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 Tro på den Herre Jesus Kristus 
er evangeliets første prinsipp, 

som er gitt oss i trosartiklene. 
Det er den murstein som dan-
ner grunnvollen som alt i frel-
sesplanen er bygget på.

Alma sammenligner tro med 
et frø. Tro slår rot ved et ønske 
om å få tro, og deretter, ved 
innsats og arbeid fra vår side, 
vokser denne troen og blir 
sterkere. Alma forklarer dette 
prinsippet for de troløse inn-
byggerne i Ammonihah når han 
sier: “Mange er det gitt å kjenne 
Guds mysterier … som han gir 
til menneskenes barn – i for-
hold til den oppmerksomhet 
og flid de viser ham.” 1 Tro 
vokser altså i forhold til den 
oppmerksomhet og flid vi viser 
de sannheter vi mottar.

Alma går så langt som å si: 
“Den som ikke forherder sitt 
hjerte, til ham gis en større del 
av ordet inntil det blir gitt ham 
å kjenne Guds mysterier, inntil 
han forstår dem helt. Og de 
som forherder sine hjerter, til 

Så hendte det noe svært inte-
ressant. Da Zeezrom fortsatte å 
lytte til budskapene fra Amulek 
og Alma, begynte han å skjelve. 
I stedet for å være stolt og klamre 
seg til sitt mål om å ødelegge 
disse to profetene, ydmyket han 
seg nok til å føle sin skjelving og 
innse at disse to mennene hadde 
Guds kraft. Det lille frøet var sådd.

Med sitt ønske lot Zeezrom 
frøet slå rot. Deretter gjorde 
Zeezrom noe annet. I stedet 
for å stille spørsmål i et for-
søk på å lure Alma og Amulek 
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dem gis en mindre del av ordet 
inntil de ikke vet noe om hans 
mysterier.” 2

Almas budskap kan ikke bli 
klarere. Når vi mottar sannhe-
ten, må vi vie den oppmerk-
somhet og flid … og vanne 
frøet. Men hvordan gjør vi det? 
Ved å handle i samsvar med 
den, yte tjeneste og bygge opp 
et vitnesbyrd om sannheten. 
Herren vil så gi oss mer tro. 
Men hvis vi ikke vier den opp-
merksomhet og flid, mister vi 
tro inntil den tid kommer at vi 
ikke har noen tro igjen.

Nøkkelen er å handle for å 
vie den oppmerksomhet og flid. 
Selv en liten handling kan ha 
store fordeler. Et eksempel på 
dette er Zeezrom, den ugude-
lige lovkyndige som fosøkte å 
fange Amulek i en felle ved å 
tilby ham en formue i sølv hvis 
han ville benekte Guds eksi-
stens. Zeezrom ønsket å annul-
lere budskapet om Kristus som 
Amulek forkynte, for så å knuse 
Amuleks vitnesbyrd.

Eldste  
JoséA. Teixeira
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og ødelegge deres budskap, 
begynte han “ivrig å stille 
dem spørsmål så han kunne 
få vite mer om Guds rike.” 3

I det øyeblikk Zeezrom 
begynte å stille oppriktige 
spørsmål for å få vite sannhe-
ten i stedet for å stille spørsmål 
for å ødelegge sannheten, slo 
troens frø rot. Da han fortsatte 
å vie oppmerksomhet og flid til 
det Alma og Amulek sa, fort-
satte hans tro og omvendelse å 
vokse, og kulminerte til slutt i at 
han ble døpt og ble med Alma 
på en misjon til zoramittene.

Mine kjære brødre og søstre, 
hvis vi handler ifølge den kunn-
skap vi har fått, uansett hvor vi 
er eller hvor liten eller utilstrek-
kelig vi tror denne kunnskapen 
er, vil en enkel ting som å holde 
en bønn, gå i kirken eller lese 
i Skriftene ha enorme positive 
konsekvenser.

Når vi holder selv små bud, 
vil omvendelse til evangeliet 
finne sted og troen på den 
Herre Jesus Kristus vil øke 
deretter. Når vår tro på Jesus 
Kristus øker, vil vårt ønske om 
å holde hans bud vokse, og 
slik fortsetter syklusen, det ene 
løfter det andre.

I Jesu Kristi navn. Amen ◼

NOTATER
 1. Alma 12:9
 2. Alma 12:10-11
 3. Alma 12:8

Elijahs ånd – hva er det?
Profeten Elijah levde i Israel 

på 800-tallet før Kristus. Han er 
kjent for å ha utført flere spek-
takulære under – han forseg-
let himmelen i tre år (1 Kong. 
17:1-7), han velsignet en enkes 
brød og olje slik at hennes mat 
ikke tok slutt (1 Kong. 17:8-16), 
han oppvekket hennes sønn 
fra de døde (1 Kong. 17:17-24), 
han nedkalte ild fra himmelen 
(1 Kong. 18:36-39), og selv ble 
han tatt opp til himmelen uten 
å smake døden (2 Kong. 2:11). 
Elijah var den siste profeten 
før Jesus Kristus som holdt Det 
melkisedekske prestedømmes 
beseglende myndighet.

Malakias, den siste profeten i 
Det gamle testamente, profeterte 
at Elijah skulle komme tilbake 
og “vende fedrenes hjerte til 
barna og barnas hjerte til deres 
fedre” (Mal. 4:5-6) – det vil si gi 
beseglingsmyndigheten tilbake 
til jorden. Det er interessant at 
disse vers avslutter Det gamle 
testamente.

Engelen Moroni siterte denne 
profetien under sitt første besøk 
til den da sytten år gamle Joseph 
Smith. Joseph kunne knapt ha 
forstått hva han mente, men i 

L O K A L N Y T T

Slektsforskningshjørnet
Kari Sandum, Västerhaninge

1836 kom faktisk profeten Elijah 
til Kirtland tempel og overle-
verte beseglingsmyndigheten til 
Joseph Smith og Oliver Cowdery. 
Denne hendelsen markerte 
begynnelsen på en verdensom-
spennende interesse for slekts-
forskning. Denne interessen 
har etter dette fortsatt å vokse 
seg større og større både blant 
medlemmer av Kirken og blant 
mennesker utenfor Kirken.

Den ånd som fyller menne-
skene når de begynner å søke 
etter sine avdøde slektninger, 
kalles Elijahs ånd. Elijahs ånd er 
Den hellige ånd som vitner om 
betydningen av dette arbeidet, 
og som inspirerer til å vite hvor 
man skal lete. Vanligvis krever 
Den hellige ånd en viss grad av 
rettferdighet for å kunne dvele 
hos et menneske, men når det 

Kari Sandum 
med Birger, 
Västerhaninge
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gjelder Elijahs ånd, finnes det 
ingen slike betingelser. Så fort 
du åpner døren til slektsforsk-
ning eller indeksering, kommer 
du til å føle Elijahs ånd – uansett 
hvordan ditt liv ellers ser ut. Et 
medlem av Kirken i Västerha-
ninge i Sverige fortalte etter to 
dager med indeksering at det 
hadde kommet et helt nytt lys 
inn i hans liv. Det var Elijahs ånd 
som fylte ham. Elijahs ånd lar 
oss føle Den hellige ånd som 
vitner i templet. Når man slekts-
forsker, befinner man seg så å si 
i templets forgård.

Eldste David A. Bednar har 
sagt følgende: “Hvis dere tar 
imot denne oppfordringen med 
tro, vil deres hjerter vendes til 
fedrene… Deres kjærlighet og 
takknemlighet til deres forfedre 
vil vokse. Deres vitnesbyrd om 
og omvendelse til Frelseren vil 
bli dyp og varig. Og jeg lover at 
dere vil bli beskyttet mot djeve-
lens voksende innflytelse. Hvis 
dere deltar i og elsker dette hel-
lige arbeidet, vil dere bli beskyt-
tet i deres ungdom og resten av 
livet.” (Eldste David A. Bednar, 
“Barnas hjerter skal vendes”, 
Liahona nov. 2011, s. 26-27)

Disse velsignelser og denne 
beskyttelse er tilgjengelig for oss 
alle. La oss engasjere oss i slekts-
forskningen og innby Elijahs ånd 
i vårt liv! ◼

 Mormonene startet sitt virke 
i Norge i 1851 – i Risør. 

Ikke lenge etter finner vi “de 
siste-dagers-hellige” også på 
Hisøy. Det skulle imidlertid 
gå enda noen år før Arendals 
gren av Kirken ble dannet. Det 
skjedde 20. november 1864. Det 
betyr at den organiserte mormon-
kirken i Arendal i år kan markere 
sitt 150-års jubileum.

Starten
Det var risørmannen Svend 

Larsen som åpnet dette kapitlet 
i mormonkirkens misjonshistorie. 
Han var skipper på egen skute og 
var ofte med trelast i Danmark. 
Han var religiøst interessert, og 
da han som 35-åring kom til 
Aalborg med last mot slutten av 
sommeren 1851, var det mye uro 
på grunn av “de siste-dagers- 
hellige” som hadde innledet 
misjon i Danmark – med Aalborg 
som sentrum. Både myndigheter 
og folk flest var imot mormonene 
som ble trakassert, banket opp 
og fikk sine hjem ramponert.

Misjonstokt til Norge
Svend Larsens kontakt med 

mormonmiljøet i Aalborg utløste 

 
 

 

Lokalhistoriker Andreas Raaum fra  
Arendal skriver om Kirkens historie i Norge:
Da mormonene kom til Norge og Agder

mormonenes misjonstokt til 
Norge. Oppdraget ble gitt til 
“eldste” Hans Fredrik Petersen, 
ingen ringere enn den første 
grenspresident i Aalborg, skred-
dermester av yrke, en person 
som hadde vært hardt forfulgt 
og som nå kanskje så fram til 
en mindre farefull misjon. Den 
11. september 1851 satte han sin 
fot på norsk jord, i Risør, som 
den første av “de siste-dagers-
hellige”. Hans opphold ble kort, 
han manglet pass og måtte 
returnere.

Svend Larsen blir døpt
Den 7. oktober var han tilbake 

– med pass. “Fraktemann” var 
igjen Svend Larsen, som under 
sitt andre opphold i Danmark 
var blitt døpt, som den første 
nordmann bofast i Norge. Før 
ham var en rekke utvandrete 
nordmenn blitt døpt og opptatt 
i Kirken “over there”.

Mormonene møter motstand
Selv om Larsen var en aktet 

mann i Risør, brakte misjons-
virksomheten ikke umiddelbart 
de resultater som de hadde 
håpet på. Riktignok ble to 
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menn døpt den 26. november 
samme året, men på den annen 
side utløste dette stor forbitrelse 
i byen; nå skulle dansken tas! 
Kanskje ventet man til skipper 
Larsen igjen la ut. Larsen var 
i alle fall ikke hjemme i Risør 
den 11. desember da huset 
hans ble stormet og ramponert 
av en “mobb” som lette etter 
Petersen. Denne hadde imid-
lertid gjemt seg i skorsteinen – 
og ble ikke funnet!

Misjonær Hans F.  
Petersen flykter

Nå var misjonær Hans F. 
Petersen åpenbart blitt skremt 
og ba Gud om hjelp og råd. 
Han mente seg bønnhørt da en 
skipper fra Fredrikstad kort tid 
etter ankom Risør med skipet 
“Den gode Hensigt” og invi-
terte Petersen til å følge ham til 
Bergen. Fredrikstad-skipperen 
kunne godt tenke seg å lære mer 

der hvor Klevgaten begynner, og 
gjorde bygget til et samlingssted 
for kristne “av hjertet”.

Ny danske overtar…
Danske Hans Fredrik Petersen 

kom ikke tilbake til Risør. 
Han ble i stedet etterfulgt av 
en annen danske, Hans Peter 
Jensen, som for sin misjonsiver 
hjemme i Danmark var blitt 
nesten slått i hjel flere ganger. 
Jensen og en medarbeider gikk 
i land i Brevik 10. juni 1852. Om 
Jensen hadde hatt forhåpnin-
ger om å møte en lydhør norsk 
befolkning, fikk han straks en 
mer realistisk oppfatning av 
situasjonen: Politimester, prest 
og lærer gjorde felles front – 
med god hjelp av den stedlige 
avisredaktøren.

…men møter motstand
Alt 12. juni fyrte redaktøren 

løs i “Adressetidende for Brevik”. 

om den nye kirken, og Petersen 
kunne sikkert tenke seg en noe 
mindre tøff tilværelse. Første 
stopp på denne turen, som 
startet 16. desember 1851, ble 
Arendal.

Mormonkirken vinner  
innpass i Arendal

Der ble skuta liggende et par 
dager, og Petersen fikk anled-
ning til å ta kontakt og samtale 
med interesserte i Arendal. En 
av dem var en kjøpmann ved 
navn Skjæveland. Det var to 
brødre Skjæveland i Arendal, 
begge suksessfulle handelsmenn 
og sterkt troende. De kom til 
Arendal mot slutten av Napole-
onskrigene, sendt hit av ingen 
ringere enn Hans Nielsen Hauge. 
De kom til å bli blant grunnleg-
gerne av Indremisjonen i Arendal 
i begynnelsen av 60-årene, og 
de bygde en stor bygning, i dag 
“Tannlegenes Hus” i Vestregate, 

Medlemmer 
samlet på 
Dampskips-
brygga i Risør. 
Andre hus fra 
høyre ligger der 
huset til Svend 
Larsen lå.
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Det ble advart mot den danske 
“smedmester Jensen” og hans 
følgesvenn, en ung bokbinder. 
De så ut til å være skikkelige 
mennesker, desto større var 
grunnen til å være på “sin post 
mot deres snakk. Gud være 
lovet,” skrev redaktøren, “at her 
i Brevik har vi hittil ikke kjent 
noe til de opptøyer som de siste 
bevegelser, så vel religiøse som 
politiske, kommunistiske og 
sosialistiske, har avstedkommet, 
og vi håper fremdeles for våre 
brave Breviks folk å skulle bli 
befridd derfra. Vi ber innstendig, 
og legger en kjærlig formaning 
og advarsel dertil, dere gode 
mormonprester, om at dere vil la 
oss være i fred. Dere har således 
ikke noe bedre å by oss enn 
det vi har, og hvorved vi befin-
ner oss vel.” De “opptøyer” det 
snakkes om er åpenbart knyttet 
til den europeiske1848-revolu-
sjonen, som fikk en avlegger 
i Norge, Thranitterbevegelsen.

Nye grener dannes
Misjonær Jensens navn er 

knyttet til flere grendannelser. 
Først den i Risør (16. juli 1852, 
altså for vel 160 år siden), så 
den i Brevik (5. september 
samme år). Seinere kom flere, 
men da var Jensen ute av bil-
det. Høsten 1852 forlot han 
Norge, også han med et besøk 

i Arendal bak seg, tidlig på som-
meren 1852. I Risør var det l8 
medlemmer ved starten, i Brevik 
åtte. Tallet økte noe begge ste-
der, men ble aldri stort.

Arendals gren ble den store 
“vinner” på sørlandskysten

I Risør ble det største tallet 58 
(i 1853) og i Brevik 30 (i 1853). 
Med synkende medlemstall gikk 
det mot oppløsning, Brevik i 1863 
og Risør 1867. Langesund gren 
ble dannet i 1860 og oppløst i 
1869. Grenen i Arendal var dan-
net i 1864 og ble den nye grenen 
for de organisasjonsløse rundt 
Langesundsfjorden og vestover.

Også grenen i Kristiansand 
ble nemlig oppløst, dannet i 
1856 (med ti medlemmer) og 
oppløst i 1864. Det var det 
året grenen i Arendal ble dan-
net, og også medlemmene i 
Kristiansand ble overført dit. 
Kort sagt: Arendals gren, grunn-
lagt 20. november 1864, ble den 
store “vinner” på sørlandskysten 
for en periode. Etter hvert som 
andre grener bukket under, 
ble de gjenværende medlem-
mene tilført Arendal – fra Risør, 
Langesund og Kristiansand.

Med det hadde mormonkir-
ken fått sitt fotfeste også her 
på Agder.

Andreas Raaum i Tids-
skriftet Egede januar 2013 ◼

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

Hva i evangeliet hjelper 
oss til å møte utfordringer 
i samfunnet?
Fernanda Patricia Figueroa Vargas
Sandvika menighet

 I Galaterbrevet 6:7-8 står det: “Far ikke vill! Gud 
lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal 

han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste 
fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, 
skal høste evig liv av Ånden.”

Vi bor i en verden der etiske og moralske ver-
dinormer blir utryddet, og dermed motiverer folk 
til å så mer og mer i kjødet. Hvordan kan vi være 
sikre på at våre valg hjelper oss å så i Ånden og 
ikke i kjødet? Svaret er at vi må sørge for at vi vet 
at vi står på Herrens territorium.

President George Albert Smith ga en gang føl-
gende råd han hadde fått av sin bestefar: “Det går 
en tydelig skillelinje mellom Herrens territorium 
og djevelens territorium. Hvis du vil holde deg på 
Herrens side av linjen, vil du være under hans inn-
flytelse og ikke ha noe ønske om å gjøre noe galt. 
Men kommer du én centimeter over på djevelens 
side av linjen, er du i fristerens makt, og hvis han 
lykkes, vil du ikke kunne tenke eller så mye som 
resonnere ordentlig, fordi du vil ha mistet Herrens 
ånd.” Av den grunn må vårt daglige spørsmål være: 
“Plasserer mine handlinger meg på Herrens eller 
fiendens territorium?”

Profeten Mormon varslet sitt folk om viktighe-
ten av å ha evnen til å skille godt fra ondt: “Derfor 
kommer alt som er godt, fra Gud, og det som er 
ondt, kommer fra djevelen. For djevelen er en 
fiende av Gud og kjemper stadig mot ham og 
innbyr og lokker stadig til synd og til å gjøre det 
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som er ondt. Men se, det som er av Gud, innbyr 
og lokker stadig til å gjøre godt… [Og] alt som 
innbyr til å gjøre godt og tilskynder til å tro på 
Kristus, kommer ved Kristi kraft og gave. Derfor 
kan dere ha en fullkommen kunnskap om at det 
er av Gud. Men alt som tilskynder menneskene til 
å gjøre ondt og til ikke å tro på Kristus – og til å 
fornekte ham og ikke tjene Gud – kan dere med 
en fullkommen kunnskap vite er av djevelen, og 
på denne måten arbeider djevelen, for han til-
skynder ingen til å gjøre godt, nei, ikke en eneste 
– heller ikke hans engler eller de som underkaster 
seg ham. Og […] ettersom dere kjenner det lys 
dere kan dømme ved, nemlig Kristi lys, se til at 
dere ikke dømmer feilaktig, for med den samme 
dom som dere dømmer, skal dere også bli dømt.” 
(Moroni 7:12-13, 16-18)

For å stå på Herrens territorium og møte og 

overvinne utfordringer i samfunnet må vi motta 
personlig åpenbaring, men åpenbaring krever 
tålmodighet og utholdenhet i tro. Hvem av oss kan 
si at han eller hun ikke har følt frykt? Vi lider av 
frykt for å bli latterliggjort, frykt for å mislykkes, 
frykt for ensomhet, frykt for uvitenhet. Noen fryk-
ter nåtiden, noen fremtiden. Noen bærer syndens 
byrde og ville gi nesten alt for å befri seg fra sine 
synder, men er redd for å forandre livet sitt. La oss 
innse at frykt ikke kommer fra Gud, men heller at 
denne vedvarende, ødeleggende kraft kommer fra 
motstanderen av sannhet og rettferdighet. Frykt er 
det motsatte av tro. Den er skadelig i sin virkning, 
endog dødelig.

Nephi var en fantastisk ung mann, leder  
og profet. Hans daglige utfordringer var hans  
brødre som alltid tvilte og var mot ham. De ville  
drepe ham, de ødela buene sine når de skulle på 

Fernanda 
Patricia 
Figueroa 
Vargas, 
Sandvika 
menighet
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jakt, de tok ham som fange, m.m. Men hva gjorde 
Nephi? Han ba, fastet, leste i Skriftene, var positiv, 
var et godt eksempel, mottok personlige åpenbar-
inger og satte sin lit til Herren for evig. Han bodde 
i et samfunn der det var mye motstand, men han 
brukte sine talenter og gaver på en positiv måte. 
Han jobbet av all sin makt for oppnå Herrens vilje. 
For eksempel, da Herren ba ham om å bygge en 
båt i villmarken(!), tvilte han ikke, og han spurte 
heller ikke hvor verktøyet til å bygge båten var, 
men han spurte Herren hvor han kunne finne 
materialer til å lage verktøy for å bygge båten.

For å overvinne utfordringene i samfunnet må 
vi overvinne vår egen stolthet. Stolthet er den kraft 
som Satan vil benytte for å herske over oss. Laman 
og Lemuel var mot Nephi, men han hatet dem ikke 
for det. Tvert imot, han elsket dem bare høyere og 
motiverte dem til å gjøre godt. Han ga dem ikke opp 
og sa “jeg jobber ikke mer med dem”. Han tilga dem 
hver gang de gjorde noe galt mot ham og vitnet 
om at Herren elsket dem og at han forventet at de 
gjorde det rette. Nephi var positiv og så glasset halv-
fullt istedenfor halvtomt. Han ba for sine brødre.

Det var en gang en brann i jungelen. Alle 
dyrene var desperate og løp mens ilden brente 
opp alt på sin ferd. En liten fugl gikk fram og 
tilbake fra elva mot brannen. Den tok litt vann 
i nebbet sitt og kastet det på ilden. Dette gjorde 
den gang på gang. En elefant la merke til dette 
og spurte fuglen: “Hvorfor gjør du dette? Du kom-
mer aldri til å klare å slukke hele brannen! Det er 
bedre at du flyr høyt og flykter herfra.” Men fuglen 
svarte: “…det er sant, alene kan jeg ikke slukke 
brannen, men jeg gjør min del.”

Det er det samme med oss. Vi kan ikke “slukke” 
alt det onde i samfunnet. Men vi må gjøre vår del. 
Og vi må sette vår lit til Herren. Hvis vi gjør vår del, 
kommer vi aldri til å være alene. Jeg vitner om at 

om jeg holdt på å miste noe jeg 
trengte å holde fast ved, så hver 
kveld ba jeg og stilte spørsmål i 
bønn, men det var ikke noe svar 
å få. Jeg kunne ikke høre noe 
svar og begynte å tro at det ikke 
fantes noe svar for meg. I mange 
år fortsatte jeg å spørre på denne 
måten i bønn, hver hveld, inntil 
jeg en dag følte at jeg burde lytte 
til noen gode mennesker, venner 
av meg som var medlemmer av 
Kirken og som prøvde å hjelpe 
meg. Fra den tid av begynte jeg å 
forstå hva jeg trengte å rette på i 
mitt liv, og jeg besluttet å komme 
tilbake “hjem”.

Ikke lenge etter at jeg igjen 
hadde begynt å gå i Kirken hver 

F A V O R I T T S K R I F T S T E D

“Nå vil jeg dere skal huske” 
(Alma 9)
Marianne Michele Aguilera Miranda
Sandvika menighet

 I Alma 9:8-14 vektlegges 
viktigheten av å huske og å 

ikke glemme. Noe av det som 
er viktig å huske, er de betyd-
ningsfulle åndelige opplevel-
sene vi er blitt velsignet med. 
Da jeg begynte å tenke på de 
åndelige opplevelsene jeg har 
hatt, mintes jeg raskt to viktige 
opplevelser jeg hadde i en kri-
tisk del av mitt liv.

På den tiden var jeg ikke aktiv 
i Kirken. Det var mange ting jeg 
var usikker på, og jeg hadde pro-
blemer både i familien og på sko-
len. Det at jeg hadde vært borte 
fra Kirken så lenge, forstår jeg nå, 
gjorde alt enda vanskeligere for 
meg. Hver kveld føltes det som 

denne kirken er sann, om at Mormons bok er en 
sann bok som inneholder svar på alle våre spørs-
mål. Jeg vet at Herren har engler blant oss som hjel-
per og veileder oss i våre daglige utfordringer. Så 
“la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal 
høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, 
mens vi har tid, gjøre det gode mot alle”! ◼
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søndag, var det et faste-og vit-
nesbyrdsmøte. Jeg tenkte ikke 
mye over det, jeg bare satt og 
hørte på hva folk sa. Jeg følte 
meg ganske nervøs da jeg plut-
selig oppdaget at jeg sto foran 
hele forsamlingen for å dele mitt 
vitnesbyrd! Jeg visste ikke hva 
jeg skulle si eller hva jeg skulle 
dele med dem, men i det samme 
sekundet husket jeg hva jeg 
pleide å dele da jeg var et lite 
barn, og jeg husket hvorfor jeg 
sto der og hvorfor jeg ønsket å 
dele mitt vitnesbyrd. Jeg minnes 
denne dagen som den beste 
dagen i mitt liv, dagen da jeg 
besluttet å “komme hjem” og 

gjøre de tingene jeg pleide å 
gjøre, alle de gode tingene som 
gjorde at jeg nå kunne starte 
et nytt liv. Jeg hadde kommet 
tilbake til den kunnskapen jeg 
en gang forlot, denne viktige 
kunnskapen om min himmel-
ske Fader og min Frelser Jesus 
Kristus og dette fantastiske  
evangeliet som vi har fått. Jeg  
var fortsatt meg selv, men nå  
var jeg kommet hjem igjen.

Det er viktig for meg å aldri 
glemme denne erfaringen, fordi 
jeg ved å minnes dette hver 
dag, kan huske på hvorfor jeg 
er her på jorden og den ulti-
mate hensikten med mitt liv. ◼ NO
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Jeg vil at familien  
min skal ha det bra
Liv Sofie J, M. menighet

 Jeg er i en familie med seks barn og to voksne. 
Jeg og lillebroren min Jonas er i midten.
Jeg synes det er veldig viktig å be hver morgen og 

hver kveld, og for maten. Hvis vi har glemt å be, da 
minner jeg alltid mamma og pappa på at vi må be.

Jeg synes det er gøy når vi gjør aktiviteter sam-
men, da prøver jeg alltid å være positiv. Om som-
meren pleier vi å dra på stranden og bade, og om 
vinteren står vi på ski. Jeg pleier å passe på de små 
barna noen ganger fordi mamma må på skolen og 
pappa må på jobb. Da hjelper jeg til med å passe 
de små. Det er viktig at vi hjelper hverandre. Jeg 
er veldig heldig som har en bestemor og bestefar 
som er glad i meg. De bor ikke så langt unna, 
så jeg kan gå dit når jeg vil.

Jeg er veldig glad i familien min. Jeg vil at alle 
i familien min skal ha det bra. ◼

Liv Sofie J, M.
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Marianne Michele Aguilera Miranda, Sandvika menighet


