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Når vi lærer ham å kjenne, vil vi 
ha et sterkere ønske om å holde hans 
bud.25 Frelseren underviste enkelt: 
“Dersom dere elsker meg, da holder 
dere mine bud.” 26 Denne læren er like 
kraftfull som den er enkel. Vi burde 
holde budene, ikke av frykt, men 
motivert av kjærlighet. Herren innbyr 
oss til å holde hans bud og til å verd
sette hans lov som vår øyesten og til 
å skrive dem på vårt hjertes tavle.27 
Da han forutsa den nye pakt i de siste 
dager, sa Herren: “Jeg vil gi min lov i 
deres sinn og skrive den i deres hjerte. 
Jeg vil være deres Gud, og de skal 
være mitt folk.” 28

Mens verden fortsetter å endres 
og menneskenes hjerter svikter dem, 
finner vi styrke og fred i tro på Jesus 
Kristus. Kristus tilbyr å gjøre vår 
byrde lett.29 Måtte vi, som den svak
este av de svake, gripe fatt i denne 
kilden til styrke og oppleve et nytt år 
med økt tro på, og styrket tillit til, vår 
egen frelse. ◼
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LOKALSIDER

 Vi lever i en tid med stor uro. Dag
ens nyheter og våre egne person

lige utfordringer kan få vårt mot til å 
vakle og la frykten få overhånd.1 Men 
profeter har sagt at tro fordriver frykt 
og bringer et klart håp.2 Skriftene defi
nerer tro som trygghet og tillit til Jesus 
Kristus. Vi stoler på at han er Guds 
sønn og at han, gjennom forsoningen, 
har kraft til å frelse oss. Tro på den 
Herre Jesus Kristus er evangeliets før
ste prinsipp.3 Den gir oss kraft til å:

• behage Gud; 4

• motta hjelp og veiledning fra ham; 5

• motta svar på bønn og få sannhe
ten stadfestet for oss; 6

• oppleve en forandring i vårt hjerte; 7

• omvende oss og bli døpt; 8

• motta tilgivelse; 9

• bevitne mektige mirakler; 10

• gi oss styrke; 11

• bli helbredet; 12

• bli frelst; 13

• se hen til Gud og leve; 14

• holde fast ved alt som er godt; 15

• hjelpe foreldre å undervise sine 
barn; 16 og

• holde ut til enden.17

Tro er en stor, positiv kraft som kan 
løfte oss over bekymringens skyer og 
hjelpe oss bli hele i Kristus. Tilgang 
til tro er ikke begrenset til dem som 
allerede er sterke, ei heller er den 
avhengig av vårt yrke eller stilling. 

I stedet er den tilgjengelig for alle som 
velger å følge Kristus og hans enkle 
lære: omvend dere og bli døpt.18

Når vi en gang har valgt å omfavne 
det evangeliet og handle i tråd med 
den læren19, blir selv den svakeste blant 
oss gjort sterk.20 “Tro på Jesus Kristus 
er en gave fra himmelen som kommer 
når vi velger å tro, og når vi søker den 
og holder fast ved den.” 21 “Når vi velger 
å følge Kristus i tro istedenfor å velge 
en annen vei på grunn av frykt, blir vi 
velsignet med en konsekvens som er i 
samsvar med vårt valg.” 22

Hvis du velger en fornyelse av din 
tro i dette nye året, kan du følge noen 
enkle trinn. For det første, bli kjent 
med og lær å elske Frelseren. Du 
kan begynne med å høre eller lese 
hans ord.23 Bestem deg for å ikke gå 
glipp av å komme til Kirken eller lese 
Skriftene; særlig Mormons bok. Les 
Mormons bok med det formål – å bli 
bedre kjent med Frelseren. Du vil kan
skje understreke alle henvisninger som 
har med hans egenskaper og hans 
lære å gjøre. For det andre, når din tro 
vokser, beslutt deg for å etterleve hans 
lære. “Når vi har tro på Jesus Kristus, 
godtar og anvender vi hans forson
ing og hans læresetninger. Vi stoler 
på ham og det han sier … Vi tror på 
Kristus, og vi tror at han ønsker at vi 
holder alle hans bud. Vi ønsker å vise 
vår tro ved å adlyde ham.” 24

Et år med tro på Kristus
Eldste Axel Leimer, Tyskland Eldste Axel Leimer
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Historisk besøk i Norge
Mange møtte opp for å bli under

vist av en av Herrens apostler i vårt 
eget land.

Etter at eldste Paul V. Johnson, 
1. rådgiver i områdepresident skapet 
i Europa (på flytende norsk), og 
søster Uchtdorf hadde talt, åpnet 
president Uchtdorf for spørsmål fra 
de tilstedeværende.

Han tok seg god tid til å svare og 
oppmuntret medlemmene til å ta sin 
kjærlighet for evangeliet utenfor møte
husene og ut i nabolaget.

Her er noe av det han snakket om:
Del evangeliet

Evangeliet skulle aldri være en 
barriere, men en forbindelse mellom 
oss. Del evangeliet, Europas land 
trenger Jesu Kristi evangelium. Del 
evangeliet med glede. Vi kan kom
munisere med hjertet. Evangeliet er 
en forbindelse mellom hjerter. Vår 
begeistring for evangeliet kan bringe 
lys til andre.
Hold budene

Hold budene og stol på Herren. 
Ikke bli distrahert fra å holde budene.
Bønn

Gjør dine bønner personlige – en 
hellig samtale med din himmelske 
Fader.
Ydmykhet

Vær optimistisk og selvsikker med 
ydmykhet. Tål andres kritikk med 
ydmykhet. Vi har alle forskjellig ståsted.
Tro

Ikke vær redd, bare tro og gå frem
over. Vi må vise våre barn at vi ikke er 
redd for å stå rak i vår tro. Vi sier ofte 

På forhøyningen
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President Dieter F. Uchdorf  
på norgesbesøk
Heidi Eljarbø Morrell Andersen
Moss menighet

 I forbindelse med sin reise i Europa, 
besøkte president Dieter F. Uchtdorf, 

de norske siste dagers hellige i 
Romerike møtehus lørdag kveld, 
10. september 2016. President Uchtdorf 
har hatt flere kall som generalautoritet 
siden 1994, og har vært 2. rådgiver i 
Det første presidentskap siden 2008.

President Uchtdorf ble født 
6. november 1940 i Tsjekkoslova
kia. Faren måtte kjempe i krigen og 

moren måtte forlate alt de eide og 
flykte med barna til Tyskland. Her 
ble familien døpt i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige. Etter krigen 
måtte de flykte nok en gang på grunn 
av politiske vanskeligheter.

President Uchtdorf giftet seg med 
Harriet Reich. Sammen har de to barn, 
seks barnebarn og ett oldebarn, og 
bor i dag, på grunn av hans kall i 
Kirken, i Salt Lake City, Utah.
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ER at vi vet at noe er sant. Det er bra, men 
har vi også tro på det vi vet er sant?

Vi må være sikre på at dette er 
Guds verk, og at Han er med oss.
Takknemlighet

Vær takknemlig for alt det gode  
du har.

Til sist ga president Uchtdorf for
samlingen en velsignelse om at de 
ville føle i sitt hjerte at budskapet er 
sant, og overvinne dagens problemer.

Etter møtet tok han seg tid til å 
hilse på flesteparten av de 450 som 
var tilstede på Romerike.

I tillegg ble møtet overført til møte
husene rundt om i landet.

Deseret News meddeler at presi
dent Uchtdorf var imponert over 
den verdighet, tro og kapasitet som 

de lokale lederne og medlemmene i 
Norge har. Møtet var et uforglemmelig 
høydepunkt på turen i Europa.

President Uchtdorf er kjent for 
sine billedlige og oppløftende taler. 
Han har utgitt tre bøker: Your happily 
ever after, The Remarkable soul of a 
woman og Sister Eternal. ◼
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Fra venstre bror Judson, biskop Klausen og bror Bakkland
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Nytt biskopsråd i Moss menighet
Ole Podhorny

Nytt biskopsråd ble oppholdt i Moss 
menighet 4. september 2016. 

Eric Johnson med rådgivere Kristian 
Wennerberg og Michael Klausen ble 
avløst med takk.

Michael Klausen, 39, ble ny biskop. 
Han er gift med Helene Dahlgren 
Klausen og arbeider til daglig som 
transportleder i ASKO Norge. Han er 
tidligere 2. rådgiver i biskopsrådet, 
presi dent og rådgiver i UM president-
skap og primærlærer.

Hans førsterådgiver er Kjetil T. Bakk-
land, 40, gift med Katinka Bakkland. 
Han er systemanalytiker i Luftforsvaret. 
Hans tidligere kall: Medlem av Oslo stavs 
høyråd, søndagsskolelærer, primærlærer, 
UM president, grenspresident.

Hans annenrådgiver er Ronald Edward 
Judson, 40, gift med Siri- Anne Fagertun 
Judson. Han jobber som lærer og per-
sonlig trener, har hatt kall som president 
for søndagsskolen og eldstenes quorum, 
rådgiver i UM og primærlærer. ◼
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 Et fantastisk skoleår ble feiret, og 
elever og lærere hedret da ung

dom og unge voksne med foreldre, 
søsken, ledere og lærere kom sammen 
til vårens avslutningshøytidelighet 
for Seminar og Institutt for skoleåret 
2015 16. Menigheter og grener langt fra 
Oslo området deltok via møteteknologi.

Tilsammen 15 ungdommer kvalifi
serte i vår til avgangsdiplom i Seminar 
etter å ha fullført fire seminarår der 
de har gjennomgått Det gamle testa
mente, Det nye testamente, Mormons 
bok – Et annet testamente om Jesus 
Kristus og Lære og pakter og Kirkens 
historie. Fire Instituttelever kvalifiserte 

for avgangsdiplom i Institutt, etter 3 ½ 
år med ulike kurs basert på Skriftene 
og profetenes ord. Sammen med de 
unge var begge Norges stavspresiden
ter, flere biskoper og grenspresiden
ten i Tønsberg.

Vi hørte sterke vitnesbyrd fra Liv 
Anna Andersen og Henrik Sjøvold, 
avgangselever fra Sandvika og Moss 
menighet, respektivt. Nils Arne 
Kapstad og Marina Vudmaska, fra 
Drammen og Tønsberg, respektivt, 
oppløftet oss med sine taler om hvor
dan de har kommet nærmere Jesus 
Kristus gjennom studiet av Skriftene og 
de levende profeters ord. Etter taler og 

utdeling av diplomer møtte et fantas
tisk syn oss da vi kom til aktivitetssalen 
for å nyte forfriskninger, et herlig bord 
dekorert av Alfhild Aanensen der Det 
gamle testamente var tema. Vi hadde 
en oppløftende stund sammen med 
mange smilende og glade ungdommer.

Seminarprogrammet startet i Salt 
Lake City, Utah i 1912 med 70 ele
ver. Instituttprogrammet startet på 
University of Idaho i 1926 med 25 
elever. I dag er det tilsammen 764 634 
Seminar  og Instituttelever rundt om i 
verden fordelt på 152 land. Seminare
levene er mellom 13 18 år, Instituttele
vene mellom 18 30 år. ◼

Avlutningselever 2016 med bror Kittelsen og to stavspresidenter
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Avslutningshøytideligheten for Seminar 
og Institutt for skoleåret 2015- 16
Kittel Heistø Kittelsen
Moss menighet

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 936 59 511 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 7A, 1519 

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

Betaling for Liahona (NOK 78 
for et årsabonnement) kan fore-
tas til konto 6118 07 13629. 
Spørsmål om abonnement rettes 
til rcstockholm@ldschurch.org. ◼
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 Jon Erik ble døpt 9. januar 2016,  
etter å ha deltatt i misjonærleksjon

ene noen få måneder i forveien. 
Skjønt, ukjent med evangeliet var han 
ikke. Han har kommet regelmessig 
til kirkens møter i nesten ti år. Da 
hans hustru Lynn forberedte seg til å 
motta sin begavelse i 2007, deltok han 
også på tempelseminar sammen med 
henne og familiens hjemmelærere.

Lynn ble medlem av kirken som 
16 åring. Hennes far arbeidet i det 
amerikanske luftforsvaret, og familien 
bodde i flere omganger på Filipinene. 
Hun var aktiv i kirken frem til hun var 
omtrent 18 år. Lynn og Jon Erik traff 
hverandre i forbindelse med at han 
gikk på skole og sto på ski i Colorado. 
De giftet seg, og flyttet til Norge. 
Barna Carina og Madelen kom i 2000 
og 2003.

I 2004 banket hjemmelærere på 
familiens dør, og begynte ikke lenge 
etter å undervise Lynn. Hun hadde 
lenge hatt et ønske om å ha evange
liet som en sentral del av livet igjen, 
og bli aktiv i kirken. Hun ble enig 
med hjemmelærerne om at de skulle 
forberede temaer som hun hadde 
spørsmål om, og temaer som hun 
ønsket å få repetert. I begynnelsen 
holdt Jon Erik seg for seg selv, men 
det ble raskt slik at han kom for å 
hilse på før undervisningen begynte. 
Dette ble en ny begynnelse for både 
Lynn og Jon Erik.

Lynn fortsatte å få besøk av hjem
melærere og besøkende lærerinner, 
men hadde ikke besluttet å komme 
tilbake til aktivitet i kirken. Noen 
måneder senere ble Lynn introdusert 
til stavspresident Tom Atle Herland, 
som hun intervjuet som en del av 
et skolearbeid. Hun tok en Master i 
Business Administration på den tiden, 
og det hadde eldste Herland gjort kort 
tid i forveien. De fant raskt ut at de 
hadde mer til felles enn utdannelsen. 
Etter at de hadde snakket ferdig om 
forretninger begynte de å snakke om 
evangeliet. Lynn forteller at ånden 

var så sterkt tilstede den dagen, at 
det var nødvendig å ta et steg i tro, 
og komme tilbake til aktivitet i kirken 
etter nesten 18 år. Men, hun var redd 
for hvordan hun skulle ta det første 
trinnet. Eldste Herland spurte så Lynn 
om hun ville være med han og hans 
familie til kirken påfølgende søndag. 
Det var den kjærligheten hun trengte 
for å komme videre, og hun har aldri 
sett seg tilbake.

Lynn hadde klart for seg at å gå i 
kirken måtte være noe familien gjorde 
sammen. Jon Erik er ikke oppdratt i 
en kristen tradisjon. Han var skeptisk 
til tanken på tre timer med gudstje
neste i stedet for sin vanlige søndag. 
Han elsker sin hustru, og sa til henne 
at om det var så viktig for henne ville 
han møte henne på halvveien. Det 
tok derfor litt tid å forberede fam
ilien, men da de begynte å gå i kirken 
var det alltid som en familie, og de 
kom annenhver søndag. Lynn fikk 
etterhvert kall. Først i hjelpeforen
ingens presidentskap. Da ble familien 
enige om at Lynn og barna kunne gå 
i kirken hver søndag, og at Jon Erik 
fortsatte med å gå i kirken annenhver 
søndag.

Gjennom årenes løp har Jon Erik 
sett en forandring hos Lynn. Hun 
ble mer kjærlig, tålmodig og hadde 
lettere for å gi. Hun var også et lys 
for dem rundt seg. Han så at dette 
påvirket hele familien på en vidun
derlig måte. Han bestemte seg for at 
for å forstå sin ektefelle bedre, måtte 
han forstå evangeliet. Han begynte å 
gjøre det vi lærer i primær. Han gikk 

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

Familien Kvamme – Moderne pionerer
Kristian Wennerberg
Moss menighet

Familien Kvamme forbereder seg til 
å bli beseglet i templet. F.v. Jon Erik, 
Carina, Lynn og Madelen
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i kirken hver søndag, holdt regelmes
sig bønn, og leste i Mormons bok. 
Når det var noe han lurte på, spurte 
han dem rundt seg.

Selv om han og Lynn hadde flotte 
samtaler og diskusjoner om evange
liet, holdt han stort sett følelsene for 
seg selv.

En gang sa han at han elsker henne 
så sterkt at han ønsker å gi henne den 
evige familien han vet hun ønsker 
seg. Han visste også at å bli medlem 
av Kirken for hennes skyld alene ikke 
var riktig. Det var en beslutning han 
måtte ta for seg selv. Dette forsto Lynn 
godt, og forsøkte aldri “å dytte på 
ham” evangeliet. Hun underviste ved 
sitt stille eksempel, og ved å være sitt 
beste jeg. Hun kunne se at han gjorde 
små fremskritt, og ble av og til fristet 
til å involvere misjonærene. Hver gang 
hun tenkte på å spørre om han ville 
gjennomføre misjonærdiskusjonene 
hvisket ånden til henne at det ikke var 
hun som skulle spørre.

Det var deres gode venn Kenny 
som fikk tilskyndelsen til å invitere 
Jon Erik til å delta i misjonærleksjon
ene i 2015. Da Jon Erik nylig ble 
spurt om hva som gjorde at han 
bestemte seg for å bli døpt, snakket 
han om misjonærleksjonene og sa: 
“Jeg måtte jo spørre, da!” mens han 
pekte mot himmelen. Etter mange 
år med forberedelser fikk Jon Erik et 
åndelig vitnesbyrd, og visste hva som 
måtte til.

I dag bor familien i Alpine, Utah, og 
forbereder seg til å bli beseglet i temp
let, for å kunne bli en evig familie. ◼

Hvordan kom du i kontakt  
med kirken?

Det er både en kort og en lang his
torie. Den korte er at jeg på en spontan 
innskytelse gikk på nettet og fylte ut 
et skjema for å motta Mormons bok. 
Jeg tenkte ikke spesielt over hva som 
skulle komme ut av det, annet enn å 
lære noe nytt, kanskje? Siden jeg oppga 
telefonnummer og adresse, var jeg nok 
åpen for å bli kontaktet, men hadde 
egentlig bare forventet å få boken til
sendt i posten. Da misjonærene ringte 
og ville komme med den, hadde jeg 
først litt motstand, og de trodde nok 
ikke de ville høre fra meg igjen. Etter å 
ha tenkt litt over det, syntes jeg likevel 
det var greit. Jeg stolte på at det var 
greie folk som kom og det var det jo.

Hva interesserte deg?
Jeg har identifisert meg som ate

ist i mange år og tenkte at religion 
bare er noe man trøster seg med når 
livets meningsløshet blir uutholdelig 
å tenke på. Humanismen var og er 
viktig for meg, at man skal gjøre sitt 
beste for å gjøre verden et bedre 
sted å være i for sine medmenne
sker. Men jeg hadde ingen tro på at 
det var noen plan eller vilje bak vår 
tilsynelatende kaotiske eksistens. Så 
endret det livssynet seg langsomt, 
og hvorfor det skulle skje nå og på 

denne måten klarer jeg kanskje aldri 
helt å forstå eller forklare. Det kan 
kanskje heller ikke forklares. På den 
tiden kom det mange små hendel
ser, tegn, drømmer og innskytelser 
som ikke var så oppsiktsvekkende 
hver for seg, men som danner et 
bemerkelsesverdig tydelig bilde sett 
i ettertid. Da jeg tok kontakt hadde 
det dessuten nettopp vært påske og 
påskens budskap har rørt meg tilta
gende for hvert år, selv om jeg aldri 
helt har forstått det eller trodd på det. 
Jesus Kristus var veldig i bevisstheten 
min, så på en måte må jeg ha følt at 
jeg ville nærme meg Ham, selv om 
det ikke var en bevisst tanke.

Jeg visste ikke så mye om kirken, 
men hadde inntrykk av at kirkens 
medlemmer hadde et mer aktivt 
forhold til å leve etter sin tro, og det 
var interessant. Jeg ville vite hva som 
gjorde at denne kirken skilte seg ut fra 
alle andre som sier de har den riktige 
versjonen, og hvordan noen kunne 
vite hva som er sant.

Hvordan ble du undervist  
av misjonærene?

Den første gangen de kom hadde 
jeg tusen spørsmål, og for hvert svar 
kom det minst tre nye. Det de fortalte 
om at Kirken ble gjenopprettet da 
Joseph Smith henvendte seg til Gud 

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

Liahonas samtale med Cia  
Maria Martinsen, nytt medlem  
i Romerike menighet
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gjenklang. Uten sammenligning for
øvrig var det jo nettopp det jeg selv 
var ute etter.

Neste besøk hadde jeg allerede lest 
ganske mye og merket at det over
raskende nok gjorde noe med meg å 
lese Mormons bok, en følelse jeg ville 
finne ut hva var.

Siden da har de undervist meg 
hjemme jevnlig og også vært behjel
pelige med å svare på spørsmål som 
dukket opp i lesingen mellom timene. 
De hjalp meg å forstå hvor viktig det 
er å be på egen hånd, noe som var 
vanskelig for meg i begynnelsen. 
Selv om viljen til å prøve var der, var 
det som om en rullegardin gikk ned 
når jeg prøvde. Vendepunktet var da 
de ga meg en velsignelse for å over
komme disse vanskene, og jeg kjente 
da en sterk forbindelse med min 
himmelske Far. Siden har bønn vært 
en del av livet og hverdagen.

En misjonær i Utah, søster 
Kennedy, har også hatt stor betyd
ning. Det var hun som videresendte 
forespørselen om Mormons bok, men 
hun fikk en innskytelse om å holde 
kontakten og se hvordan det gikk. Det 
har vært veldig fint å ha en å kommu
nisere med skriftlig, og snakke om de 
samme temaene fra ulike vinkler. Hun 
svarte så godt på alle spørsmål og 
sendte linker til relevant lesestoff og 
videoer og var i det hele tatt en viktig 
del av hele prosessen. Det var også 
hun som foreslo at jeg skulle be om 
en velsignelse for å få hjelp til å over
komme motstanden mot å be.

Hva synes du om budskapet  
og misjonærene?

Begge deler synes jeg svært godt 
om. Da jeg selv bare hadde et fnugg 
av tro, var det deres tro som gjorde 
at det bar fremover. De har vært 
strålende eksempler, ikke fordi de kan 
evangeliet på rams og har en perfekt 
forståelse av alt, men i hvordan de 
bruker evangeliet og søker forståelse 
for å vokse som mennesker. Jeg er 
evig og uendelig takknemlig for at 
de kom inn i livet mitt. Å bygge en 
relasjon til Gud er en personlig ting 
og ingen kan gjøre den jobben for 
noen andre, men misjonærene ga meg 
det jeg trengte for å begynne.

Da de lærte meg om frelsesplanen 
kunne jeg for første gang skjønne at 
det var en guddommelig logikk i hvor
dan alt er tilrettelagt. Å lære om forso
ningen Jesus Kristus utførte for oss var 
ubeskrivelig stort og det går fremdeles 
enda mer opp for meg, dag for dag.

Hvordan var møtet med 
menigheten?

Det var en varm velkomst. Jeg håper 
alle som kommer inn i kirken første 

gang får en tilsvarende mottagelse. 
Det første møtet gjorde at det var lett å 
komme tilbake neste søndag og hver 
søndag siden. Det har alltid vært noen 
å sitte sammen med på møtene, noen 
som forklarer det som er nytt og uvant, 
og jeg har vært invitert på mange hyg
gelige middager med givende samtaler. 
Flere av medlemmene har også vært 
med på undervisningen, som har vært 
veldig nyttig og lærerikt. Jeg blir stadig 
kjent med flere vidunderlige mennes
ker og er veldig takknemlig for måten 
de har tatt imot meg på.

Hva gjorde at du bestemte  
deg for å bli døpt?

Tanken var jo der ganske tidlig 
etter at undervisningen begynte. Først 
veldig svakt, som en mulighet langt 
frem i tid. Det var da jeg klarte å be at 
det ble en sannsynlighet. Vi kom til et 
punkt i undervisningen hvor jeg måtte 
ta stilling til spørsmålet om dåp, men 
jeg syntes at det fremdeles var så mye 
som skulle læres og forstås. Det hjalp 
å snakke med medlemmer som hadde 
konvertert og jeg fastet og ba sammen 
med misjonærene om å få svar på 

Cia Martinsen med eldste 
Gurr til venstre og eldste 
Killpack til høyre
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når det var riktig. Omtrent da var jeg 
kommet til Mosiahs bok i lesingen, og 
versene 18:8 10 fikk meg til å innse jeg 
allerede fylte de kriteriene som treng
tes for å være klar. Det føltes også som 
om jeg hadde fått så mange tegn på at 
tiden var inne gjennom hendelser og 
drømmer at det hadde vært tungnemt 
av meg å ikke lytte og ta konsekven
sene av svarene jeg hadde bedt om.

Du talte i dåpen – hva sa du?
Eldstene spurte dagen før om jeg 

ville si noe, så det var ikke veldig 
forberedt. Jeg takket menigheten for all 
hjelpen, støtten og veiledningen. Jeg 
fortalte at selv med all denne hjelpen 
måtte jeg gjøre den viktigste jobben 
selv, lære meg å oppriktig be og opp
riktig åpne meg for svarene som kom. 
Derfor vet jeg nå at Gud finnes, at han 
er min himmelske Far og at jeg alltid vil 
være takknemlig for og gjengjelde Hans 
kjærlighet. Og derfor vet jeg at Jesus 
Kristus er Hans sønn og min frelser 
og at jeg alltid vil huske og være takk
nemlig for alt han har gjort for meg. At 
Mormons bok er sann og at det gir meg 
fred og forståelse å lese den, derfor 
skal jeg alltid gjøre det. Og jeg vet nå at 
kirken er sann og at jeg alltid vil gjøre 
mitt beste for å være et godt medlem av 
den. Det tror jeg var hovedinnholdet…

Noe annet?
Spørsmålene tar nok aldri slutt. Jeg 

antar det er en evigvarende prosess. 
Det er ikke alt ved kirkens lære, histo
rie eller kultur som er komfortabelt og 
det kjennes iblant absurd å forholde 

seg til dette samtidig som jeg har et 
stadig voksende vitnesbyrd om at kir
ken er sann. Det er fremdeles så mye 
å lære og forstå, og på noen måter er 
det et vondt og vanskelig men også et 
vidunderlig mysterium.

Hva sa familie og venner?
Det er såpass nytt ennå at ikke alle 

vet det, men det har stort sett vært 
positive reaksjoner når den første 
forbauselsen har lagt seg. Det er 
forståelig at de blir overrasket, spesielt 
de som kjenner mitt tidligere syn på 
tro. Men de ser jo at jeg lever godt 
med dette valget og er minst like fri 
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og lykkelig som før. Mannen min har 
vært en helt og støttet meg hele veien, 
selv om det ikke har vært lett for ham 
å forstå. Jeg er så takknemlig for det 
og for at kjærligheten vår er sterk nok 
til å tåle at vi har fått forskjellig livssyn.

Hva føler du nå?
Jeg vet at jeg har valgt rett og det 

får jeg bekreftelse på hver dag. Det en 
veldig god, trygg og varm følelse, mildt 
sagt. En som holdt tale i dåpen sa jeg 
hadde begynt på reisen hjem til min 
himmelske Far og slik føles det også.

Det er mye som gjenstår på den 
reisen og jeg gleder meg til resten. ◼

Lucy Lill T, Skien menighet

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 FR

A 
FA

M
ILI

ENP R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Er du der inne?
Lucy T, Skien menighet

Når vi er på generalkonferansen, hører 
vi alltid fra noen av profetene våre. 

Jeg synes det er viktig å høre på disse 
talene. For en stund siden fortalte eldste 
Robert Hales en morsom historie. Han 
hadde besøk av barnebarnet sitt. De satt 
ved siden av hverandre i sofaen. Eldste 
Hales leste avisen, mens barnebarnet på 
fem år skravlet. Plutselig strekker barne-
barnet ansiktet sitt helt opp i bestefarens 
ansikt og sier: “Er du der inne?”

Altså: “Bestefar, du sitter ved siden 
av meg, men hører du egentlig hva 
jeg sier?”

Historien minner oss om hvor viktig 
det det er å vise oppmerksomhet når 
noen snakker til oss. Gud vil at vi skal bry 
oss om hverandre og sette mennesker 

først, ikke ting som forstyrrer. Skriftene 
minner oss om hva vi burde gjøre. Ved 
å lytte til profetenes ord blir det lettere å 
velge det rette. Jeg er takknemlig for at 
vi har profeter i dag. ◼


