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Vi ønsker å uttrykke takknemlighet for den godhet og trofasthet som medlemmene 
av Kirken i hele Europa viser. Vi ser den innvirkning dypere tro har på livet til dem vi møter. 
Vi fryder oss over den glede som en økende forståelse av Frelserens forsonende gave bringer 
til så mange.

Vi undrer oss over de utallige tusener av timer som ytes i tjeneste for andre. Det meste 
av denne tjenesten og hengivenheten går usett og urapportert hen, og foregår i hjemmet.

Kirken i Europa har startet et nytt kapittel av vekst, med flere som deltar på søndagens 
møter enn noen gang tidligere, samtidig som Kirkens medlemstall på verdensbasis har pas-
sert femten millioner. Takk for at dere inviterer og tar med deres venner til kirken, og for at 
dere hjelper dem tilbake som har kommet på avveier. Deres daglige eksempel blir lagt merke 
til og verdsatt av menneskene rundt dere.

Vi har sett personlige stormer ridd av og utfordringer overvunnet. Det finnes tålmodig-
het og styrke i motgang, og en hjelpende hånd til dem som går gjennom sine egne prøvelser 
på områder som helse, relasjoner eller økonomiske vanskeligheter.

Vi er takknemlige for å se så mye glede i dem som anvender prinsippene i det gjengitte 
evangelium i sitt eget liv, samtidig som de sprer disse velsignelsene til fordel for andre.

Vår kjærlige Fader i himmelen og vår Frelser Jesus Kristus er ivrige etter å utøse sine vel-
signelser over oss for hvert skritt vi tar i tro, og for hver lydighetshandling vi viser dem. Jesus 
lover i Lære og pakter:

“For så sier Herren: Jeg, Herren, er barmhjertig og nådig mot dem som frykter meg, og 
finner behag i å hedre dem som tjener meg i rettferdighet og sannhet inntil enden. Stor skal 
deres lønn bli, og evig skal deres herlighet være” (L&p 76:5-6).

Takk for deres eksempel og tjeneste. Det er et privilegium å tjene sammen med dere.

Presidentskapet for området Europa

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 

Et budskap om 
takknemlighet
Presidentskapet for området Europa Områdepresidenskapet for Europa: Eldste Patrick 

Kearon, førsterådgiver; Eldste José A. Teixeira, 
President; Eldste Timothy J. Dyches, annenrådgiver
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 Biskop Stein Arthur Andersen, Sandvika menig-
het, ble på stavskonferansen for Oslo stav, som 

ble holdt i Romerike møtehus 19.-20. oktober 
2013, kalt, oppholdt og beskikket som ny stavs-
president for Oslo stav. Som rådgivere fikk han 
Kjetil Porsbøll og Øystein Amundsen. Det tidligere 
stavspresidentskapet med Tom-Atle Herland, Kjetil 
Porsbøll og Jan-Erik Landsverk Kittelsen ble takket 
og avløst ved samme anledning.

Det er ni år siden president Herland fikk sitt kall 
av eldste Perry i De tolvs råd. Han har vært høyt 
aktet og elsket i sitt kall.

Denne gangen var det eldste Jose A. Teixeira, 
områdepresident for Europa, som presiderte over 
stavskonferansen. Sammen med eldste Axel Leimer, 
en områdesytti fra Frankfurt, intervjuet de hele 
lørdagen biskoper, høyrådsmedlemmer og andre 
ledere før de ved bønn og inspirasjon kalte bror 
Andersen og samtalte med ham og hans hustru, 
Hilde, om kallet. Bror Andersen foreslo så rådgivere 
som deretter ble kalt i nærvær av sine ektefeller.

Det var eldste Leimer som i begyn-
nelsen av fellesmøtet søndag foretok 
avløsningene og fremla det nye stavs-
presidentskapet for forsamlingen, 
som tilkjennega sin støtte med opp-
løftet hånd. De nye lederne tok så 
plass på forhøyningen. Konferansens 
møter ble overført via Internett til 
møtehusene i Trondheim, Sandvika 
og Moss. I sin takketale oppfor-
dret president Herland i kjent stil 
brødrene om å være snille og 
vennlige mot sin ektefelle og  
sørge for åndelig påfyll daglig.

President Andersen sa at han opplevde 
kallet som skremmende og ydmykende, 
men at vår himmelske Fader hadde bekref-
tet for ham at det skal gå bra. Han takket 
bror Herland som en god leder og venn 
som hadde større sko enn han ville kunne 
fylle. Han takket sin hustru, Hilde, som han 
omtalte som en klippe i deres hjem. Han minnet 
også om viktigheten av å rekke ut en hånd og en 
invitasjon til mindre aktive. Han var selv mindre 
aktiv som femtenåring da en seminarlærer besøkte 
hjemmet deres og inviterte ham med. Det ble et 
vendepunkt i hans liv. Søster Herland og søster 
Andersen bar begge sine vitnesbyrd i en ånd av 
tro og takknemlighet.

Bror Landsverk Kittelsen – også en tempelbeseg-
ler – som president Herland omtalte som stavens 
snilleste mann, fortalte hvordan han har vokst fra 
å lytte høflig til misjonærene i 1976 
sammen med sin hustru, til et få et lite 
vitnesbyrd og videre til nå å ha mottatt 
et stort vitnesbyrd. Bror Porsbøll takket 
for alt han hadde lært av president 
Herland og for at han fikk fortsette 
som rådgiver i det nye presidentska-
pet. Han minnet om at det er ved Kristi 
forsoning vi kan klare våre oppgaver.

Det nye stavspresidentskapet: Stein Arthur Andersen 
flankert av sine rådgivere Kjetil Porsbøll og Øystein 
Amundsen
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Søster Hilde Andersen
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Tom Atle 
Herland ble 

avløst etter ni år
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Marit Herland 

takket og vitnet
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L O K A L N Y T T

ny stavspresident 
i Oslo stav
Ole Podhorny, lokalredaktør
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Bror Øystein Amundsen nevnte med humor at 
det er tredje gang han får prøve seg som rådgiver 
i et stavspresidentskap, og han håpet på å kunne 
lære å gjøre det riktig denne gangen. Han takket 
president Herland for et Kristus-lignende tenkesett.
Både søster Herland og søster Andersen bar vit-
nesbyrd og uttrykte tro og takknemlighet.

Før koret under ledelse av søster Lise Bjørneng 
avsluttet med salmen “O store Gud”, talte eldste 
Leimer om ekteskap og skilsmisse. Skilsmisse er 
ikke løsningen, sa han, men stadig å bygge og 
berike ekteskapet.

President. Teixeira talte til slutt om viktighe-
ten av lydighet og om tro som et handlingsprin-
sipp. Den handling tro krever er omvendelse. 
Derigjennom vokser troen. Vår omvendelse 
omfatter at vi forandrer vår tenkemåte (vår måte 
å se verden på), våre kjerneverdier og vår adferd. 
Troen må forankres i Jesus Kristus. ◼

navn. Nå begynner det mor-
somme og spennende arbeidet  
med å bygge ditt eget tre ved å 
skrive inn dine foreldre, beste-
foreldre og eventuell ektefelle og 
barn. Når det gjelder slektninger 
som lever, vil du ikke kunne 
få noen hjelp til å finne dem, 
ettersom programmet ikke gir ut 
opplysninger om levende perso-
ner. Du kan derimot gjerne selv 
skrive dem inn i ditt eget tre. 
Dersom dine foreldre lever, må 
du alltid skrive inn dem først for 
å komme videre bakover. Men 
når det gjelder avdøde slektnin-
ger, vil programmet alltid først 
se etter om personen allerede 
finnes innlagt i treet. Dersom 
det er tilfelle, legger du enkelt 
inn ham/henne på rett sted i ditt 
eget tre, og vips kommer alle 
denne personens innlagte slekt-
ninger og forfedre også inn på 
treet ditt. Magisk!

Søster Evans 
fra Den norske 
misjon talte
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Eldste JoséA. Teixeira, områdepresident for Europa. 
Christian Karlsson som tolk
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Boken om våre avdøde
Kari Sandum, Västerhaninge

 “La oss fremlegge i hans hel-
lige tempel … en bok verdig 

all antagelse som inneholder 
opptegnelsen over våre avdøde.” 
(L&p 128:24)

Etter flere år med utvikling 
og forfining og testing, kom på 
sensommeren 2012 en underav-
deling av FamilySearch, nemlig 
Family Tree, ut for medlemmer 
av Kirken, og våren 2013 også for 
allmennheten. Dette familietreet 
er et enkelt og kraftfullt redskap 
for å hjelpe deg å organisere din 
slektsforskning i anetavler og 
familiegrupper, samt for å forbe-
rede navn til templet. Du kom-
mer til familietreet ved å gå inn 
på familysearch.org og klikke på 
Family Tree. Da blir du bedt om 
å logge inn med din LDS-konto 
eller å skape en innlognings-
konto, og så er du i gang.

Første gang du kommer inn 
på treet, ser du bare ditt eget 

Kari og Birger 
Sandum foran 
Stockholm 
tempel
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Og nå fortsetter det mor-
somme og spennende med å 
legge inn fotografier, skannede 
brev, historier, kildehenvisninger 
etc. på din slektnings personlige 
side. Det finnes i prinsipp ingen 
begrensninger for hvor mye 
informasjon det er plass til for 
hver person. I og med at treet er 
internettbasert, kan du lett sam-
arbeide med andre om å gjøre 
det så korrekt og fullstendig 
som mulig. Du kan også gjøre 
vakre utskrifter av familietreet 

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

i vifteform som anetavle eller 
som familiegrupper.

Kontakt en slektshistorisk 
konsulent i menigheten eller 
grenen der du bor, eller besøk 
ditt lokale slektshistoriske sen-
ter, så får du hjelp til å komme 
i gang med ditt eget familitre. 
Samtidig kan du også få vite 
mer om hvilke ressurser som 
FamilySearch for øvrig kan tilby 
deg i din forskning.

Velkommen til å slektsforske 
med FamilySearch. ◼

S A g T  A V  S i S T E - D A g E R S - h E L L i g E

vi er et folk som er vel kjent med tjeneste, men 
av og til i vår travle tilværelse kan det være 

godt å bli minnet på hvilke pakter vi har inngått.
Frelseren er det største eksempel på uselvisk 

tjeneste som vi kjenner til. Han tjente menneskene 
enkeltvis, en og en.

De av oss som har gått ned i dåpens vann, har inn-
gått en pakt om å gjøre det samme. Vi har inngått en 
pakt om alltid å minnes Frelseren og holde hans bud.

Og Frelseren sa: “DETTE ER MITT BUD AT 
DERE SKAL ELSKE HVERANDRE, LIKESOM JEG 
HAR ELSKET DERE.”

President Monson har sagt: “Vi er omgitt av 
mennesker som trenger vår oppmerksomhet, vår 
oppmuntring, støtte, trøst og vennlighet. Vi er 
Herrens hender her på jorden.”

I Hjelpeforeningen har vi et flott ord i vårt 
motto: Nestekjærlighet.

Torill Solvang, 
Västerhaninge
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Torill Solvang, Västerhaninge

Du er velkommen til å 
sende inn nyhetsartikler  
og foto til Lokalnytt. 

For å kunne tjene effektivt trenger vi nestekjærlig-
het. Noen ganger kan vi kanskje føle at vi ikke har 
så mye nestekjærlighet, men da er det interessant 
å legge merke til at det vil du få ved nettopp å gå 
ut og tjene. Så hvis man har en dårlig dag, gå ut og 
gjør noe for en annen. Da vil du komme hjem som 
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et nytt menneske. Det har jeg erfart mange ganger. 
Det er en av de store velsignelsene ved å tjene.

Det er også viktig at vi anstrenger oss litt når vi 
skal tjene. Det er da vi vokser åndelig. Det er ikke 
alltid bekvemt, det passer ikke alltid inn i vår tids-
plan, veldig ofte gjør det ikke det … men det er da 
det er viktig at vi glemmer oss selv litt og går ut av 
vår komfortsone.

Kristus sa en gang: “OM NOEN BER DEG GÅ EN 
MIL, GÅ DA TO MED HAM.”

Jeg tror jeg har funnet ut hvorfor han sa det sånn. 
Min erfaring har vist meg at de største velsignelsene 
ofte kommer på slutten av den andre milen. Og da 
vokser du åndelig.

I L&p 58:26 står det et skriftsted som ofte blir sitert:
“For se, det er ikke tjenlig at jeg befaler i alle ting, 

for den som må befales i alle ting, er en doven og 
ikke en klok tjener, derfor får han ingen lønn.” Det 
er jo en tankevekker, ikke sant?

Vårt endelige mål er jo å komme tilbake til vår 
himmelske Fader i det celestiale rike og bli lik Ham. 
Det er det frelsesplanen lærer oss. Den er vårt veikart.

I Skriftene snakkes det også ofte om Sion. Og 
hva er Sion: De rene av hjertet. Tror dere at vi kan 
bli rene av hjertet, og bli et Sions folk, uten tjeneste? 
Tjeneste er det middelet Herren har gitt oss som 
renser oss mest. Det er gjennom tjeneste vi blir kvitt 
egoisme, som er en av vår tids store snublestener. 
Vi må glemme oss selv for å finne oss selv.

Så vi kan si at Sion er vårt ideal. Vi kan også 
beskrive Sion som en person som strever for å få et 
rent hjerte og som er i prosessen med å kvalifisere 
seg til å stå i Guds nærhet. Så vi kan si at Sion er en 
prosess, et folk og et sted. Og det vil alltid være en 
hjertets tilstand.

Vi kvalifiserer oss til å bli et Sions folk ved å 
holde oss på den stien som leder til Sion. Og det  
vil alltid innebære tjeneste.

Sions ideal er hovedhensikten og hovedmålet med 
den nye og evige pakt, prestedømmets ed og pakt, 
og enhver frelsende pakt og ordinans i evangeliet.

Derfor er tjeneste så viktig. Gjennom tjeneste 
hjelper vi både oss selv og andre til å gå på denne 
stien. Vi hjelper både oss selv og andre til å bli 
åndelig sterke. Vi hjelper både oss selv og andre 
til å utvikle takknemlighet.

Et Sions folk tar sine pakter alvorlig og bokstave-
lig. De har en følelse av hastverk og en lengsel etter 
å opprette Sion i sitt hjerte.

President Benson ga hver person som har inngått 
pakter, ansvaret for å bli “Sion-lik”. Og Sion, som et 
samfunn, kan bare bli bygget opp av “Sion-personer”.

Vi husker at Enok bygget sitt Sion ETTER at folket 
individuelt hadde kvalifisert seg som “Sion-personer”.

Tror dere at det skjedde uten at de betjente 
hverandre?

Hjelpeforeningens generalpresident, Linda 
Burton, sier i en tale: “Vi er alle oppfordret til å følge 
Jesu lære og yte tjeneste for andre. Denne oppfor-
dringen er ikke begrenset til engleaktige søstre.”

Vi må lære å bli oppmerksomme på personer 
rundt oss. Ser du et behov, gjør noe med det, ikke 
vent på at noen andre gjør det. Da blir det høyst 
sannsynlig aldri gjort.

Kristus sa: “Den som vil være stor blant dere, han 
skal være de andres tjener.”

Noen ganger blir vi fristet til å tjene på en måte 
som vi ønsker å tjene på, og ikke nødvendigvis på 
den måten som det er behov for i øyeblikket.

Tjeneste er Sions livsnerve.
Det er gjennom tjeneste vi går fremover mot 

fullkommenhet. Ved å motta nåde (Herrens hjelp) 
for nåde (vår tjeneste for andre), vokser vi fra nåde 
(lys, sannhet, kraft og fullkommenhet) til nåde (mer 
lys, sannhet, kraft og fullkommenhet).

I L&p 98:12-13 snakker Johannes om Kristus:
“Og jeg, Johannes, så at han ikke mottok av fylden 

til å begynne med, men mottok nåde for nåde. Og 
han mottok ikke av fylden til å begynne med, men 
mottok nåde for nåde inntil han mottok en fylde.”

Se over deres liste med gjøremål. Vi er så travle i 
vår tid! Det er en av våre store prøver! Se over deres 
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prioriteringer, stryk det som ikke gir frelse.
Sett av tid til å tjene, i Kirken, i templet og  

deres medmennesker.
Jeg lover dere at en av de store velsignelsene  

vil være at alt vil falle på plass, og det som ikke  
er viktig, vil forsvinne.

Og da er du på veien til Sion.
Jeg vet at vår himmelske Fader lever. Jeg føler 

Ham veldig nær i mitt liv, jeg hadde ikke klart meg 
en dag uten Ham.

Jesus Kristus lever og leder denne kirken,  
for dette er hans kirke. ◼

Frederik Untlan 
O. bak til høyre 
med familienO
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Søk råd hos Herren 
Karl Frederik Untalan O.
Fredrikstad menighet

 Mitt favorittskriftsted er Alma 
37:37. Og der står det:

“Søk råd hos Herren i alt du 
foretar deg, og han vil lede deg 
til det gode. Ja, når du legger 
deg ned om kvelden, så legg deg 
ned for Herren, så han kan våke 
over deg når du sover, og når du 
står opp om morgenen, så la ditt 
hjerte være fylt av takk til Gud. 
Og hvis du gjør disse ting, skal du 
bli løftet opp på den siste dag.”

Det som motiverer meg med 
dette verset er at man må huske å 

be og takke for hva Han har gjort 
for oss, og at man kan spørre om 
hjelp for noe som man sliter med, 
få hjelp, råd og veiledning.

Det til og med styrker min tro 
og mitt vitnesbyrd. Hver dag ber 
jeg om hjelp, råd og at Den hel-
lige ånd kan være med meg så 
jeg kan få hjelp til å komme meg 
videre gjennom dagen, og at den 
kan beskytte og våke over meg.

Og hvis dere gjør det samme, 
så får dere også den hjelp som 
dere kan trenge. ◼

D E R F O R  V E T  j E g

Apostelen Peter – 
og mitt vitnesbyrd
Snorre goddager, Oslo menighet

 Peter levde i en tid der kulturen i kirken kan 
representeres ved de skriftlærde som ikke 

kunne se Frelseren tilgi synder uten å tenke ondt 
om ham (se Markus 2:1-12). Presteskapet i Israel 
hadde bygget «en Guds kirke» som var så på 
avveier at når den lovede Messias faktisk kom, var 
de med på å korsfeste ham i stedet for å falle for 
hans føtter i ærefrykt.

I Matteus 4:18-20 kaller Jesus på fiskerbrø-
drene Peter og Andreas og ber dem følge ham 
og bli menneskefiskere. Dette er det første 
bibeldokumenterte møtet vi kjenner til mellom 
Peter og Frelseren. Peter var sikkert en flott kar 
før han møtte Frelseren. Men siden han møtte 
ham, fikk han ny kunnskap som utvilsomt ville 
gjøre omvendelse til Herren mye lettere. Jeg 
tror også at Frelseren visste at Peter ville være 
lærevillig.

Jeg tror Peter måtte lære å ydmyke seg og 
lære å gi alt uten tanke for hva han ga. Jeg kan 
tenke meg at hendelsen i Markus 12:41-44 – der 
Frelseren forteller sine disipler at enken som la 
to skjerver i tempelkisten, ga mer enn alle de 
andre, “for de gav alle av sin overflod, men hun 
gav av sin fattigdom […] alt det hun hadde å 
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leve av” – var en god hjelp til å forstå 
hvordan Gud ser på disse tingene. 
Denne hendelsen kan ha lært Peter 
om hvordan Gud ser på villige men-
nesker. Gud kjenner alle mennesker 
og deres handlinger.

Etter å ha sett talen “Det første 
og største bud” av eldste Jeffrey R. 
Holland, fra generalkonferansen i 
oktober 2012, sitter jeg med følelsen 
av at frem til Kristi oppstandelse er 
Peter en som følger, han er i all hoved-
sak en disippel; en som lytter, lærer og 
forberedes helt til Kristi død og opp-
standelse. Fra dette tidspunktet skal 
Peter fylle rollen som profet og spesielt 
vitne om Jesus Kristus. Han står på 
kanten, men våger ikke å ta steget ut 
i det ukjente. I stedet tar han med seg 
noen av disiplene og fisker hele natten. 
Hele natten fisker disiplene, men når morgenen 
kommer, er båtene like tomme som da de begynte. 
De fire disiplene oppdager Frelseren på stranden. 
Når de gjør det, hopper Peter overbord og kommer 
først i land. Jeg føler sterkt at eldste Holland beskri-
ver helt riktig hva som kan ha skjedd.

“Etter et gledelig gjensyn med den oppstandne 
Jesus, hadde Peter en ordveksling med Frelseren 
som jeg anser som det avgjørende vendepunkt i 
den apostoliske tjeneste generelt, og sikkert for 
Peter personlig, som førte denne klippen av en 
mann inn i et majestetisk liv viet til tjeneste og 
ledelse. Idet han så på deres medtatte, små båter, 
deres frynsete garn og en fantastisk haug med 153 
fisker, sa Jesus til sin seniorapostel: “Peter, elsker 
du meg mer enn du elsker alt dette?” Peter svarte: 
“Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.”

Frelseren svarer, men fortsetter å se inn i 
øynene til sin disippel og sier igjen: “Peter, elsker 
du meg?” Utvilsomt litt forvirret på grunn av repe-
tisjonen av spørsmålet, svarer den store fisker nok 

en gang: “Ja, Herre, du vet at jeg har 
deg kjær.”

Jeg har grunnet mye på disse av 
avsnittene. Jeg tror at grunnen til at 
dette kan være det store vendepunk-
tet i den tidlige Kirken, er enkel, nem-
lig valgene til Peter. Jeg tror med hele 
mitt hjerte at Peter tok i allfall to valg.

Det første var: “Jeg vil utføre 
ansvarsoppgaven pålagt meg av 
Kristus.”

Det andre: “Jeg vil gjøre hva som 
helst som kreves for å kunne utføre 
den første avgjørelsen.”

Etter at Peter valgte å ta på seg 
det fulle ansvaret med tanke på hele 
Kirkens ve og vel, sto Kirken igjen 
med en leder som hadde valgt å være 
urokkelig, og som ga den tidlige 
Kirken en klar retning. Nå erkjenner 

jeg at Peter sannsynligvis aldri ble perfekt og at 
den tidligste tiden kan ha vært famlende. Men 
jeg tror ikke det varte lenge om det i det hele tatt 
noen gang var et problem.

I Apostelens gjerninger 1:3 leser vi at Kristus 
underviste sine apostler “om det som hørte 
Guds rike til”. Dette var nok undervising om 
alle de ting som ville bidra til å frembringe og 
opprettholde Guds rike på jorden. Samtidig tror 
jeg Frelseren blåste på deres vitnesbyrdsflamme 
med sin undervising, slik at disse spesielle 
vitnene kunne bli mektige redskaper i Herrens 
hender. I samme kapittel, versene 15-26, leser 
vi hvordan Peter hadde lært og forsto viktighe-
ten av et fulltallig quorum.

Jeg har en gang hørt et ordtak som lyder: “Mot 
er ikke fravær av frykt, men å kunne mestre den.” 
Jeg ser for meg Peter som en mester til å mestre 
frykten, spesielt siden han ble arrestert og fengs-
let. Dette skjedde i Apostlenes gjerninger 4:1-3. 
Man kan se en fin fremstilling av dette i en av 

Snorre Goddager, 
Oslo
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Kirkens bibelvideoer (se http://www.lds.org/
bible-videos/videos/peter-preaches-and-is-
arrested?lang=eng).

Helt til slutt ønsker jeg å trekke frem at Peter 
valgte å tilegne seg stor kunnskap. Åndelig 
kunnskap er noe en får, men også noe man 
tilegner seg. Veldig aktuelt for vår tid er versene 
i Apostlenes gjerninger 2:14-21, der Peter vitner 
om de siste dager, som vi nå lever i.

Jeg kan ikke tenke meg noe bedre vitne om 
Kristus enn Peter før han døde. Jeg er takknem-
lig for at jeg har lært at Apostlenes gjerninger 
og brevene i Det nye testamente ikke utgjør 
en bok om apostlene, men en bok om apost-
lene som vitner om Kristus. En annen ting jeg 
ser bedre enn før, er at Peter, når han hadde 
Kristus hos seg, hadde egenskaper som lære-
villighet, ydmykhet til å bli undervist og en 
voksende tro. Etter hendelsen ved Galileasjøen, 
som eldste Holland så flott beskrev i sin tale, 
og de førti dagene beskrevet i første kapittel i 
Apostlenes gjerninger, ser jeg mer handlingsba-
serte kvaliteter ved Peter, slik som hans utrolige 
tro. Peter lot seg ikke kue av å bli fengslet. Han 
oppsøkte de steder der det var flest mennesker, 
selv om han visste at det også ville være fiendt-
lig innstilte mennesker der. Jeg er takknemlig 
for vitnesbyrdene hans. Han fulgte Frelseren fra 
første stund og ble etterhvert profet og presi-
dent for den tidlige Kirken. Jeg føler at han på 
mange måter viser oss veien fra den dagen vi 
blir døpt til den dagen vi er sterke og urokke-
lige medlemmer av Kirken.

Jeg vet at Peter virkelig har levd. Han har 
virkelig vært som et sennepsfrø som har vokst 
til et stort sennepstre. Jeg vet at han vitner om 
Kristus. Jeg vet at Kristus lever og elsker alle. 
Jeg er takknemlig for templet, som er min trygge 
havn i verden. Jeg kan ikke tilstrekkelig uttrykke 
min takknemlighet til Faderen og Sønnen. De 
har reddet livet mitt. ◼

hvor det må styrkes, og hva Kris-
tus betyr for meg. Jeg måtte spørre 
meg selv om når jeg har sett min 
himmelske Faders hånd i mitt liv 
den siste tiden. Jeg må ærlig talt 
si at noen ganger tar det lengre 
tid å svare enn andre, men jeg ser 
flere og flere hverdagsmirakler jo 
mer åpen jeg er for å se etter dem. 
Jeg blir mer og mer overveldet av 
takknemlighet. Profilen kan også 
redigeres etter hvert som vi vok-
ser. Så kjære søstre, vår fantastiske 
Hjelpeforenings-president føler 
sterkt at denne muligheten er 
noe som bør benyttes av flere. Alt 
du trenger å gjøre er å gå inn på 
mormon.org. Velg “profile” oppe 
i høyre hjørne, deretter “create 
a profile”. Så står det instrukser 
videre. Du kan bytte språket til 
norsk om du vil. Trenger du hjelp, 
så bare spør din Hjelpeforenings-
president eller noen andre. Vi er 
også veldig tilgjengelige om det er 
noe vi kan gjøre for dere! ◼ nO
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 “La ditt lys skinne”
janne Maren Munthe, Moss

 For en stund siden fikk Kris 
og jeg en fin oppfordring fra 

misjonærene. På nettsiden mor-
mon.org har vi en unik mulighet 
til å følge Frelserens formaning 
ved å dele vårt vitnesbyrd rett fra 
sofaen vår. Man lager en profil så 
andre kan bli litt kjent med hvem 
vi er og hva slags liv vi lever, også 
i hverdagen vår. De med samme 
interesser eller yrker som oss kan 
søke opp vår profil. Det gjør det 
mye lettere å knytte seg til noen 
i Kirken, i stedet for kun å ha 
kontakt med misjonærene som 
ofte kan virke litt fremmede. Det 
åpner for en hel del av Guds barn 
som ikke vil få eller benytte noen 
annen anledning til å introduse-
res til Kirken. Kanskje akkurat din 
profil kan være det som gir nok 
trygghet til at noen tar steget og 
besøker en menighet! Bare tan-
ken på at noe så enkelt kan være 
med på å lede til noe så stort, gir 
meg gåsehud! Spørsmålene man 
får er enkle, konkrete, tar ikke 
lang tid, og man kan tenke på 
dem og svare i fred og ro.

Noe jeg likte veldig godt ved 
dette, er at jeg får mulighet til å 
sette meg ned og tenke på mitt 
eget vitnesbyrd. Selv om vi ten-
ker på evangeliet ellers, så føles 
det veldig lenge siden jeg har 
skrevet det ned i ord. Det ble en 
aha-opplevelse fordi jeg så klarere 

Janne Munthe med familie
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