorde 
han ikke for å promotere seg selv eller sin tro. Han 
gjorde dette av kjærlighet. Han følte at han hadde 
funnet noe godt i livet som han så gjerne ville at 
andre også skulle få oppleve om de ønsket det.

Til tross for alle utmerkelser og alle medaljer og 
priser Harald fikk, tror jeg aldri jeg kan huske at 
han fortalte om dette selv uten at noen spurte. Han 
gledet seg over det han klarte å oppnå, men skrøt 
aldri av det. Han brukte heller sine talenter og egen-
skaper for å hjelpe andre.

I en fullkommen verden ville ingen hatt noe 
vondt å si om hverandre, alle ville blitt akseptert som 
den de er, og vonde og stygge ord ville ikke finnes. 
I en slik verden ville Harald sklidd rett inn. Han sa 
aldri et vondt ord om noen andre, han tok seg av 
alle og hadde alltid tid til den som kom for å snakke 
med ham. Laila og barna kan aldri huske å ha hørt 
et banneord fra Harald. Han hadde stor tålmodighet, 
kjærlighet, omsorg og tid til alle. Jeg husker en gang 
jeg hadde holdt en tale i kirken om ærlighet. Dagen 
før hadde jeg stjålet penger fra pappa. Harald kom 
bort til meg og sa rolig med kjærlighet i stemmen: 
«Nå er jeg skuffet over deg, Yngve.» Ingen andre 
kunne gjort et slikt inntrykk på meg. På grunn av 
hans liv og eksempel trengte han ikke si noe mer. 
Han hadde gjort seg fortjent til min tillit og respekt.

Noen har sagt at man kan måle hvor godt liv 
en person har levd etter minnene denne personen 
etterlater seg. Haralds liv og hans minner taler for 
seg selv. Han var en fantastisk mann. Og etter hans 
tro og min tro vil vi møtes igjen. Likevel er det 
trist å ikke ha Harald hos oss lenger. Et gammelt 
visdomsord sier at «sorg er kjærlighetens pris». Her 
er det mye kjærlighet, og da blir det også tungt å 
skilles. Vi er glad i deg, Harald, vi vil savne deg. Vi 
takker deg for ditt eksempel og mange gode minner 
som vi kan ha med oss til vi ses igjen. ◼
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Han så litt rar ut
Cecilia greenfield Wie, oslo menighet

 Min lille baby og jeg tok en buss vi ikke tar 
så ofte. Jeg må alltid konsentrere meg om 

å gå av på rett holdeplass. Denne dagen mistet 
jeg konsentrasjonen og trykket på stoppknappen 
ett stopp for tidlig. Da jeg oppdaget det, orket jeg 
ikke rope ut at jeg hadde trykket feil, og tenkte jeg 
hadde godt av å gå litt.

Da vi begynte å gå, fikk jeg øye på en mann i 
50-årene, med stav i den ene hånden. Han hadde 
kuttet hjørnet og gikk over gresset som var dekket 
av hard, glatt snø. Mange hadde gått der før, for 
det var en sti, men jeg så raskt at han var dårlig til 
beins og hadde begitt seg ut på noe som kunne 
ende i et fall. Straks fikk jeg en klar innskytelse om 
at jeg skulle tilby meg å hjelpe ham bort til fortauet 

hvor jeg gikk med vogna. Men han så litt rar ut, 
syntes jeg, og følte meg en anelse redd ham. Men 
jeg visste at han var Guds barn og dermed ikke 
rar. Da jeg hadde tenkt disse tankene, hadde jeg 
kommet forbi mannen, og det ville virke merkelig 
å stoppe nå og komme tilbake for å tilby hjelp. 
Kanskje han ville si nei. Så flaut!

”Kanskje han bare trenger noen til å be for seg!” 
tenkte jeg og ba inderlig om at han ikke skulle 
falle, i et forsøk på å rettferdiggjøre min egen frykt. 
Jeg stoppet og fulgte ham med blikket for å for-
sikre meg om at han ikke falt. Han kom til enden 
og vurderte den lave, men glatte og ruglete kan-
ten ned til fortauet. ”Det var jo dumt å velge den 
veien,” sa jeg stille, og i samme øyeblikk snudde 
han for å gå den nokså lange veien tilbake.

Dette var min nye sjanse! Jeg satte bremsen 
på vogna og fortet meg mot ham.

”Vil du ha en arm over kanten der?” sa jeg idet 
jeg nærmet meg, og kroppsspråket hans viste, nes-
ten før jeg hadde startet på setningen, at han ville 
ta imot hjelpen. Jeg tok ham i armen, og vi gikk 
sammen til fortauet. Da han snakket, hørtes han 
aldeles ikke annerledes ut heller. Stemmen hans 
var tvert om trygg og god. Han kunne ikke bruke 
venstre armen sin og hadde derfor bare en stav. 
Det føltes godt å kunne være en fysisk støtte, og 
jeg var lykkelig over at jeg ikke falt selv!

Han takket meg. ”Bare hyggelig,” sa jeg, ”takk 
for at jeg fikk lov!”

Som regel, når Ånden tilskynder meg til noe 
slikt, blir jeg redd og går videre. Men denne dagen 
turde jeg å være i Herrens ærend. Kanskje det var 
derfor jeg gikk av på feil holdeplass? Ja, det tror 
jeg sikkert. Det var godt å hjelpe. Godt å tjene. 
I hverdagen. Det å være en Kristi disippel handler 
ikke bare om å dele evangeliet med andre, men å 
vise kjærlighet og omtanke. Kristus viste kjærlighet 
hele tiden. Jeg håper jeg har mot til å følge Åndens 
tilskyndelser og være Kristi kjærlighetstjener. ◼

Cecilia Wie  
med datter 

Ingeborg Alice
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skriv cirka 300–500 ord og send til 
ronny.stulen@broadpark.no eller 

ole@podhorny.com.
Vi etterlyser også bidrag til spaltene Favo-

rittskriftsted (for ungdommer og unge voksne)  
og Prøver å ligne Jesus (for barn). ◼

Vi har også fått noen 
hjelpemidler til å 

velge det rette. I Skriftene 
kan vi lese om Guds bud 
som er råd fra en kjær-
lig himmelsk Fader om 
hvordan vi bør leve for å 
bli lykkelige. Da Nephi og 
brødrene hans hadde hen-
tet messingplatene og Lehi 
og familien hans hadde 
lest dem, skrev Nephi:

“Og vi hadde hentet 
opptegnelsene slik Herren hadde befalt oss, og vi 
hadde gransket dem og funnet ut at de var verdi-
fulle, ja, de var av stor verdi for oss da vi kunne 
bevare Herrens bud for våre barn.” (1 Ne 5:21)

Vi har også levende profeter og apostler som  
gir oss gode råd. I Amos 3:7 kan vi lese:

“For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har 
åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene.”

Profetene og apostlenes råd kan vi lese på 
Kirkens nettsider eller i Liahona.

Vi har blant annet lært at det er viktig å 
være ærlige, høre på foreldrene våre, holde 
Visdomsordet og helligholde sabbatsdagen. ◼
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Veronica R, Moss

Fa
M

ILI
EN

L iahona trenger bidrag bra barn til Vår side 
(Our Page)! Barn i alderen 3 til 12 kan sende 

inn tegninger, foto, vitnesbyrd og erfaringer. 
tegninger kan være fra hjemmet, familien, verden 
omkring, templer, historier fra skriftene – nes-
ten alle emner. Men vennligst ikke tegninger av 
Frelseren. Vær så snill å ta med barnets navn, 
alder og kjønn, samt navn på menighet og stav. 
Foreldrenes tillatelse til å trykke innlegget må også 
være med (e-post er godt nok).  Bidrag kan gjøres 
på alle språk på nettsiden liahona.lds.org; på 
e-post til liahona@ldschurch.org med “Our Page” 
i emnerubrikken, eller pr post til:

Liahona, Our Page
50 E. North temple street
salt Lake City, ut 84150-0024, usa ◼

f a V o r i t t s k r i f t s t e d

 «Løft de hengende hender»
sarah jasmin torjesen, kristiansand

 skriftene har den funksjo-
nen at de kan hjelpe deg 

i alle situasjoner og tanker du 
har, dermed er det vanskelig 
å velge ett favorittskriftsted. 
Men jeg kom nylig over et nytt 
skriftsted som jeg aldri før har 
lagt merke til, som står i L&p 
81:5. «Derfor, vær trofast, forbli 
i det embete jeg har utpekt deg 
til, styrk de svake, løft de hen-
gende hender, og gi kraft til de 
vaklende knær.»

Jeg for min del har sett at 
ved å følge disse rådene, kan 
du gjøre en forandring i andres 
liv, samtidig som Herren foran-
drer ditt hjerte. ◼ Sarah Torjesen
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Vi gransket dem
Veronica r, moss

Vil du fortelle om en åndelig 
opplevelse?


