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 President Henry B. Eyring 
har sagt: “Vi har inngått pakt 

både om å løfte opp de tren-
gende og om å være vitner om 
Frelseren så lenge vi lever.” 1

Når vi holder hellig de pak-
ter vi har inngått, vil vi komme 
nærmere Gud. Våre ønsker vil 
innrette seg etter Hans. Våre 
bønner vil bli gitt oss ved Den 
hellige ånds kraft. Vi vil vite 
hvem av våre kjære vi skal invi-
tere tilbake, og når og hvordan.

“Og hos den som mottar 
dere, der vil jeg også være…” 2

Naturligvis går våre tanker 
under julefeiringen til dem som 
har vandret inn på forbudte 
stier, eller dem som har trukket 
seg bort fra den varme som 
familien og Gud gir. Vi lurer 
på hva mer vi kan gjøre for å 
bringe dem tilbake. Det er min 
erfaring og mitt vitnesbyrd at 
når vi stoler på Jesu helbre-
dende kraft og omfavnende 
kjærlighet, kommer vi til å 
bringe dem hjem.

Dere husker Herrens løfte til 
Joseph Smith og Sidney Rigdon 
da de var borte fra sine fami-
lier: “Mine venner Sidney og 

sammen, avhenger av de valg 
hvert familiemedlem tar.” 5

 “Selv om noen av fårene 
kan vandre bort, følger 
Hyrdens øyne dem, og før eller 
senere vil de føle Det guddom-
melige forsyns armer strekke 
seg ut og trekke dem tilbake 
til folden. Enten i dette liv eller 
i det neste vil de vende tilbake. 
De vil måtte betale sin gjeld til 
rettferdigheten, de vil lide for 
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“Vi har inngått pakt både om å løfte opp de trengende  
og om å være vitner om Frelseren så lenge vi lever.”
eldste George r. donaldson, storbritannia
områdesytti

Joseph: Deres familier har det 
bra, de er i mine hender, og 
jeg vil gjøre med dem som det 
synes meg godt, for i meg er 
all makt.” 3

Alma og de hellige på hans 
tid ba for hans sønn og kong 
Mosiahs sønner. En engel talte 
til dem i deres opprør: “Se, 
Herren har hørt sitt folks bøn-
ner og sin tjener Almas, din 
fars, bønner også, for han har 
bedt i stor tro for deg om at 
du måtte bringes til kunnskap 
om sannheten. Derfor, i denne 
hensikt har jeg kommet for å 
overbevise deg om Guds kraft 
og myndighet, så hans tjeneres 
bønner kunne bli besvart i for-
hold til deres tro.” 4

President Eyring reflekterte: 
“Nær hjemmet mitt står grav-
stenen til en mor og en bes-
temor. Hun og hennes mann 
ble beseglet i Guds tempel 
til hverandre og til sine etter-
kommere for tid og all evig-
het. På gravstenen står det: 
“Vær så snill, ingen tomme 
stoler.” Hun ba om denne inn-
graveringen fordi hun visste at 
hvorvidt familien vil få være 

Eldste 
George R. 
Donaldson, 
Storbritannia
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sine synder og kan måtte gå en 
tornefull sti, men hvis den til 
sist leder dem, i likhet med den 
angrende sønn, til en kjærlig og 
tilgivende fars hjerte og hjem, 
vil ikke den smertefulle erfarin-
gen ha vært forgjeves.” 6

Måtte Gud alltid velsigne 
dere i all deres rettferdige stre-
ben. Måtte han skjerpe deres 
forstand, øke deres visdom, 
opplyse dere ved erfaringer, 
gi dere tålmodighet, nestekjær-
lighet… Måtte han gi dere å 
nå inn i hjertene til dem dere 
er glad i, og så la dere forstå 
at når dere har nådd dit, da 
står dere på hellig grunn… 
Måtte han berike deres kunn-
skap med evne og kraft til å 
formidle rettferdighet. Måtte 
deres tro og vitnesbyrd vokse 
og deres evne til å oppmun-
tre og nære dette i andre bli 
større hver dag… 7 Jeg ber 
om at denne julen må bringe 
helbredelse og oppriktig evig 
gjenforening, alt dette i Hans 
navn som døde for at vi kunne 
få leve, Guds Sønn, verdens 
Forløser, Jesus Kristus. ◼
Viitteet:
 1. Henry B. Eyring, “Come Unto Me,” 

Liahona, May 2013, 24
 2. L&p 84:88
 3. L&p 100:1
 4. Mosiah 27:14
 5. Henry B. Eyring, “Our Perfect  

Example,” Liahona, Nov. 2009, 71
 6. Orson F. Whitney, in Conference 

Report, april 1929, 110.
 7. J Reuben Clarke, Brigham Young 

University sommerskole, Aspen 
Grove, Utah, 8. august 1938

orden. Syttier er spesielt kalt og 
ordinert til å forkynne evange-
liet og være “spesielle vitner” 
om Kristus i verden. 

Eldste Timothy J. Dyches 
har vært heltidsmisjonær i 
Tyskland syd misjon, president 
for Oregon Portland misjon, 
og har hatt en rekke andre stil-
linger i Kirken. Eldste Dyches 
har bachelorgrad i universi-
tetsstudier fra Brigham Young 
University og har studert medi-
sin ved Washington University 
Medical School. Han har 
vært øre-, nese- halskirurg i 
privat praksis og sittet i ledel-
sen for et nasjonalt kirurgisk 
forvaltningsselskap.

Han og hans hustru, Jill 
Elizabeth Dudley, har tre barn 
og bodde i Reno, Nevada, før de 
flyttet til Frankfurt am Main. ◼
Kilde: Public Affairs, Frankfurt

L o k a L n y t t

Endring i presidentskapet  
for området Europa

 I dag tiltrer eldste Timothy J. 
Dyches presidentskapet for 

området Europa som annenråd-
giver til eldste José A. Teixeira, 
president for området Europa i 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. Han vil erstatte eld-
ste Kent F. Richards ved det 
europeiske hovedkvarteret 
i Frankfurt, Tyskland. Eldste 
Richards har virket i denne stil-
lingen i ett år, og vil utføre andre 
oppdrag i Salt Lake City, Utah.

Eldste Timothy J. Dyches ble 
kalt til De syttis annet quorum 
på Kirkens halvårlige general-
konferanse 6. april 2013. Eldste 
José A. Teixeira fortsetter som 
president for området Europa, 
sammen med sin førsterådgiver 
eldste Patrick Kearon. 

En sytti er et av embedene 
i Det melkisedekske preste-
dømme, prestedømmets høyere 

Områdepresi-
dentskapet i 
Europa: Eldste 
Patrick Kearon, 
førsterådgiver; 
Eldste José A. 
Teixeira, pre-
sident; Eldste 
Timothy J. 
Dyches, 
annenrådgiver
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indeksering – kan  
det være noe for meg? 

 Innen du svarer ja eller nei på 
det spørsmålet, vil du kan-

skje gjerne vite litt mer om hva 
indeksering er for noe og hvorfor 
Kirken gjerne vil at mange 
flere – både medlemmer og 
ikke-medlemmer – skal melde 
seg som indekserere.

Man kan si at indeksering er 
ytterligere et skritt videre i Kirkens 
streben etter å gjøre alle verdens 
genealogiske opptegnelser tilgjen-
gelige for alle, samt å gjøre dem 
så lette å søke i som mulig.

På 1940- og 1950-tallet gjen-
nomførte Kirken et omfattende 
arbeide med å mikrofilme genea-
logiske kilder, så som kirkebøker 
og folketellinger over hele verden der man fikk 
tillatelse til å gjøre det. Disse mikrofilmene lagres 
i et jordskjelv- og bombesikkert rom i fjellet i 
nærheten av Salt Lake City i USA. Derfra har man 
kunnet bestille kopier av disse, og med hjelp 
av et leseapparat på et lokalt slektsforsknings-
senter har man kunnet forske i sin slekt uansett 
hvor i verden man har befunnet seg. Hvilket 
gigantisk skritt fremover dette har innebåret for 
slektsforskningen!

Med datamaskinenes inntog i de tusen hjem og 
oppfinnelsen av internett har neste skritt vært å 
digitalisere – det vil si skanne opptegnelsene og 
gjøre dem tilgjengelige over internett. Nå kan man 
sitte hjemme og praktisk talt “bla” i kirkebøkene 

og lete frem opplysninger om sin egen slekt på sin 
egen datamaskin.

Siste skritt i bestrebelsene med å gjøre opptegnel-
sene så tilgjengelige som mulig kalles indeksering. 
Det innebærer at man “oversetter” de digitaliserte 
opptegnelsene til et såkalt “binært språk” – bestående 
av 1-tall og nuller – som datamaskinen kan “lese”. Når 
en opptegnelse er indeksert, kan man for eksempel 
skrive inn et navn i søkeruten, hvoretter dataprogram-
met “støvsuger” hele den enorme indekserte databa-
sen for å se om det finner den aktuelle personen. På 
noen sekunder får man forslag på mulige treff og kan 
avgjøre om det handler om rett person. Således kan 
man finne sine slektninger selv om man ikke vet hvor 
de bodde og i hvilken kirkebok man skal lete.

slektsforskningshjørnet
kari sandum, Västerhaninge

Kari og Birger 
Sandum foran 
Stockholm 
tempel
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I 2006 begynte FamilySearch arbeidet med å 
indeksere, og i april 2013 nådde man 1 milliard 
indekserte opptegnelser. Flere millioner nye kom-
mer til hver uke. Som en kuriositet kan nevnes at da 
USAs folketelling fra 1940 ble offentliggjort i april 
2012, tok det 163000 frivillige indekserere ikke mer 
enn 4 måneder å indeksere alle 132 millioner perso-
ner som fantes der.

Indeksering er morsomt, spennende og lærerikt. 
Alle instruksjoner finnes på norsk, og du velger 
selv vanskelighetsgrad på opptegnelsen og hvor 
mye tid du vil bruke på å indeksere. I Norge har 
vi også mulighet til å hjelpe til å indeksere alle 
landets såkalte bygdebøker. Som indekserer kan 
man alltid føle gleden over å kunne bidra med noe 
verdifullt uansett alder og fysisk kapasitet. Man 
kan til og med indeksere på sin smartphone.

For å begynne å indeksere går du til FamilySearch.
org og klikker på “Indexing”. Deretter klikker du 
“Download the software”. Da lastes indekserings-
programmet ned til din egen datamaskin, hvoretter 
du velger instruksjonsspråk og følger instruksjonene. 
Det finnes alltid hjelp å få på det lokale slektsforsk-
ningssenteret eller fra stavens indekseringsleder.

Velkommen som indekserer! ◼

Hvis jeg så en ledestjerne, 
ville jeg ha fulgt den da?

Ga en engel meg et budskap, 
ville jeg straks dratt herfra?

Fikk jeg høre engler synge, 
ville jeg falt ned på kne?

Ville jeg blitt med i sangen? 
Ville jeg blitt fylt med fred?

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

alle artikler redigeres og publiseres med  
hensyntil 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 37086085 eller 
Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 moss, 

e-post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934 eller 
69271704 ◼

s a G t  a V  s i s t e - d a G e r s - h e L L i G e

JuLEsang
idar røsaker, sandvika

Ville jeg ha løpt til stallen? 
Sett alt det jeg håpet på?

Mannen, kvinnen, krybben,  
barnet, var det frelseren jeg så?

Ville jeg når alt var over, 
vendt tilbake til mitt sted?

Ville alt blitt annerledes? 
Var mitt indre fylt av fred? ◼

Idar Røsaker, Sandvika
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 I Familien – En erklæring til 
verden står det: “Lykke i fami-

lien oppnås med størst sannsyn-
lighet når den er grunnlagt på 
vår Herre Jesu Kristi læresetnin-
ger. Gode ekteskap og familier 
opprettes og opprettholdes når 
de bygger på prinsippene tro, 
bønn, omvendelse, tilgivelse, 
respekt, kjærlighet, medfølelse, 
arbeid og sunne aktiviteter.”

Jeg vil dele noen erfarin-
ger og tanker rundt disse 
prinsippene. 

tro og bønn:
I en del uker nå har vi som 

familie lest littegrann i Mormons 
bok sammen hver kveld. Som 
regel ikke mer enn 3 vers. Det 
er såpass lavterskel at vi får det 
til. For at det skal bli litt mer 
spennende, får barna våre på 
4 og 2 år en rund, turkis glass-
sten hver, som de putter oppi 
en gjennomsiktig krukke når vi har lest ferdig 
versene. I krukken samler vi alle “Skriften-skattene” 
som vi kaller dem, og når krukken er full, skal vi 
gjøre noe ekstra hyggelig sammen som belønning.

Det kan virke ubetydelig å lese kun 3 vers, men 
litt er bedre enn ingenting, og jeg inspireres bl.a. 
av en tale eldste David A. Bednar holdt på general-
konferansen i oktober i 2009, hvor han snakket om 
et vakkert landskapsmaleri han hadde på veggen, 
og om hvordan ett lite penselstrøk på nært hold 

kan virke ubetydelig og uviktig, 
men mange penselstrøk sam-
men danner på avstand et flott 
maleri.

De fleste har vel hørt rådet 
om at “de som ber sammen, 
holder sammen”. I tillegg til 
familiebønn ber Thomas og jeg 
kveldsbønn sammen. Det tør 
jeg ikke å la være. Jeg vil gjerne 
at vi alltid skal holde sammen.

omvendelse og tilgivelse:
“Unnskyld, kan du tilgi 

meg?” En god klem. Det er ofte 
ikke mer som skal til for å rette 
opp leie ord som ble sagt eller 
noe galt som ble gjort. Det føles 
godt å si unnskyld til barna 
og å prøve å gjøre opp hvis 
jeg f.eks. har vært for sint eller 
urettferdig. 

Jeg vil være evig takknemlig 
for forsoningen. På grunn av 
den kan vi alle få nye sjanser. 

Løpet er ikke kjørt selv om vi gjør feil. Jeg kunne 
gifte meg i templet og kan ha som mål å være 
sammen med familien min også etter dette livet. 

Min lykke og vår lykke i familien kommer som 
følge av forsoningen og Kristi rene kjærlighet til oss. 

respekt, kjærlighet og medfølelse:
Vi har 3 små barn, og vi opplever at det kan 

være ganske krevende til tider. For noen uker 
siden en søndag kveld snakket Thomas og jeg 

kristus som det sentrale i familien
ida røsaker, moss

Ida Røsaker, 
Moss
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om barna og oppdragelse, og vi var begge enige 
om at det ikke er noe hyggelig når det blir for mye 
masing og kjefting. Jeg tok opp at jeg noen ganger 
ikke aner hvordan jeg skal takle enkelte situasjo-
ner, og når jeg tenker “hva ville Jesus gjort nå?” vet 
jeg ikke svaret. 

Thomas svarte at Jesus ville nok utstrålt så mye 
kjærlighet at barna ikke ville kranglet eller vært 
ulydige… Vi har jo ikke SÅ mye kjærlighet, men 
det gjorde det i alle fall klart for meg at Jesus ikke 
ville kjeftet eller mast på en negativ måte. Han gjør 
alt med kjærlighet. Den påfølgende uken forsøkte 
vi å være mer lik Jesus, og det hjalp oss faktisk til 
å være mer tålmodige og kjærlige, og ikke bli så 
sinte. Vi opplever at det er mye lettere å nå frem 
til barna når vi gjør det med kjærlighet, de merker 
det. Jeg opplever at vi virkelig kan bli styrket når vi 
prøver å følge Jesu eksempel.

arbeid og sunne aktiviteter:
Arbeid og sunne aktiviteter kan være så mangt. 

Det kan f.eks. være å utføre kall i kirken. Jeg syns 
det er en velsignelse å ha et kall og at det gir mye 
tilbake. Det hjelper meg til å bruke mer tid på det 
som er av evig verdi. Akkurat nå er jeg leder for 
Barnestuen. Som regel tar vi ofte hjemmeaften 
ganske på sparket, og en mandag tok jeg frem lek-
sen jeg hadde holdt i Barnestuen på søndagen. Da 
fikk jeg bl.a. snakket om Jesus og båret vitnesbyrd 
om ham for barna. Det ville jeg kanskje ikke gjort 
om det ikke hadde vært for kallet mitt og forbere-
delsene som allerede var gjort. 

Jeg har de siste ukene opplevd en følelse av at 
min himmelske Fader har velsignet meg med styrke 
til å ta godt vare på barna og å mestre hverdagene. 
Denne følelsen kommer mer når jeg er trofast og 
prøver å bidra så smått i kirken. Og da jeg leste 
følgende sitat av eldste Richard G. Scott fra en tale 
om fred i hjemmet på generalkonferansen nå i april, 

følte jeg at jeg fikk en bekreftelse på at det stemte:
“Når vi adlyder Herrens bud og tjener hans 

barn uselvisk, er den naturlige konsekvens kraft 
fra Gud – kraft til å gjøre mer enn vi kan klare på 
egen hånd. Vår innsikt, våre talenter, våre evner 
utvides fordi vi mottar styrke og kraft fra Herren. 
Hans kraft er en grunnleggende bestanddel for å 
etablere et hjem fylt med fred.”

Spesielt etter at jeg ble mor, har jeg hatt peri-
oder hvor jeg virkelig har følt behov for trøst og 
styrke fra Kristus. 

Jeg husker spesielt godt en prestedømsvelsig-
nelse jeg fikk av Thomas noen dager etter at vårt 
første barn ble født. Det var en tøff tid, noe av 
det tøffeste jeg har vært med på. Jeg husker at jeg 
satt i sofaen og ammet og ammet, mens jeg så på 
et bilde av Jesus, som om jeg ville klare å holde 
hodet over vannet så lenge jeg holdt blikket fast på 
Ham. Jeg ba altså Thomas om å få en velsignelse 
med håp om styrke og trøst, og etter at han hadde 
gitt meg velsignelsen, som i seg selv var styrkende 
og fin, satt jeg alene igjen på soverommet. Jeg hus-
ker veldig klart følelsen av at jeg ikke var alene, jeg 
følte sterkt at Jesus stod bak meg og la armene sine 
rundt meg. Det var en veldig god følelse.

Fra den samme talen til eldste Richard G. Scott 
om fred i hjemmet: “En av de største velsignelser 
vi kan tilby verden, er kraften av et Kristus-sentrert 
hjem der evangeliet blir undervist, pakter blir 
holdt, og kjærlighet finnes i overflod.”

Et slikt hjem vil jeg ha. Et hjem der kjærlighet fin-
nes i overflod. Og denne kjærligheten kan vi få ved 
å invitere Jesus Kristus inn i vårt liv og vårt hjem. 
Vi trenger å be, lese i Skriften, gå i kirken og følge 
budene. Jeg håper vi alle kan ønske og jobbe for 
å få et mer Kristus-sentrert hjem. Han kan virkelig 
gi oss styrke til å bli bedre og til å fylle hjemmene 
våre med mer kjærlighet. Jeg har et vitnesbyrd om 
at Jesus Kristus lever og at Han er vår Frelser. ◼
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 Tenk deg at du står ute og ser 
opp på stjernehimmelen. 

Stillheten blir bare brutt av en gje-
ter som flytter litt på staven sin og 
et lite lam som breker forsiktig.

Hvor langt borte er Betlehem?
Jeg mener, hvor langt borte er 

Betlehem for deg?
I tid? I sted?
Hva med disse gjeterne ute  

på marken med saueflokken 
rundt seg?

Kan du kjenne lukten av sau?
Har du noen gang hatt en 

saue flokk liggende rolig rundt deg 
og tittet opp på stjernehimmelen?

Litt koselig breking her og der.
Naboen min har 15 sauer, og 

av og til stopper jeg opp nede i 
veien ved gjerdet.

Jeg tror de kjenner meg, for 
de kommer ofte tillitsfullt bort og 
søker kontakt. Sauer er fredelige 
dyr, uskyldige skapninger.

Tror du hyrdene på marken 
lå og ventet på at noe spesielt 
skulle skje akkurat den natten?

Plutselig sto en Herrens engel 
der rett fremfor dem. Det står at 
Herrens herlighet lyste rundt dem.

Er det rart at de ble redde?
Jeg kan tenke meg at sau-

ene også skvatt til og breket 
og trengte seg tettere sammen 
rundt hyrdene sine når de så at 

Etterpå dro hyrdene tilbake til 
sauene sine ute på markene.

Hva tror du de snakket om 
på veien tilbake?

Tror du de visste hva en 
Frelser var for noe?

Tror du de fikk sove denne 
natten?

Hvor langt borte er Betlehem 
for deg? ◼

Hvor langt borte er Betlehem?
idar røsaker ved Jul i toner-konserten 2012

de reagerte med frykt. 
Engelen sa at de ikke skulle 

være redde, for han hadde gode 
nyheter å komme med. Han 
sa at Kristus Herren var født – 
Kongen – Frelseren.

Tror du det gjorde dem rolige?
Hvorfor kom engelen først til 

disse hyrdene på marken?
Hvorfor viste han seg ikke 

for noen inne i byen? Inne i en 
av synagogene? For en av de 
skriftlærde?

Tror du hyrdene skjønte mye 
av det som skjedde?

De gjorde iallfall det de  
ble fortalt og gikk til Betlehem 
for å se…

I stille kvile på ei eng, ligg  
hyrdingar med gras til seng

Ein engel brått på enga stod,  
han kom til dei med gledesbod

De må’kje ottast i mitt lag, ein 
konge er oss fødd i dag

Ein himmelhær, eit himmelsk kor, 
forkynte varmt om fred på jord

Den høgste Gud må æra få,  
vi må til stallen for å sjå

De skunda seg så svint dei vann, 
og kongen i ein stall dei fann

Ein liten gut var reiva inn,  
dei fann han i ei krubbe fin

Dei flaug avgarde med ein gong: 
No vil vi lova Gud med song!

Hyrdene  
på marken w
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Lik en tur opp et fjell
emma ulrikke top, skien madeleine p. fredrikstad:

Vi kan snakke med vår him-
melske Fader ved å be. Vi 

kan takke for alt vi har fått, og 
be om det vi trenger hjelp til.

Jeg ber sammen med 
mamma, pappa og Liam hver 
dag. Det styrker oss som fami-
lie. Vi kan ikke se Gud, men 
vi kan føle hans kjærlighet. 

Når vi ber sammen, kan 
vi ha Guds ånd i hjemmet. 
Jeg vet at Gud hører og svarer 
våre bønner. ◼
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 Første året i Seminar studerte 
vi Mormons bok, og jeg fikk 

raskt et forhold til skriftstedene 
i Kjenn Skriftene-programmet 
og derfor et sterkere forhold til 
Mormons bok. Mitt favorittskrift-
sted i Mormons bok var og er 
fortsatt Helaman 5:12:

“Og nå, mine sønner, husk,  
ja, husk at det er på vår Forløsers 
klippe som er Kristus, Guds 
Sønn, at dere må bygge deres 
grunnvoll, så djevelen, når han 
sender ut sine mektige vinder, 
ja, sine piler i hvirvelvinden, ja, 
når all hans hagl og hans mek-
tige storm slår mot dere, skal det 
ikke ha noen makt over dere til 
å trekke dere ned i elendighe-
tens og den evige pines avgrunn 
fordi klippen dere er bygget på, 
er en sikker grunnvoll, og hvis 
menneskene bygger på denne 
grunnvoll, kan de ikke falle.”

Jeg husker fortsatt den følelsen 
jeg fikk da jeg leste dette skrift-
stedet i en seminarklasse. Det 
var første gang jeg fikk hjelp og 
veiledning gjennom Skriftene. Jeg 
vet nå at den følelsen jeg fikk var 
Den hellige ånd. Jeg har senere 
hatt flere slike opplevelser der jeg 
har fått hjelp gjennom Skriftene.

Gjennom Seminar og per-
sonlig studium har jeg fått et 
sterkere vitnesbyrd om Skriftene 

ved å lese hver dag. Hvis jeg ikke 
gjør det, er det noe som mangler. 
Det har også hjulpet meg til å 
holde meg blid og positiv hver 
dag uansett hvor trøtt jeg måtte 
være. Jeg ser virkelig opp til alle 
de lærerne jeg har hatt i Seminar 
som er blide og glade, tålmodige 
og forberedt hver morgenklasse, 
selv om elevene er trøtte og kan-
skje ikke følger så godt med.

Seminar har for meg vært en 
reise i Jesu fotspor der jeg har 
hatt en unik mulighet til å lære 
mer om Guds evangelium. Og lik 
en tur opp et fjell med motbakke, 
bratte og slake partier, noen 
pauser, føler jeg av og til at jeg 
har kommet til et sted der jeg har 
bedre utsikt enn da jeg startet. ◼

Emma Top, Skien
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Det styrker vår familie

Madeleine P, 
Fredrikstad
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Hvordan finne Liahonas 
lokalsider på nett
ole podhorny

Velg nettsiden www.lds.org. gå til «select a 
language» om du er på den engelskspråklige 

siden. Den finner du bak et ikon som forestil-
ler jordkloden. Velg «norsk» og bla deg ned til 
Liahona. under 2013 finner du først standardut-

gaven som utgis 
på mange språk, 
men lengre ned 
under overskrif-
ten «Lokalnytt» 
finner du lokalsi-
dene fra norge. 
Lykke til! ◼


