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 Vi har blitt befalt å “takke Herren din Gud i 
alle ting. Og ved intet krenker mennesket 

Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opp-
tent, enn mot dem som ikke anerkjenner hans 
hånd i alle ting.” 1

Utakknemlighet er en av de største synder. 
Takknemlighet er derfor en av de største dyder.

Viktigheten av takknemlighet og dens virkning 
på enkeltpersoner illustreres i Laman og Lemuels 
liv. Deres reaksjon på Herrens befaling om å 
forlate Jerusalem førte til at tusenvis av menne-
sker led usigelig elendighet i mer enn 1000 år. 
Lehi og Nephi priste stadig Gud og takket ham 
for at han hadde ført dem ut av Jerusalem. Laman 
og Lemuel forsto ikke hva Herren hadde gjort 
for dem. Istedenfor å takke Herren klaget de. 
Som følge av dette kom Lehi og Nephi nærmere 
Herren, mens Laman og Lemuel trakk seg bort 
fra Herren. Her ser vi en viktig nøkkel til å bli 
åndelig sterk – takknemlighet.

Vi ser også at for å være takknemlig for noe 
må vi forstå dets betydning og verdsette det.

Som ung far begynte president Henry B. 
Eyring å gjennomgå hver dags hendelser for å se 
Guds hånd berøre hans familie. Han sa: “Idet jeg 
fortsatte slik, begynte noe å skje. Når jeg over-
veide hva som hadde skjedd den dagen, så jeg 
ting Gud hadde gjort for en av oss… Jeg innså at 
det å prøve å huske gjorde det mulig for Gud å 
vise meg hva han hadde gjort. Mer enn takknem-
lighet begynte å fylle mitt hjerte. Vitnesbyrdet 
vokste. Jeg ble stadig sikrere på at vår himmelske 
Fader hører og besvarer bønner. Jeg følte større 
takknemlighet for den mildhet og lutring som 
vår Frelser Jesu Kristi forsoning fører til. Jeg fikk 

større tiltro til at Den hellige ånd 
kan minne oss om alt… Mitt 
poeng er å oppfordre dere til å 
finne ut hvordan dere kan gjen-
kjenne og minnes Guds godhet. 
Det vil styrke vårt vitnesbyrd.” 2

Takknemlighet styrker vårt 
vitnesbyrd. Selve handlingen å 
uttrykke takknemlighet erkjenner 
Guds hånd i vårt liv og bekrefter 
hans milde barmhjertighet mot 
oss. Dette styrker i sin tur vår tillit 
til at Herren vil høre og besvare 
våre bønner og veilede vårt liv. 
Når vi erkjenner vår avhengighet 
av Herren, vil vi stole mer på ham.

Ettersom vår takknemlighet for Herrens velsig-
nelser øker, øker også vårt ønske om å komme 
til ham, og vi vil strekke oss etter ham i alt vi gjør. 
“La alle dine gjerninger være for Herren, og hvor 
du enn går, så la det være i Herren. Ja, la alle dine 
tanker være rettet mot Herren, ja, la alltid ditt hjer-
tes ønsker være hos Herren.

Søk råd hos Herren i alt du foretar deg… og når 
du står opp om morgenen, så la ditt hjerte være 
fylt av takk til Gud.” 3

Når vi ser livet gjennom takknemlighetens linse, 
vil vi se hen til Herren i enhver tanke. Vi vil ikke 
tvile, vi vil ikke frykte.4

Den største menneskelige tragedie er blindhet 
for Herrens store velsignelser, enten det er hans 
milde bud eller hans milde barmhjertighet. Hvis 
vi ikke verdsetter de store tingene han har gjort 
for oss, vil vi ikke bruke dem. Uforstand er å bli 
gitt en gave, men ikke ta imot den. Vi viser vår 
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takknemlighet ved å bruke det vi har fått. Størst 
blant disse gavene er Jesu Kristi forsoning.

Laman og Lemuel så aldri på det å reise til det 
lovede land som en velsignelse og anledning til 
et nytt liv. Med sin utakknemlighet trampet de 
Guds velsignelser under sine føtter.

Takknemlighet hjelper oss å se Guds hånd 
veilede vårt liv. Den styrker vår vilje til å holde 
hans bud. Vi innretter vår vilje etter Faderens 
vilje. Det er en liten ting å se Herrens hånd i alle 
velsignelsene vi mottar. Belønningen er å vite 
at Gud er med oss og leder oss gjennom livets 
utfordringer. Vår tro vokser og vår tillit til Gud 
blir styrket.

Takknemlighet er frøet som blomstrer  
i kjærlig jord.

Takknemlighet … avler respekt, tilgivelse, 
helbredelse

Takknemlighet … genererer uvurderlig 
gavmildhet

Takknemlighet … priser Guds milde 
barmhjertighet

Takknemlighet … oppliver personlig 
åpenbaring

Takknemlighet … tilskynder til bønn  
og oppmuntrer bedende knær

Takknemlighet … fremmer liv
Takknemlighet … fører til omvendelse, 

visdom, kurskorrigering
Takknemlighet … utvider hjerter
Takknemlighet … verdsetter pakter

Kristus selv takket sin himmelske Fader  
på sine knær.

Måtte vi utvikle denne guddommelige  
egenskapen i våre familier. ◼
 NOTES
 1. L&p 59:7, 21
 2. President Henry B. Eyring, “Husk, husk,”  

Liahona, nov. 2007
 3. Alma 37:36- 37
 4. Se L&p 6:36

Åndens veiledning, vil få et godt 
og produktivt liv idet vi etterle-
ver evangeliet og anvender dets 
prinsipper på viktige områder i 
livet, slik som utdannelse, fami-
lien, yrkesliv, helse og økonomi.

Vi fikk også høre fra eldste og 
søster Rasmussen om evig ekte-
skap. De henviste til en general-
konferansetale fra 2003 av eldste 
F. Burton Howard, der evig ekte-
skap sammenlignes med et sett 
sølvtøy som skal vare evig. “Hvis 
du vil at noe skal vare evig, 
behandler du det annerledes. Du 
skåner det og beskytter det. Du 
misbruker det aldri. Du utsetter 
det ikke for elementene. Du gjør 
det ikke vanlig eller ordinært. 
Hvis det noen gang blir tilsølt, 
fjerner du omsorgsfullt flekkene 
inntil det skinner som om det 
var helt nytt. Det blir spesielt 
fordi du har gjort det spesielt, og 
det blir vakrere og mer verdifult 
for hver dag som går.”

Etter disse innslagene fikk vi 
høre et budskap fra president 
Øystein Amundsen i stavspre-
sidentskapet i Oslo stav. Han 
oppfordret oss til å la det å delta 
regelmessig på Kirkens møter på 
søndagene og å gå på Institutt, 
være en helt grunnleggende del 
av vårt liv som unge voksne. Han 
minnet oss også om at vi har et 

L O K A L N Y T T

Kick- off på Instituttsenteret i Oslo
Kittel Heistø Kittelsen, koordinator

 Den 29. august var vi ca. 70 
unge voksne på Religionsin-

stituttet i Oslo. Unge voksne 
hadde pyntet og gjort det veldig 
pent og innbydende. Kvelden 
begynte kl. 17:45 med grilling. 
60 personer deltok på middagen. 
Deretter, kl. 19, ledet Rebekka 
Røsaker og Vegard Amundsen 
åpningen av høstens første Insti-
tuttklasse. Som en del av åpnin-
gen så vi en filmsnutt der Kittel 
Heistø Kittelsen gjennomførte 
Ice Bucket Challenge, godt hjul-
pet av sin kone, Julie. Selve klas-
sen var tredelt. Vi har nemlig tre 
klasser parallelt denne høsten, 
Lære og pakter, Evangeliet og 
et produktivt liv, og, på engelsk, 
Forberedelse til evig ekteskap, 
som vi har kalt Heavenly Dating. 
Hver lærer fikk litt tid til å dele 
et budskap basert på kurset 
de skal holde. Vi fikk høre om 
hvordan frafallets mørke natt ble 
snudd til dag da Faderens røst 
lød i Den hellige lund: “Joseph, 
dette er min elskede Sønn. Hør 
ham!” og at Lære og pakter kan 
bli din og min helt spesielle bok 
når vi lytter etter Herrens røst 
som vil tale til oss idet vi leser 
åpenbaringene i den boken. 
Christoffer Andersen forklarte 
at vi ved å forstå frelsesplanen 
og vår plass og rolle i den, med 
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enormt potensial til å gjøre godt 
og påvirke andre til det gode, og 
sammenlignet oss med ørnen 
som vokste opp på en kylling-
farm og trodde at den var en kyl-
ling, helt til noen ville hjelpe den 
til å vite at den var en ørn og den 

samme dag, hvor eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum ville presidere.

Vi kom fram til møtehuset ved templet i 
København i god tid til møtet kl 13. Etter hvert 
ble bygget fylt av prestedømsledere både fra 
Sverige, Danmark, Finland og Norge. Totalt var 
vi over 120 tilstede.

I tillegg til eldste Bednar deltok eldste Hallstrom 
i De syttis presidentskap, eldste Kearon, medlem 
av De syttis første quorum og rådgiver i område-
presidentskapet, eldste Jottenus fra Finland og 
eldste Olsson fra Sverige, begge områdesyttier 
i vårt område.

Før selve møtet fikk hver og en av oss alle 
anledning til å gå frem og hilse på eldste Bednar 
og de andre general-  og områdeautoritetene.

Eldste Kearon innledet møtet og uttrykte stor 
takknemlighet for den tjeneste som blir utført av 
prestedømsledere i Norden. Eldste Hallstrøm sa 
også noen innledende ord om betydningen av en 
apostel som et spesielt vitne om Jesu Kristi navn. 
Deretter ble tiden gitt til eldste Bednar. Han holdt 
resten av det fire timer lange møtet.

Eldste Bednar innledet med å dele noen 
tanker og følelser om det å tjene sammen med 
erfarne brødre i De tolv apostlers quorum. Han 
sammenlignet disse med kaptein Moroni som vi 
kan lese om i Mormons bok. Han observerte at 
når brødrene blir eldre og opplever de begrens-
ninger det medfører, blir de enda mer fokusert 
på det som er av størst verdi. Han ba oss også 
legge merke til hva brødrene som forbereder 
seg på å gå over til den andre siden, sier i taler 
osv. Det vil være mye visdom i det de formidler. 
Etter innledningen spurte eldste Bednar oss om 
vi var klare til å jobbe. Han ville legge opp res-
ten av møtet som en dialog mellom ham og oss. 
Han stilte oss spørsmål om hva vi var mest opp-
tatt av og urolige for, og ledet en felles samtale 
med hele gruppen hvor vi lærte av hverandres 

Søster og eldste Rasmussen presenterer sitt kurs.
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slo ut vingene, skrek et skikkelig 
ørneskrik og fløy avgårde med 
verden under sine vinger.

Etter klassen hadde vi gleden 
av å delta på et talentshow med 
mange imponerende innslag. 
Kvelden ble avsluttet med dans. ◼

Eldste David Bednar  
underviste 120 nordiske ledere
Kjetil Porsbøll, Oslo

 Kl. 09:30 lørdag 6. september samlet en spent 
gruppe biskoper, grenspresidenter og stavs-

presidentskap fra både Oslo og Drammen stav seg 
på Gardermoen for å ta flyet til København. Vi var 
invitert til en “Prestedømmets lederskapskonferanse” 
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erfaringer og fikk mektige vitnesbyrd og tanker 
fra en Herrens apostel om de temaene som opp-
tar Kirkens ledere i Norden mest. Han utfordret 
oss med nye tanker om hvordan vi kan enga-
sjere ungdommer, bringe ut det beste i andre og 
på alle måter tjene i Guds rike. Han var opptatt 
av at vi måtte tenke nytt på flere områder. Det 
hele var en fantastisk opplevelse for oss som var 
tilstede. Den hellige ånd var sterkt tilstede, og 
vi ble undervist både av det som ble sagt, hva 
vi følte og av eksemplet eldste Bednar viste oss 
om involverende undervisning.

Møtet ble avsluttet med vitnesbyrd fra eldstene 
Jouttenus, Olsson, Kearon, Hallstrom og til sist 
eldste Bednar, en Herrens apostel og spesielt 
vitne om Jesus Kristus. ◼

Misjonærarbeide er en frukt 
av sann omvendelse til evange-
liet. Da Lehi hadde kommet til 
livets tre, et symbol på Kristus, 
og smakt på frukten, et symbol 
på hans forsoning, var hans 
første ønske å dele den med 
andre. Da Enos hadde opplevd 
å få tilgivelse fra sine synder, 
var hans første tanke sine brø-
dres evige velferd.

Afrika: Det er galt å tro at vi 
skal dra dit og lære dem hvor-
dan de skal leve og være. Vi 
kan lære fra dem!

I vår overflod bruker vi dår-
lige unnskyldninger som “Vår 
familie har så tettpakket time-
plan” for ikke å ha familiebønn 
og skriftstudium. I Afrika er 
dette ikke et problem.

Han fortalte om afrikanske 
ledere som har så mange dåp 
i sine enheter at de har opptil 
35 bekreftelser på en søndag. 
De lurte på om de skulle ha 
et eget møte kun for bekref-
telser. Han svarte nei, det er 
mye bedre å ha bekreftelser 
på møtet enn å høre på kje-
delige taler.

Eldste David Bednar
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N Eldste David Bednar og hans 
hustru løftet og begeistret 
tolv hundre medlemmer og 
interesserte i Folkets hus i Oslo
Ole Podhorny med hjelp fra Linda Johnson og Heidi Morell Andersen

 Søndag 7. september ble en stor 
dag for mange. Det var 10 år 

siden en av Kirkens tolv apostler 
hadde besøkt Norge. Forvent-
ningsfulle ventet forsamlingen 
i god tid på gjestene. Biskoper, 
misjonspresidenter og stavspresi-
dentskaper hadde vært i Køben-
havn dagen før på et skandinavisk 
lederskapsmøte med apostlene 
Ballard og Bednar. Det var en ånd 
av ærbødighet og glede da han 
ankom med sin hustru.

Eldste Bednar var siste taler 
på et møte der flere ledere bar 
vitnesbyrd og uttrykte glede og 
takknemlighet. Her er noen av 
eldste Bednars uttalelser som var 
preget av vennlighet og humor:

Misjonærarbeide er ikke et 
program. Det er frukten på 
treet i Lehis drøm, og omhand-
ler omvendelse og det gode 
som vokser frem fra det i hver 
enkelts liv.

Vi fremskynder ikke arbeidet, 
Han gjør det. Alt vi trenger å gjøre 
er å leve ifølge det vi tror. Vi tren-
ger å forandre oss og omvende 
oss. Hold tritt med Herren når 
han fremskynder arbeidet.
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Vær rar. Han snakket mye 
om å ikke være redd for å være 
rar og annerledes fordi man 
er medlem av Kirken. Det var 
greit å være “rar” og tørre å 
leve riktig. Han fortalte fra sin 
oppvekst i sportsmiljøet i San 
Fransisco- området, spesielt med 
amerikansk fotball. Vennene 
syntes han var dum som ikke 
ville være med på “Sex, drugs 
and rock ‘n Roll”, men han sa til 
dem at “dere som drikker dere 
så fulle at dere ikke husker noen 
ting osv.: Dere kaller meg dum?”

Han vitnet om Kristus og vår 
himmelske Fader at de er vir-
kelige og kjenner hver og en av 
oss ved navn, og at vi er skapt 
i deres bilde.

Han avsluttet sin tale med 
høytidelig å vitne som en 
Herrens apostel om at vår him-
melske Fader og Jesus Kristus 
er virkelige. Graven er tom, og 
Kristus lever. Han vitnet også 
om at Joseph Smith var et red-
skap i Guds hender. Han ga oss 
sin apostoliske velsignelse, og 
gjennom oss hele Norge, og sa 
at vår tro kan vokse slik at vi 
kan oppleve fremgang, slik at 
vi også kan ha møter som bare 
består av ordinanser. Han vel-
signet oss til å ha tro på Kristus, 
kaste bort frykt og etterleve 
evangeliet med glede og aldri 
nøle med å gi en grunn til håpet 
inni deg når noen spør hvorfor 
du er som du er. ◼

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.
Bidrag til kategoriene “Derfor vet jeg”, “Favorittskriftsted”  

(Ungdom og Unge voksne) eller “Prøver å ligne Jesus” (Barn) er også ønsket.
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 ◼

Søster Bednar 
inviterte en ung 
pike til talersto-
len, støttet av 
sin mann
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Sidsel Sofie 
Amundsen
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Bosted: Toten
Interesse: Skriving, minnebøker
Utdannelse: Adjunkt, 

spesialpedagogikk
Jobb: Pensjonist, fortsatt fostermor, 

et halvt års tid til
Oppgave i kirken: Leder for barne-

foreningen (Primær)

“Hva handler Jordkloden om? 
Om kjærlighet?”

Nylig var dagene travle og 
strevsomme, nå er de stille og 
langsomme. Skolestua forlot jeg for 
et par år siden. Selv om man som tid-
ligere lærer på ungdomstrinnet kan 
tenke at man fortsatt kunne hatt litt 
å gi, vet man med seg selv at de store 
endringene og det høye tempoet 
i skolen passer bedre for yngre og 
kvikkere pedagoger. Det er på andre 
områder jeg fortsatt føler jeg duger.

Vi har fem barn sammen, min 
mann og jeg. Ingen av dem har vi 
laget selv, men ingen foreldre er mer 
sammen om barna sine enn det vi 
har vært og er. Vi måtte reise både til 
Sør- Amerika og Det fjerne Østen for 
å finne fire av dem, femtemann fant 
vi i nabofylket. “Papirarbeid blandet 
med lengsel, tålmodighet og kjærlig-
het”, kaller jeg veien fram til å bli en 
familie. Når utgangspunktet var null, 
er fem et bra tall.

Sistemann er i ferd med å flytte 
ut. Han skal få lov til å bruke god 
tid på den prosessen, og vi må nok 
følge med ham lenge enda, så helt 
arbeidsledig blir jeg ikke.

Dagen før han fylte åtte, kom han. 
Papirene sa at han på mange måter 
var mer som en tre- åring. Nå fyller 
han snart 21 og har fått leilighet.

Han kom da våre egne barn var 
i ferd med å bli selvstendige, og jeg 
tenkte: Nei! Denne gutten skal da 
vel ikke komme inn i mitt hus og 
liv og hjerte og liksom erstatte de 
fire som snart skal flytte ut? La meg 
heller bli sittende alene igjen i mine 
tomme, triste rom… jeg har ikke 
mot til å begynne på nytt nå. Men 
det var vår eldste datter som satte 
det hele i gang. Hun må nesten ha 
kjent oss bedre enn vi kjente oss selv 
og visst at å være mor og far er det 
aller beste vi vet om. “’Per’ trenger 
et hjem der han kan vokse opp,” 
sto det i avisen. “Æ`kke detta no for 
deg, a, mamma?” sa hun, oppvokst 
i Drammen som hun er. Litt av en 
tillitserklæring, må jeg si.

Og litt av en tillitserklæring fra min 
Himmelske Fader, som har betrodd 
meg alle mine fem barn og gitt meg 
lykken i mitt liv. Jeg har trodd på ham 
så lenge jeg kan huske. Min elskede 
mormor fortalte om Kristus da jeg 

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

Sakset med tillatelse fra Eline  
Strand- Amundsens blogg Mormonkvinner.com
Navn: Toril Breivik

Toril Breivik, 
Hamar gren
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var barn, men først da jeg var 27 år, 
møtte jeg Kirken som bærer hans 
navn. Vi hadde nettopp flyttet fra 
Toten til Oslo etter at min mor døde. 
Da misjonærene banket på vår dør, 
mente både min mann og jeg at dem 
skulle vi alltids greie å riste av oss, men 
slik gikk det altså ikke. Møtet med 
Evangeliet ga oss svar på så mange 
grunnleggende spørsmål, særlig for 
meg, som i mange år hadde møtt 
lidelse på nært hold gjennom min 
mors sykdom. Nå åpnet det seg plut-
selig en ny virkelighet: Dette jordelivet 
er ikke alt, det er en lang fortsettelse, 
og i denne fortsettelsen vil alt bli satt 
i sin rette orden. Men størst av alt: 
Familier kan leve sammen. Siden jeg 
alltid hadde satt familien høyt, var 
dette gode nyheter. Å få et vitnesbyrd 
om Kristus, ga en ekte fred jeg hadde 
savnet. Hånd i hånd med misjonære-
nes undervisning fulgte dype, per-
sonlige opplevelser som understreket 
sannheten i deres budskap.

Jeg var lærer og bekymret for om 
jeg kunne fortsette å undervise i reli-
gion i sjetteklassen min, men det var 
det selvsagt ikke noe forbud mot, så 
lenge jeg holdt meg til læreboka. En 
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av elevene spurte en dag: “Jeg lurer 
på hvorfor vi ikke har profeter på jor-
den nå, slik vi leser om her i Bibelen. 
Vet du det? Det hadde liksom vært 
så greit med profeter som fortalte 
hvordan ting skulle være.” Da våget 
jeg meg til å si: “Men kanskje vi 
faktisk har profeter?”

Vår lille gutt på snart 21 har en 
dyp visdom. Han vet at det finnes en 
Gud. Ser han bildet av en av General-
autoritetene, kjenner han ham straks 
igjen som “Stavspresidenten!” Han 
snakker ofte om Herren med ærbø-
dighet, han stiller oss spørsmål som 
tvinger oss til å tenke. “Hva handler 
jordkloden om, Toril?” spurte han en 
dag da han var en ung tenåring. Sva-
ret ga han raskt, i sin neste kommen-
tar, før jeg fant noe fint å si: “Handler 
om kjærlighet.” Ja visst. Slik er det. En 
kunnskap formidlet fra en som aldri 
kommer til å lese, skrive, stifte egen 
familie, kjøre bil eller se på annet enn 
“Boomerang” og “Disney Channel” 
på TV. En som elsker vaskemaskiner 
“live” på You Tube, som helst vil 
kjøpe seg ny lommebok hver dag, 
som sover med en “Birkeland” under 
hodeputen. Om morgenen vil han 
veksle den inn i fire grønne “Asbjørn-
sen”. Han sier at han kommer fra 
Det Andre Verdensrommet, men vi er 
takknemlige for at han også ofte er 
i vårt. Ofte har jeg tenkt: Hvorfor ga 
Vår Himmelske Fader tilsynelatende 
så begrenset handlefrihet til denne 
flotte mannen? De andre kan velge i 

stort og smått, han er avhengig av at 
vi rundt ham tar de store avgjørelsene 
for ham. “Jeg er veldig glad i deg,” 
sier han fra dypet av sin sjel. For ham 
handler alt om kjærlighet, for ham er 
det så enkelt. Han vil selv bestemme 
når kjærtegnene skal gis, men han er 
raus med dem. Han deler min glede 
over Alf Prøysens viser, han kan ligge 
lenge og bare lytte til dem og smile. 
Han kjenner igjen en melodi straks 
han hører de første tonene. “Det aller 
største mor vet om, er nemlig gutte-
mann som kommer hjem og har med 
seg sin første løvetann.”

Det aller største denne moren her 
vet om, er kjærligheten og kunnska-
pen som alle barna hennes, elevene 
og livet selv har gitt henne. Jeg kunne 
ha skrevet bøker om det. Det har jeg 
da også gjort, bøker som blir tykkere 
for hver dag. Min far var min største 
inspirasjonskilde når det gjaldt disse 
bøkene. Selv hadde han laget et 
album med minner fra sin egen fami-
lie, og på permen hadde han skrevet: 
“Dette er mitt kjæreste minne”. 
Senere fikk jeg gjennom kirken 
bekreftet hvor viktig dette arbeidet er. 
På denne måten vil også fremtiden 
bli fylt av fortidens ømhet, hvis mine 
barn vil åpne bøkene, og aller helst 
fortsette historien ved å skrive selv. 
Han som verken kan lese eller skrive, 
fryder seg også over å lytte til tekster 
som handler om ham selv eller perso-
ner han kjenner. Å skrive om fortiden 
gir mening til dagen i dag. ◼

D E R F O R  V E T  J E G

I Herrens tjeneste:  
Husk at sjeler er av stor 
verdi i Guds øyne.
Håkon Amundsen, Romerike, hjemvendt misjonær 
fra Leeds England.

 Det nærmer seg to år siden jeg sa farvel til min 
familie på Gardermoen for å tjene min hel-

tidsmisjon i Leeds, England. Jeg husker det var en 
tung dag med tanke på at det var det siste jeg ville 
se av min familie på to år. Jeg visste ikke hva som 
ventet i England, annet enn fish & chips og tusen-
vis av dører som jeg skulle banke på.

Det er med fryd jeg kan skrive at min misjon 
i England har vært mer enn fish & chips og 
dørbanking.

Det tok noen uker å bli vant til misjonærlivet. 
Opp 6:30 hver morgen og to timer med studier hver 
eneste dag. Etterhvert ble jeg kjent med flere gode 
mennesker som lette etter mening og tro i livet – 
alle slags mennesker. Men det spilte ikke noen rolle 
om hva slags bakgrunn eller fortid de hadde hatt.

F.v.: Eldste Hansen fra Utah, Jonatan fra Sheffield døpt 
i mai 2014 og eldste Håkon Amundsen
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Husk at sjeler er av stor verdi i Guds øyne  
(L&p 18:10).MM

Alt handlet om å hjelpe: Hjelpe mennesker 
til å forstå hvem Jesus Kristus er og hvordan vi 
kan utvikle et forhold til ham og vår himmelske 
Fader. Alt dette fikk meg til å innse hvor fantas-
tisk dette arbeidet er. Jeg ble etterhvert veldig 
entusiastisk over å snakke med alle jeg så på 
gaten og dele mitt vitnesbyrd med så mange jeg 
kunne. Å undervise ble min favoritt- aktivitet.

Det har vært fantastisk å dele evangeliet. Å se 
mennesker ta til seg evangeliet og føle sannheten 
av våre vitnesbyrd er opplevelser jeg ikke ville 
byttet ut mot noe annet.

Jeg har fått oppleve hvordan evangeliet hjel-
per individuelle mennesker til å finne sitt sanne 
“jeg”. Men jeg antar at den største konvertitten 
jeg har, er meg selv. Jeg føler at jeg gjennom 
Herrens tjeneste har funnet meg selv og etablert 
et sterkere forhold til min Frelser Jesus Kristus.

Jeg vet at når vi tjener Herren og hans barn, 
våre brødre og søstre, finner vi oss selv. ◼

 I familien min er vi fem veldig 
forskjellige personer som liker 

å gjøre forskjellige ting.
Men en ting har vi felles: 

Ingen liker å rydde og vaske, 
støvsuge, gå ut med søppel 
eller dekke bordet. Men hvis 
ingen gjør dette, ligner huset 
på en søppeldynge. Derfor må 
alle hjelpe til med dette, sier 
mamma og pappa, ellers blir 
det urettferdig.

En gang mamma dro på 
jobb, var det masse rot i huset 
fordi hun ikke hadde hatt tid 
til å rydde. Det ville jeg gjøre 
noe med. Etter en travel dag på 
jobb, tenkte mamma litt oppgitt 
på vei hjem at nå måtte hun 
igang med å rydde.

Så kom hun inn og så at alt 
rotet var borte, og hun ble så 
glad. Da jeg så hvor glad hun 
ble, fikk jeg en god følelse 
inni meg.

Det er viktig å være lydig mot 
foreldrene våre, for de ønsker 
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Du skal hedre din far og din mor
Marie K, Moss

det beste for oss. Et av de ti bud 
lyder: Hedre din far og din mor, 
så det går deg godt og du får 
leve lenge i landet. ◼

Marie K, på ridetur
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Kirkens hovednettside for Norge er endret fra 
august 2014. Se www.jesukristikirke.no og få 

tilgang til mange kilder, også om begivenheter som 
planlegges her til lands. Se også www.mormonnytt.no 
for mer utadrettet virksomhet. ◼

K O M M E N T A R

Det jeg trengte akkurat nå

Jeg har nettopp lest Eline Strand- Amundsens 
TROSREISE i Liahona for oktober. Jeg har aldri 

hørt noen fortelle så mye og åpenhjertig om 
opplevelser av indre tvil og prøvelser. Etterpå takket 
jeg Gud fordi hennes trosreise var mitt i blinken for 
det jeg trengte akkurat nå. Det er ikke hver dag 
jeg får tårer i øynene, og jeg ønsker å sende et 
takkens ord til henne direkte. Jeg tror mange vil ha 
lignende “tro og tvil”- perioder uten å ha mot til å 
snakke om det til andre. Mange vil få nytt håp av 
hennes historie! ◼
Leser, Oslo stav


