
 J a n u a r  2 0 1 4  L1

 Herren har oppfordret oss alle 
til å komme og delta i hans 

store verk, og arbeide sammen i 
alle kall i Kirken for å “innby alle 
til å komme til Kristus”.

En bølge av optimisme feier 
over Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige blant alle ledere, 
medlemmer og misjonærer. Vi 
står sammen om å hjelpe vår 
himmelske Fader “å tilveiebringe 
mennesket udødelighet og evig 
liv”, eller arbeidet med å frelse 
sjeler. Det finnes et sted for alle å 
bidra, fra det nyeste medlemmet 
i Primær til den eldste som deltar 
på nadverdsmøtet. Området 
Europa har nylig opplevd en av 
de største velsignelser vi noen-
sinne kunne fått. Det var flere i 
området Europa som deltok på 
nadverdsmøtet i juni 2013 enn 
noensinne tidligere – over 100 
000! Flere av oss enn noen gang 
før ble oppbygget og beriket da 
vi tok del i nadverdens hellige 
symboler, fornyet evige person-
lige pakter med vår Fader i him-
melen og ble mer bestemt på å 
være som hans Sønn.

La oss bygge videre på denne 
bragden for fremtidens klare 

den kjærlighet du føler for 
Frelseren.

 2. Hjelp minst én person å 
komme til nadverdsmøtet i år. 
Oppfordre dem til å “komme 
og se”. Det er noen som bare 
venter på din invitasjon, og 
sannsynligvis kjenner du dem 
allerede!

 3. Inviter misjonærene til å 
undervise i ditt hjem minst 
fire ganger hvert år. Hvis du 
ikke har gjort det ennå, kan 
du invitere dem denne uken. 
Du vil føle glede og bli var-
met av evangeliets ånd som 
hans sanne sendebud bringer 
inn i ditt hjem. Hvis de ikke 
har noen de kan ta med seg 
hjem til deg, kan du bli med 
dem for å undervise.

 4. Forviss deg om at det ikke fin-
nes noen fremmede i kirken. 

LokaLsider

B u d s k a p  f r a  o m r å d e t s  L e d e r e

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?
eldste timothy J. dyches, usa
Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa

håp i våre hjem, grener og 
menigheter. For hver anstren-
gelse vi gjør for å invitere andre, 
spesielt til å delta i nadverden, 
blir vår egen ærbødighet og for-
ståelse av forsoningen beriket. 
Det knuste hjerte blir leget, og 
skjønn fred vil fylle vår sjel. Vi 
kan være svært nær himmelen 
under nadverden.

“Hva har forsoningen med 
misjonærarbeid å gjøre?” spurte 
president Howard W. Hunter. 
“Hver gang vi selv erfarer for-
soningens velsignelser, kan vi 
ikke annet enn bekymre oss for 
andres velferd … Et godt tegn 
på personlig omvendelse er 
ønsket om å dele evangeliet med 
andre.” (President Howard W. 
Hunter, juni 1994)

Hvordan kan vi holde fremdrif-
ten gående? Hva kan jeg gjøre? 
Her er noen enkle, men viktige 
mål alle Kirkens medlemmer kan 
innlemme i sitt liv og sitt ønske 
om å dele evangeliet med andre.

 1. Be uttrykkelig om hjelp til å 
bære ditt vitnesbyrd om evan-
geliet i dine daglige bønner. 
Mediterer under bønnen over 

Eldste 
Timothy J. 

Dyches, USA
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Vær alltid en venn. Presenter 
deg for alle, og håndhils på 
alle du ikke har møtt eller hvis 
byrder du kanskje kan lette. 
Tilby så din hjelp. Du vil bli 
et lyspunkt i en annens dag 
og utvide din vennekrets. Alle 
trenger flere venner.

La aldri motløshet få deg til å 
trekke deg tilbake. “Det er ikke 
alltid slik at mot brøler. Noen 
ganger er mot den lille røsten 
som ved slutten av dagen sier: Jeg 
vil prøve igjen i morgen.” (Mary 
Anne Radmacher) Gi aldri opp!

Når vi utøver tro på disse 
våre fire personlige forpliktel-
ser, vil vår tro vokse, og vi vil 
bli velsignet. Eldste Jeffrey R. 
Holland har sagt: “Sann tro 
på den Herre Jesus Kristus 
har alltid vært knyttet til offer, 
vår lille gave som skal være 
en symbolsk gjenspeiling av 
Hans store offer.” (See Jeffrey 
R. Holland, “Called to Serve”, 
Liahona, November 2002)

Jeg bærer vitnesbyrd om at 
uansett hva vi må ofre, uan-
sett hva vår bekymring er, hvis 
du innbyr alle til å komme til 
Kristus, vil du oppleve at ditt åk 
og din byrde blir stadig lettere å 
bære. Ordene vil komme. Du vil 
stå på hellig grunn, hans grunn, 
som hans tjener.

Skal vi ikke gå fremad i en  
så stor sak? ◼

ungdom og 
familiehistorie

Familiehistorie eller 
slektsforskning er vel bare 
for dem som er eldre, 
tenker du kanskje.

Kirken tenker anner-
ledes! Idag når slekts-
forskning, lagring av 
slektsforskningsresultat 
og forberedelse av navn 
til templet skjer på data-
maskinen, har du som er 
ung et klart forsprang på mange eldre og ikke så 
datavante medlemmer. Du kan hjelpe dem! Ikke 
bli forbauset dersom du blir kalt til å være slekts-
forskningskonsulent i menigheten din. Kirken 
behøver din kunnskap og dine talenter for at dette 
arbeidet skal kunne gå framover slik som det er 
tenkt. Det er et morsomt og spennende arbeide 
som det er lett å bli bitt av. Men først og fremst gir 
det store åndelige velsignelser.

Sitatet nedenfor av eldste David A. Bednar 
er hentet fra en samtale som han hadde i 2011 
med noen ungommer. Den har tittelen “The 
time is now” (Tiden er nå). Du kan se den på 
Youtube på følgende lenke: www.youtube.com/
watch?v=i0bI0VTLopI.

“Hver og en av oss har nytte og glede av alle 
som har gått foran oss. Når vi lærer om deres liv, 
hjelper det oss å få en bedre forståelse av hvem vi 
selv er, og hvor vi kom fra. Dette er frelsesverket. 
Det handler ikke bare om indeksering, det handler 
ikke bare om å forske fram navn. Dette er men-
nesker, sønner og døtre av vår himmelske Fader. 
Vi er her for å delta i frelsesarbeidet, for å invitere 

L o k a L n y t t

Slektsforskningshjørnet
kari sandum, Västerhaninge

Kari og Birger 
Sandum foran 
Stockholm 
tempel
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alle disse menneskene til å komme til Kristus og 
ta imot evangeliets frelsende ordinanser. Dette er 
hvem vi er! Dette er hvorfor vi er her på jorden! 
Med den teknologiske kunnskap og de talenter 
som dere ungdommer har, er dere forberedt for 
denne tiden. Tiden er nå! Jeg kjenner ikke til noen 
større velsignelse enn til syvende og sist å innse 
at Gud har tillit til oss og er avhengig av oss for 
at hans verk skal kunne utføres. Det er en enestå-
ende åndelig opplevelse å gjøre arbeidet for dine 
egne forfedre og ta med dine egne familienavn til 
templet for å utføre tempelarbeid for dem. Når det 
gjelder dere unge menn, kommer jeg sjelden eller 
aldri til å stille spørsmålet: “Er du verdig til å dra ut 
på misjon?” Jeg kommer til å stille spørsmålet: “Er 
du verdig til å være i templet – og kommer du til 
å være verdig neste år – og kommer du til å være 
det året etter? Gjør du slektsforskning i din egen 
familie, og hjelper du andre med deres forskning?” 
For en ungdom som er omgitt av all ondskap som 
finnes i den verden som vi lever i, er dette en av 
de viktigste beskyttende faktorer mot motstande-
rens fristelser. Tiden er nå!

På Kirkens hjemmeside, LDS.org, finnes en egen 
avdeling for ungdom og familiehistorie. Gå til lds.
org/youth/family-history så kommer du dit. Der 
finnes det mange inspirerende historier og nyt-
tig kunnskap som har med dette emnet å gjøre. 
Følgende sitat av eldste Russell M. Nelson om 
ungdommer og slektsforskning finner man der:

“Åndelige bånd skapes når en ung kvinne hjel-
per sin farmor med å skrive inn slektsopplysninger 
på datamaskinen, eller når en ung mann finner 
sin oldefars navn i en folketelling. Når våre hjerter 
vender seg til våre forfedre, skjer det en forandring 
inne i oss. Vi føler oss som en del av noe som er 
større enn oss selv.”

Velkommen inn i slektsforskningens spennende 
verden! ◼

 Da vi studerte president 
Lorenzo Snows liv og 

læresetninger på møtene for 
Hjelpeforeningen og for preste-
dømmet i 2013, lærte vi om en 
stor familiesammenkomst presi-
dent Snow planla i anledning sin 
70-årsdag. Han inviterte alle sine 
barn og deres familier til en tre 
dagers samling i Brigham City 

Familiesammenkomst
aud milne, født Johansen, tidligere moss menighet

i Utah. Han ba dem innstendig 
om ikke å la noe hindre dem i å 
komme. President Snow hadde 
et sterkt ønske om å se alle 
samlet, og ved avslutningen av 
sammenkomsten ga han uttrykk 
for sin glede og takknemlighet 
for at han kunne betrakte et så 
“strålende og vidunderlig inspi-
rerende syn”.

75-årsjubilanten omkranset av barn med ektefeller
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Da 75-årsdagen til søster 
Gunvor Johansen i Moss menig-
het nærmet seg, ønsket hun å 
samle sine seks barn og deres 
familier til en ukes familietreff. 
Hun visste hvor vanskelig det 
ville være å samle alle, ettersom 
tre av hennes barn har bosatt 
seg i USA. Og fordi USA er et 
stort land, er det faktisk ca. 220, 
275 og 390 mil mellom disse tre 
barna. Etter at søster Johansens 
barn reiste hjemmefra, har de 
bare vært samlet én gang, i 2008, 
til hennes ektemanns og deres far 
Egils begravelse. Før 2008 hadde 
de ikke vært samlet siden 1988!

Tiden for sammenkomsten 
ble satt til 11.–17. august 2013, og 
innkvartering på Hvaler i Østfold 
ble sikret i slutten av 2012. Alle 

positive og hyggelige stundene 
var en effektiv måte å knytte 
familien sammen på etter hvert 
som varige minner ble skapt. 
Familietreffet var også en anled-
ning for barnebarna til å lære om 
sin familiearv. Uken nådde høy-
depunktet med en middag og et 
selskap fredag ettermiddag og 
kveld, da søster Johansens bror 
og hans tre barn og deres fami-
lier sluttet seg til de andre.

Profeten Joseph Smith under-
viste om familiers betydning og 
forklarte at “den samme sosiale 
omgang som finnes blant oss 
her, vil finnes blant oss der” 
(L&p 130:2). Familiesammen-
komsten bidro til å styrke fami-
liebånd blant voksne søsken og 
deres familier, og disse bånd vil 
etterlate seg et varig inntrykk i 
dette liv og i livet heretter. Søster 
Johansen følte at dette var verdt 
enhver innsats! ◼

familiene ble bedt om ikke å la 
noe komme i veien for denne 
samlingen! De tre familiene fra 
USA, 16 personer totalt, ankom 
noen dager før familietreffet, og 
11. august var endelig alle 26 
familiemedlemmer samlet på 
Hvaler. Uken som fulgte omfattet 
mange morsomme og hyggelige 
opplevelser. Den dagen som kan-
skje vil bli husket best, er dagen 
med “øyhopping”, da øyene 
Herføl og Søndre Sandøy ble 
utforsket av ivrige barn og voksne.

Barnebarna frydet seg hver 
dag over en strand i nærheten 
og svømmebassenget. Søsken-
barn ble kjent med hverandre 
igjen og hygget seg over å være 
sammen. De voksne satt oppe 
til langt på natt og pratet. Disse 

Du er velkommen til å sende inn nyhetsartikler  
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: rostulen@broadpark.no,  

tlf 37086085 eller 
ole Podhorny, vestbrynet 13, 1519 moss, e-post: 

ole@podhorny.com, tlf. 92648934 eller 69271704 ◼
Seks barn overrakte takkekort til mor, mormor, farmor, svigermor, osv.

FA
m

iLi
En



 J a n u a r  2 0 1 4  L5

onkel Pauls vitnesbyrd
anne Brændsrud edlund, Haninge – tidligere asker

år tidligere. Det var 
Mormons bok, en bok 
jeg aldri hadde hørt om. 
Inne i boken sto det et 
navn, og jeg forsto at 
dette var en gave til min 
bestemor som hun hadde 
fått for lenge siden.

Jeg syklet hjem så fort 
jeg kunne med bøkene, 
for jeg var så ivrig etter å 
lese i dem. Disse var som 
en guddommelig gave til 
meg. Etterhvert som jeg 
leste, ble den følelsen enda 
sterkere. Jeg visste ikke hvilken 
kirke som hadde disse bøkene, så jeg 
begynte å spørre litt rundt. Presten i statskirken var 
en god venn av meg, men han advarte meg og sa 
at jeg skulle kaste bøkene, fordi de ikke skulle være 
bra for meg. Han ga imidlertid ingen god forklaring.

Så jeg fortsatte å spørre rundt og fikk til slutt 
vite at kirken het Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige og at den lå i Oslo. Jeg reiste dit, og etter 
mye om og men fant jeg kirken og spurte om jeg 
kunne få komme inn. Etter å ha blitt invitert inn, 
pratet jeg med grenspresidenten der, og han sa: 
‘Da har du kommet til den rette kirken, og Gud 
har ledet deg hit.’ Noen uker før hadde de planer 
om å sende misjonærer til Odalen, men de hadde 
ikke noe sted å bo. ‘De kan bo hos meg,’ sa jeg. 
Som sagt så gjort, misjonærene kom og bodde hos 
meg, og jeg ble undervist av dem i ett år før jeg tok 
skrittet å bli døpt. Det har jeg aldri angret.

Det skulle vise seg at det hadde vært misjonæ-
rer i Odalen da min bestemor levde, og av dem 
hadde hun fått Mormons bok.

Jeg fant min andre hustru i Kirken, og vi fikk fire 
sønner. Vi flyttet etterhvert til Salt Lake City, ettersom 

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

Paul Hansen  
fra Odalen

FA
m

iLi
En

 Dette er det nedtegnede vitnesbyrdet til min 
onkel Paul:

“Jeg heter Paul Hansen, ble født i Odalen i 1911 
og var eldst av 10 søsken. Jeg utdannet meg innen 
byggeteknikk, giftet meg og bygget det huset vi 
skulle bo i. Kort tid etter at vi hadde giftet oss, ble 
min kone syk og døde.

På våren i 1947 hadde jeg en spesiell drøm. 
Den handlet om at jeg så en bok med et bilde på 
permen. Da jeg våknet tenkte jeg – en drøm er en 
drøm – så jeg tenkte ikke mer på det.

Natten til den 24. juni var det et forferdelig uvær 
med mye regn. Dagen etter begynte jeg å lede bort 
vann fra huset og veien. Da jeg gjorde dette, hørte 
jeg en stemme. Noen kalte meg ved navn og sa at 
jeg skulle gå til Inngjerdslen – der mitt barndoms-
hjem og mine besteforeldres hus lå. Jeg så meg 
om, men ingen var der. Jeg bestemte meg for å 
gjøre som jeg ble oppfordret.

På veien opp mot Inngjerdslen er det et vei-
skille der en vei leder til mitt barndomshjem og 
den andre til mine besteforeldres hus. Jeg ble 
ledet til det andre, men visste ikke hva jeg skulle 
gjøre der, for huset hadde stått tomt i flere år. Jeg 
gikk inn i huset og opp på loftet og tenkte at det 
kanskje kunne være noe interessant der, eventuelt 
en gammel bibel etter min bestemor. Men jeg fant 
ingenting og gikk ned igjen.

Jeg var på vei ut, men en usynlig kraft stoppet 
meg og snudde meg helt rundt. Jeg så en gammel 
kommode og begynte å åpne skuffene. Tre av 
skuffene inneholdt ingenting, men da jeg åpnet 
den nederste skuffen, ble jeg stående og stirre. 
I den lå fire bøker, og på permen på den øverste 
var det bildet som jeg hadde sett i min drøm noen 
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det skulle gjøre det lettere for meg å slektsforske der.
Da vi hadde bodd der en stund, fikk jeg kon-

takt med den misjonæren som underviste bes-
temor, og det var hans navn som sto i hennes 
skrifter. Vi var så glade og takknemlige at vi gråt 
av glede begge to – han på grunn av at han hadde 
reist hjem fra sin misjon uten å døpe noen, for nå 
å se fruktene av sitt arbeide, og jeg på grunn av at 
jeg hadde funnet sannheten som jeg hadde søkt 
etter så lenge.

Det er mitt vitnesbyrd som brenner i meg, som 
gjør at jeg vil dele evangeliet med mine medmen-
nesker, spesielt min familie, mine søsken og min 
slekt. Det er mitt vitnesbyrd at evangeliet er sant 
og at min historie er sann. Paul Hansen” ◼

fotnote.
 1. Onkel Paul døde i 1990. Jeg er takknemlig for at min olde-

mor tok imot Mormons bok og viste veien for min onkel 
til å få sitt vitnesbyrd og dele det med oss. Onkel Paul fikk 
også muligheten til å komme tilbake til Norge for å lede 
byggingen av møtehuset i Hekkveien i Oslo. I 1981 ble min 
mamma, Borghild Brændsrud, medlem av Kirken, og to år 
senere tok også jeg imot innbydelsen til å bli døpt. Jeg sier 
som min onkel: “Jeg har aldri angret på det.”

familien vår, brødre og søstre 
i kirken, hjemmelærerne, besø-
kende lærerinner og biskopen 
vår, så står vi sterkere.

Når vi vet hva spillereglene 
er og holder oss til dem, slip-
per vi å få rødt kort eller bli 
utvist. En advarsel og gult kort 
er nok riktig innimellom for å 
minne oss på dem, men med 
spilleregler, med normer og 
regler og bud, har vi all ver-
dens mulighet til å spille en 
lang, god kamp.

Å leve livet med Kristus som 
vårt sentrum er ikke nødvendig-
vis å proklamere evangeliet på 
torvet. Det er å leve etter Kristus, 
gå i hans spor, følge hans eksem-
pel og alltid huske hvor målet 
vårt ligger. Da ligger seieren 
innen rekkevidde.

En måte er å leve livet på 
den måte vår Frelser ønsker. 
Familieerklæringen sier:

“Foreldre har en hellig plikt 
til å oppdra sine barn i kjærlig-
het og rettferdighet, til å dekke 
deres fysiske og åndelige behov, 
til å lære dem å elske og tjene 
hverandre, til å overholde Guds 
bud og å være lovlydige borgere 
hvor de enn bor.

Lykke i familien oppnås med 
størst sannsynlighet når den 

s a g t  a V  s i s t e - d a g e r s - H e L L i g e

Borghild og Anne Brændsrud
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katinka Bakkland, moss

 og hva betyr det egentlig å ha 
Jesus Kristus som sentrum i 

familielivet? At den maskinen som 
familien jo er, går som smurt, at 
det aldri er kluss med maskine-
riet? At barna sitter som tente lys 
på hjemmeaften, at alle vil be all-
tid, at det aldri er søskenkrangel, 
at vi som foreldre er enige om alt 
og aldri blir sure på hverandre? At 
livet er en dans på tornefrie roser 
som dufter av eng og blomster?

Hva med det kaoset som hver-
dagen er, hvordan har vi Jesus 
Kristus i sentrum når vi stresser av 
gårde til skole, jobb og aktiviteter 
fra morgen til kveld?

Jeg ser på det å ha Jesus Kristus 
i sentrum av mitt liv, som like viktig 
som for en fotballspiller å vite hvor 
målet på fotballbanen er. Hvis du 
ikke vet hvor lenge kampen skal 
spilles, hva målet er, hvem lagka-
meratene dine er, hva spillereglene 
er, så blir det ikke bra fotball.

Når vi vet hvor lenge kampen, 
eller livet, skal spilles, nemlig 
evigheten, så tar vi nødvendigvis 
valg med det i tankene.

Når vi vet hva målet er, nemlig 
evige familier, så blir fokuset på 
familien som enhet og ekteska-
pet som kjerne mye sterkere.

Når vi kjenner lagkamera-
tene våre, som er vennene våre, 
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er grunnlagt på vår Herre Jesu 
Kristi læresetninger.

Gode ekteskap og familier 
opprettes og opprettholdes når 
de bygger på prinsippene tro, 
bønn, omvendelse, tilgivelse, 
respekt, kjærlighet, medfølelse, 
arbeid og sunne aktiviteter.”

Tro, bønn, omvendelse, tilgi-
velse, respekt, kjærlighet, medfø-
lelse, arbeid og sunne aktiviteter 
er altså oppskriften på et lykke-
lig familieliv.

Eldste Quentin L. Cook sa 
nylig i en konferansetale:

“Foreldre, den tid er for 
lengst forbi da vanlig aktiv 
deltagelse på Kirkens møter og 
programmer, selv om de er vik-
tige, kan oppfylle deres hellige 
ansvar for å lære deres barn å 
leve et moralsk og godt liv og 
vandre rettskaffent for Herren. 
Foreldre må ha mot ti å filtrere 
eller overvåke Internett-tilgang, 
TV, filmer og musikk. Foreldre 
må ha mot til å si nei, forsvare 
sannheten og bære sterke vit-
nesbyrd. Deres barn trenger å 

Mannen min hadde vært 
i Afghanistan to perioder rett 
etter hverandre, jeg var hjemme 
med fem barn og fulltidsstudier. 
Men man kan ikke være super-
kvinne. “Somethings gotta give”, 
som det heter. Da Kjetil kom 
hjem, gikk jeg ganske fort langt 
ned i kjelleren. Jeg var fysisk 
utslitt i tillegg til at jeg fikk en 
depresjon. Det var en tøff tid, 
spesielt for mine nærmeste. I 
den forbindelse går jeg nå på et 
kurs i depresjonsmestring. En av 
de øvelsene jeg har fått der, er 
noe de kaller “trygg plass”. Man 
skal visualisere frem et minne 
om noe godt, koselig eller trygt. 
Enten bare ved å tenke seg 
tilbake eller se bilder eller annet. 
Målet er å hente frem en god, 
varm og trygg følelse som kan 
være med på å gi deg styrke 
når du trenger det. Jeg har ikke 
helt klart å finne hva jeg skulle 
bruke. De øyeblikkene der 
Ånden er sterk, er øyeblikk der 
glede overskuer alt og bryter 
igjennom den tetteste tåke.

Katinka 
Bakkland,  
Moss menighet
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vite at dere har tro på Frelseren, 
elsker deres himmelske Fader 
og oppholder Kirkens ledere. 
Åndelig modenhet må blomstre 
i vårt hjem.”

Verden ligger åpen foran oss 
og våre barn. Det er lett å gå vill. 
Vi trenger å være gode ledere i 
vår familie. Vi trenger å invitere

Ånden inn i vårt hjem og vårt 
hjerte. Skriftene er viktige for 
åndelig næring. De inspirerer 
til engasjement og er som eldste 
Cook sier: “balsam for såre følel-
ser, sinne eller dessillusjon”.

Og jeg vet veldig godt at 
det ikke er lett å få til skriftstu-
dium til enhver tid. Vi har fem 
veldig forskjellige barn og fem 
forskjellige utfordringer. Om 
du ikke får til bønn og skrift-
studium akkurat som du vil og 
når du vil, så vær tålmodig. Prøv 
en annen tid, en annen måte, 
tilpass til familien din. Men ikke 
gi opp. Prøv mer. Vi trenger å 
holde fast i jernstangen på ett 
eller annet vis, og vi trenger at 
våre barn gjør det også.
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Det er ikke ofte nok, men 
noen ganger er det som om gle-
den over evangeliet, over sann-
heten og virkeligheten av det vi 
tror på, brenner inni meg. Den 
følelsen var spesielt sterk den 
dagen jeg som 18-åring ble døpt. 
Det var en glede som sprengte 
på innenfra og ut, og jeg følte at 
jeg kunne utholde alt som måtte 
komme min vei. På misjon brant 
det spesielt etter en konferanse 
vi var på. Da følte vi at vi kunne 
løpe verden rundt og rope ut 
om evangeliet etterpå. Vi daffet 
ikke rundt fra dør til dør. Vi små-
løp imellom og møtte de åpne 
dørene med store smil.

Glede over evangeliet og vårt 
vidnesbyrd om Frelseren kan gi 
dyp lykke og glede.

For en stund siden gikk jeg 
rundt og var litt skuffet over 
meg selv og fokuserte nok litt 
vel mye på dette. Så kommer 
mannen min hjem fra høyråds-
møte og hilser meg fra president 
Herland som sa at han skulle gi 
meg følgende beskjed: “Du er 
bedre enn du tror.”

Det fikk meg opp fra gjørma, 
til å løfte hodet og se fremover 
igjen. I stedet for å gå rundt og 
fokusere på det vi ikke klarer, 
er det viktig å fokusere på det 
man faktisk klarer. For å tjene 
andre må man løfte hodet og 
se på dem i stedet for å se ned 
på egne ben. Og finnes det no
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Bestemor foreslo  
at vi skulle be
Lea s, fredrikstad

 En gang da jeg var hos min bestemor, var jeg 
veldig syk og jeg fikk en medisin, men vi mistet 

den.Vi lette oppe og nede, men vi fant ingenting. 
Bestemor foreslo at vi skulle be. Vi gjorde det og 
lette videre.

Vi skulle se oppe en gang til og da fant vi 
medisinen oppe i trappa. Vi hadde lett der tidligere, 
men vi så den ikke før vi holdt en bønn. ◼

Bruk YouTube og søk på mormon messages 
for korte, oppbyggende budskap i hverdagen. ◼

egentlig noe bedre råd enn det 
Gordon B. Hinckleys far sa til 
ham da han var på misjon, nem-
lig: “Glem deg selv og sett i gang 
med arbeidet!” Vi har alltid tid 
eller mulighet til å tjene hveran-
dre, både i familien og utenfor.

La oss gå tilbake til eksemplet 
med fotball. Når vi spiller, må vi 
også huske å nyte spillet under-
veis! En fotballkamp kan være 
kjedelig når det spilles defensivt. 
Gå ut, drible motstanderen, stikk 
hodet ut og head ballen.

“Mennesket er til for å kunne 
ha glede” 2. Nephi 2:25

Gordon B. Hinckley sa at 
vi ikke bare skal “holde ut livet, 
vi skal leve det!”

For evangeliet er glede, 
Kristus er glede, og livet er 
glede. La oss finne vår egen 
åndelige trygge plass og hente 
den frem ofte. Og la oss lage 
nye, både alene og som familie.

Jeg vet, helt og fullstendig, at 
dette er Jesu Kristi evangelium. 
Vi har et liv med en mening. Vi 
har en Frelser som hjelper oss 
på veien hjem. Vi har en kjærlig 
himmelsk Fader. Når jeg av og til 
føler meg langt nede, så er det 
ingenting som er så sterkt med 
på å dra meg opp som følelsen 
av at jeg har verdi hos min him-
melske Fader, at han elsker meg. 
Og han elsker deg. Han elsker 
hver enkelt av oss og ønsker at 
vi alle kommer hjem en dag. ◼

Lea S, Fredrikstad menighet
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