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 For nylig begyndte vores datter 
Ruth sin mission i São Paulo 

Syd- missionen i Brasilien. Før 
hun tog til Brasilien, tog vi som 
familie til templet i Madrid, så 
hun kunne modtage sin bega-
velse. Det var en oplevelse, der 
forenede hele vores familie.

Som forberedelse til vores 
tempeltur samlede vi familien 
med det formål at organisere 
navnene på vores forfædre, så 
vi kunne udføre de frelsende 
ordinancer på deres vegne.

Gennem denne oplevelse 
oplevede vi nogle unikke øje-
blikke som familie. Vi følte en 
stærk kærlighed til hver af dem 
og ønsket om at være sammen 
med dem en dag i evigheden og 
fortælle hinanden om de oplevel-
ser, vi havde haft her på jorden.

Tempelordinancer er hellige og 
formelle handlinger udført med 
præstedømmemyndighed, og de 
er afgørende for vores ophøjelse. 
Vor himmelske Fader glemmer 
aldrig sine børn. Han husker lige 
så godt dem, der er gået bort, 
som dem, der stadig er i live.

Gennem denne oplevelse 
bekræftede vi, at »vi er hans børn 
… Han elsker os. Han ønsker 

Præstedømmets kraft kan kun 
ses i handling: »Se, jeg vil åben-
bare præstedømmet for jer ved 
profeten Elias’ hånd, før Herrens 
store og frygtelige dag kommer. 
Og han skal i børnenes hjerte 
plante de løfter, der blev givet til 
fædrene, og børnenes hjerte skal 
vende sig til deres fædre. Hvis 
det ikke var således, ville hele 
jorden blive lagt fuldstændig øde 
ved hans komme.« 4

Inkluderet i opfyldelsen af 
profetens Elias’ løfte har vi frem-
komsten af Mormons Bog, hvor 
der i titelbladet står: »Hvilken skal 
vise resten af Israels hus, hvilke 
store ting Herren har gjort for 
deres fædre, og at de måtte [vide], 
at de ikke er forstødt for evigt.« 5

På grund af disse løfter har 
jeg studeret alle de store ting, 
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Præstedømmets velsignelser og kraft
Ældste Joaquim Moreira, Portugal
Områdehalvfjerdser

at kommunikere med os, og vi 
kan kommunikere med ham 
ved oprigtig bøn.« 1 Vi følte også 
opfyldelsen af skriftstedet: »Der-
for tilkendegives guddommelig-
hedens kraft i dets ordinancer.« 2

I denne sidste uddeling er 
forventningerne store angående 
opbygningen af Zion. At nyde 
præstedømmets velsignelser og 
kraft er et vigtig skridt for disse 
vigtige begivenheder.

De velsignelser, der hører til 
præstedømmet, og som gavner 
hele menneskeheden i denne 
uddeling, omfatter:

Gengivelsen af evangeliet
Den sande kundskab om Gud, 

vor evige Fader
Vigtigheden af at forstå hand-

lefrihed i vores liv
For at alle hans børn kan få 

denne kundskab har Frelseren 
sagt: »Se, jeg vil fremskynde mit 
værk, når tiden er inde.« 3

For at vi kan fremskynde 
hans værk er det afgørende at 
udføre frelsens ordinancer her 
på jorden. Det er gennem hel-
lige ordinancer, såsom dåb og 
bekræftelse, at vi lærer om Guds 
kraft og kærlighed og således 
føler hans indflydelse i vores liv.

Ældste Joaquim 
Moreira
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som Herren har gjort for Adam, 
Enok, Noa, Abraham, Isak og 
Jakob, vore fædre, så jeg bedre 
kunne forstå nutiden og handle 
i frelsens værk for både levende 
og døde. Således har mit hjerte 
udviklet et stort ønske om at del-
tage i missioneringen og at redde 
mine forfædre ved at udføre frel-
sens ordinancer på deres vegne.

Jeg har et tydeligt minde om 
den dag, da jeg blev døbt og 
bekræftet som medlem af Kirken. 
Og min brors og min første hand-
ling var at udføre vores families 
slægtsforskning. Efterhånden som 
vi lærte om deres præstationer 
og ofre, blev den kærlighed, som 
vi følte for dem hver især, noget 
uforglemmeligt. Troen, der førte 
os til civile registreringskonto-
rer og finde nye data, styrkede 
vore vidnesbyrd og tro på Jesus 
Kristus og skabte en følelse af en 
evig familieenhed.

Jeg er evigt taknemlig for at 
vide, at en fjortenårig Joseph 
Smith besluttede sig for at 
spørge Gud den evige Fader, 
»hvilken af alle sekterne der 
havde ret.« 6 Således har jeg været 
i stand til at nyde præstedøm-
mets velsignelser og kraft i mit 
liv og i min families liv. ◼

NOTER
 1. Forkynd mit evangelium, s. 31.
 2. Lære og Pagter 84:20.
 3. Lære og Pagter 88:73.
 4. Lære og Pagter 2:1- 3.
 5. Mormons Bogs titelblad.
 6. Den Kostelige Perle, 

Joseph Smith – Historie 1:18.

Nye omgivelser
Forårskonferencen i 

Københavns Stav 2014 foregik i 
andre omgivelser end vanligt på 
grund af ombygningen af kirken 
på Maglegårds Alle. Således var 
lørdagens møder henlagt til kir-
ken i Roskilde, medens koncert 
og hovedmøde fandt sted på  
Skt. Annæ Gymnasium i Valby.

Fremskynde arbejdet  
med frelse

Således lød temaet for mødet 
lørdag aften, hvor for første gang 
de 12 til 18- årige var inviteret med. 
Mødet var – som hele konferen-
cen – under præsidium af ældste 
Timothy J. Dyches, andenrådgiver 

N Y H E D E R

Stavskonference i København 
den 26.- 27. april 2014
Finn Lykkegaard, redaktør

i områdepræsidentskabet. Temaet 
gik smukt igennem aftenens 
talere, hvoraf de første var valgt 
blandt unge fra staven.

Søster Hannah Østergaard 
Andersen fra Roskilde talte over 
emnet: »Hvordan deler jeg evan-
geliet«, og nævnte, at det altid er 
til større gavn end skade, når vi 
forsøger at dele evangeliet.

Hun blev efterfulgt af søster 
Celina Paulsen fra Gladsaxe 1., 
der var tildelt emnet: »Hvordan 
påvirker templet mig«. Man skal 
som en bueskytte koncentrere sig 
om målet: At komme i templet.

Bror Kasper Jørgensen fra 
Roskilde talte om at være en god 
ven og bad os huske, at Kristus 

Talerne fra 
lørdag aften
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Hun blev efterfulgt af biskop 
Michael Grand Hansen fra 
Slagelse, der talte om, hvordan 
vi gennem de bedste øvelser 
bliver de bedste missionærer. 
Vi vælger selv, men Kristus bør 
være den person, vi spejler os i.

Søster Sederholm bar derpå 
sit vidnesbyrd og udtrykte sin 
taknemmelighed for at tjene og 
for missionærerne og deres ånd.

Missioneringens 5 punkter
Ældste Dyches opfordrede 

forsamling ud fra en tale om 5 
punkter omkring missionering 
og et stærkt personligt eksempel 
og vidnesbyrd til at studere dag-
ligt. Det er vores valg. Undskyld-
ninger giver ingen resultater. Vi 
vil blive velsignet, når vi følger 
Helligåndens tilskyndelser.

Perfekt vejr og perfekt kor
Såvel lørdag som søndag skin-

nede forårssolen fra en skyfri 
himmel, og himmelsk var også 

er vores eksempel og vores ven. 
Den sidste af de unge var søster 
Sofie Johnson fra Slagelse, der 
ud fra emnet: »Hvordan vi kan 
arbejde sammen med missionæ-
rerne for at fremskynde arbejdet 
med frelse« opfordrede alle til at 
have kærlighedens og omsor-
gens ånd hos sig.

Vi er Guds kære børn
Præsident Bernskov citerede 

»Jeg er Guds kære barn« og 
mindede os om, at det gælder 
os alle. Vi har brug for at lære 
at lytte til Helligånden. Vi er alle 
Guds børn og vi har den hjælp, 
der skal til for at klare os.

Efter en smuk duet ved søs-
trene Hentzen og Frederiksen fra 
Roskilde talte stavens primary-
præsident søster Gitte Røder om, 
hvordan vi underviser og forbe-
reder den opvoksende genera-
tion. Kristus er vores eksempel 
og kun ved at følge ham, kan vi 
undervise vores børn.

koncerten med det til lejligheden 
oprettede kor under ledelse af 
søster Amy Vestbø med biskop 
Andreas Vestbø ved flyglet.

Kærlighed og frelse
Søndagens første taler var præ-

sident Bernskov, der opfordrede 
de unge til på deres smartphone 
at nedskrive en ting fra hver tale 
og senere dele det med fami-
lien. Han gentog ældste Dyches 
udfordring til dagligt studium og 
fortalte, at vi derigennem vil få 
øget tro på og tillid til Kristus.

Han blev efterfulgt af søster 
Anna Brock fra Roskilde, der 
talte ud fra emnet at elske vores 
næste. Det er gennem Kristus, at 
vi finder såvel svaret på hvordan 
og styrken til at gøre det. Søster 
Catharina Hvistendahl fra Ama-
ger talte så om velsignelse ved 
at dele evangeliet med andre. Vi 
kan fylde menneskers tomrum 
ved at dele evangeliet.

Forsamlingen havde derpå 
lejlighed til at lytte til vidnesbyrd 
fra to brødre, der netop har fået 
deres missionærkaldelse, bror 
Jarom Sederholm fra Gladsaxe 1., 
der skal til Sydkorea, og bror 
Alexander Kjeldsen fra Roskilde, 
der skal til Sydafrika.

Templet og frelsesplanen
Søster Dorrit Olsen fra 

Gladsaxe 1., der netop har 
afsluttet 14 måneders tjeneste i 
templet sammen med sin mand, 

Talerne fra 
hovedmødetBR
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og Københavns Stav til at pakke sammen, noget 
som i øvrigt blev flot koordineret af præsident 
Michael Olsen fra stavspræsidentskabet og Henrik 
Bryde fra biskoprådet i Gladsaxe 2. Menighed.

Konsekvens af lukningen
Med meddelelsen om renoveringen fik menig-

heden også samtidig besked på, at så længe 

bror Per Olsen, talte om sin kær-
lighed til templet og om, hvor-
dan vi gennem templet lærer 
Frelseren bedre at kende.

Bror Anders Ryttersgaard fra 
Frederiksberg talte om Kristus 
og frelsesplanen og om, hvordan 
frelsesplanens paradoks er løst 
gennem Kristi forsoning. Efterføl-
gende bar præsident Williams fra 
templet et vidnesbyrd om missio-
nering og den forpligtelse, vi alle 
har for at fortælle om evangeliet.

Så skete det endelig
Det ligger vel 8- 10 år tilbage i tiden, da der første 

gang blev talt om renovering af kirkebygningen 
på Maglegårds Allé, men da biskop Bent Leit fra 
Gladsaxe 2. Menighed endelig kunne bekendtgøre, 
at renoveringen ville blive iværksat allerede fra marts 
måned, kom det alligevel som en overraskelse. 
Omkring 2 uger fik de to Gladsaxe menigheder 

Gladsaxe 2. Menighed er midlertidigt flyttet til Allerød
Søster Mette Paulsen, Gladsaxe 2. Menighed

Hvilken tale var specielt  
til den enkelte

Konferencens afsluttende 
taler var ældste Dyches, der 
udtrykte taknemmelighed for 
den ånd, søskende har bragt 
til konferencen. Vi skal som 
medlemmer arbejde sammen 
med missionærerne, og vi bliver 
bedre, når vi gør det. Ældste 
Dyches bad missionspræsi-
dentens assistenter, ældsterne 
Nordfelt og King demonstrere, 

hvordan de ville undervise en 
16- årig. De bar vidnesbyrd om 
det første syn.

Forsamlingen blev på ny 
opfordret til at studere hver dag 
samt overveje, hvilket af konfe-
rencens budskaber, der især var 
til den enkelte personligt.

Vi skal lade Kristus være vores 
ledestjerne. Når vi følger ham 
føres vi sikkert gennem usikre 
tider. Vi må stole på ham. Vi er 
hans folk. ◼

Gladsaxe 2. 
Menigheds 
medlemmer 
foran Allerød 
kirkebygning BR
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renoveringen stod på, skulle menigheden afholde 
sine søndagsmøder i Allerød kirkebygning, GUF 
skulle afholdes på Nitivej på Frederiksberg sam-
men med tre andre menigheder og menigheds-
rådsmøderne og andre møder ville blive afholdt 
hjemme hos biskoppen og i medlemmers hjem.

Allerød Menighed har taget rigtig  
godt imod Gladsaxe 2. Menighed

Søndag den 16. marts blev så dagen, hvor  
Gladsaxe 2. Menighed første gang skulle mødes

i Allerød kirkebygning og hvordan gik det så? 
Det gik faktisk rigtig godt, selvom det for mange

var en uvant følelse og noget, man lige skulle 
vende sig til. Det hele blev en del nemmere, bl.a. 
fordi Allerød Menighed var så søde at byde os 
velkommen med åbne arme. Så en stor tak skal 
lyde til dem! De havde sat et velkomstskilt op og 
lagt små sedler rundt om i kirkebygningen, hvorpå 
der stod »velkommen«. Derudover havde bror John 
Thomsen snittet små træfigurer og malet dem, en 
til hver familie, og Allerøds biskop Povl Nielsen 
holdt en velkomsttale til nadvermødet.

Menighedens medlemmer har  
støttet hinanden med fællestransport

»Den midlertidige flytning har rystet os tættere 
sammen«, fortæller en søster og fortsætter, »idet 
mange medlemmer bl.a. støtter hinanden med 
fællestransport«. En anden søster bekræfter dette og 
siger: »Jeg blev ringet op af min besøgslærermak-
ker, der bare ville fortælle mig, at hvis jeg mang-
lede transport om søndagen, ville hun da meget 
gerne tage mig med i bilen.« Biskop Leit siger: »Det 
er altid rart at se medlemmerne støtte hinanden 
på denne måde. Det er også sjovt at opdage, hvor 
meget vores kirkebygning på Maglegårds Allé bety-
der for os, nu når vi ikke kan bruge den. Vi kan 
derfor gå og glæde os til december, hvor vi efter 
planen vil rykke tilbage i vore vante omgivelser.« ◼

Farvel og goddag
Ved den årlige grenskonfe-

rence d. 13. april 2014 måtte 
medlemmerne i Nykøbing sige 
et vemodigt farvel til vores meget 
afholdte grenspræsidentpar, 
Helge og Hanne Nørrung, der 
trofast har aftjent en »mission« i 
Nykøbing Falster i lidt over 1½ år.

Stavspræsidentskabet har som 
ny grenspræsident kaldet bror 
Finn Dalum- Larsen, der med sin 
familie flyttede til Nykøbing fra 
Amager for lidt over et år siden.

Den nye grenspræsident
Præsident Dalum- Larsen er gift 

med Lyubov (»Luba«), som oprin-
delig kommer fra Rusland, og de 
er forældre til datteren Irina og 
sønnen Alexander (»Sasja«). Til 
daglig arbejder præsident Dalum- 
Larsen som skolelærer.

Rådgivere
Som rådgivere har præsident 

N A V N E N Y T

Nyt grenspræsidentskab  
i Nykøbing Falster Gren
Bror Finn Korgård, Nykøbing Falster Gren

Dalum- Larsen kaldet bror Simon T. 
Johansen og bror Finn Korgård.

Udover kaldelsen som rådgiver 
til grenspræsidenten fortsætter 
bror Johansen, der er pensioneret 
blikkenslager og nu driver lidt 
lystfiskeri, i sin hidtidige kaldelse 
som præsident for ældsternes 
kvorum, og bror Korgård, der 
arbejder som oversætter, også 
i sine hidtidige kaldelser.

Fremtiden
Det nye præsidentskab arbej-

der – som de tidligere – på at 
få flere mindre aktive medlem-
mer til at komme og igen nyde 
fællesskab i Kirken samt – i tæt 
samarbejde med et par hårdtar-
bejdende missionærer – på at 
bringe det gode budskab ud til 
flere mennesker i lokalområdet.

Gennem de senere år har 
Nykøbing skiftet grenspræsi-
dent forholdsvis ofte, idet gode 
brødre med hjemsted lidt uden 

Det nye grens-
præsidentskab
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for grenens grænser [Utah, 
Slagelse, København] har vareta-
get embedet. Det nye præsident-
skab sætter fokus på at skabe 
forandringer ved at skrue på de 
kanpper, man kan kontrollere. 
Dermed kan hvert medlem 
højne sin egen indsats og skabe 
varig fremgang. ◼

Besøget foregik i kirken
Pigerne mødte op i kirken, hvor søstermissio-

nærerne Riplinger og Hull viste dem rundt i kirken.
Kl. 14.00 – 15.00 mødtes jeg med dem i det 

store primarylokale, hvor vi alle sad om et bord.
Efter en præsentationsrunde stillede pigerne 

spørgsmål om Kirkens syn på evolution, andre 
kirkers synspunkter, vores syn på videnskab, 
livet som kristen, omverdenens syn på os og 
lignende.

Besvarelserne
Jeg forklarede mit synspunkt, at Joseph Smith, 

før Darwin kom på banen i 1850’erne, forklarede 
læren om evig udvikling af mennesket og alle arter 
i øvrigt, inden for arternes egen sfære.

Jeg forklarede, at vi ikke bekriger andre for 
deres synspunkter, men søger at finde samtale i 
de ting, vi er enige om, og at vi på mange områder 
godt kan mødes i enighed og fællesskab.

Jeg oplyste, at vi ikke er under voldsomt angreb 
fra omverdenen pga. vores fundamentale opfat-
telse, samt at vi er skabt i Guds billede, at vore 
første forældre er Adam og Eva, og vi alle er deres 
efterkommere, ja en stor familie. Jeg fortalte om 

F O R  D E  Y N G R E :  M I T  Y N D L I N G S S K R I F T S T E D

Mit yndlingsskriftsted
Kasper J., Roskilde Menighed, 16 år.

Johannesevangeliet, kap. 14, vers 15
»Elsker I mig, så hold mine bud«

Når vi prøver at holde budene, så er det 
også vigtigt, at vi ved, hvorfor vi gør det, 
også selvom vi ikke ser velsignelserne ved at 
holde hans bud med det samme.

Jeg har selv haft problemer med dagligt 
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Gymnasielever interesserer  
sig for Kirken og dens lære
Finn Lykkegaard, redaktør, og biskop Bjarne Jakobsen, Roskilde Menighed

Stor interesse
I Informationstjenesten modtager vi jævnligt 

henvendelser fra gymnasieelever, der som led i 
deres undervisning i religion ønsker at høre om 
Kirken og Kirkens lære med henblik på at skrive 
eksamensrelaterede opgaver.

En sådan henvendelse kom fra Roskilde 
Katedralskole – i øvrigt for andet år i træk. 
Henvendelsen kom dels til Informationstjene-
sten, men eleverne havde også valgt at kontakte 
Biskop Jakobsen, og det er hans oplevelse, vi nu 
kan læse om.

En mail modtages
Den 10. april modtog jeg denne mail: Hej, Vi 

er 8 piger fra Roskilde Katedralskole som skal lave 
et projekt om jeres syn på evolution. Vi ville gerne 
høre om det var muligt at interviewe jer onsdag d. 
23. april klokken mellem 12- 16.

Venlig hilsen, på vegne af gruppen, Emma Kølle

studium af skrifterne. 
Jeg følte ikke nogen 
velsignelser ved at 
gøre det, men jeg 
kom i tanke om, at 
selvom jeg ikke følte 
noget specielt ved 
skrifterne, så bør jeg stadig holde hans bud. 
For hvis jeg virkelig elsker Herren, skal jeg 
holde hans bud, uanset hvad. ◼

Bror Kasper J.,  
Roskilde Menighed
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skrifterne, vores profet og lokale ledere, som vejle-
der os i den tid, vi lever i.

Om forskelle fra andre
Mine besvarelser medførte et spørgsmål om 

den egentlige forskel mellem os og andre kirker. 
Det gav mulighed for at fortælle om dåb og Hellig-
åndsgaven samt vores syn på Guddommen, her-
under betydningen af den konstante vejledning af 
Helligånden i vore daglige valg livet igennem.

Da jeg bekræftede, at det med Helligåndens vej-
ledning gjaldt alle, lød spørgsmålet: »Også Maria?« 
Søster Maria Petersen fra Roskilde er medlem af sta-
vens informationsråd, men også elev på skolen og 
var med som sådan. På spørgsmålet om, hvorvidt 
det også gjaldt for Maria, blev der kikket lidt, men 
Maria bekræftede, at det også gjaldt for hende.

Videnskab og religion
Jeg havde lejlighed til at fortælle, at vi er enige 

med videnskaben om, at sandhed, der bevises, er 
gavnligt, og at sand og ægte videnskab faktisk er 
en del af religion og ikke modsætning.

At teorier 
er og bliver 
teorier, samt 
viden er af 
evig natur.

Personlige spørgsmål
Gæsterne ønskede at høre min omvendelseshi-

storie og min erfaring som præst, og den fik de.
Der var en meget stærk ånd tilstede, så jeg vid-

nede for dem om sandheden, som jeg følte påvir-
kede dem. Jeg forklarede at den følelse, de sad 
med lige nu, var sandhedens ånd, der vidnede for 
dem. At det var tro i aktion. At vi alle blandt andet 
gennem følelser var i stand til at skelne mellem 
sandt eller falsk. Der var ingen protester.

Invitation
Afslutningsvis blev pigerne inviteret til at 

besøge kirken om søndagen og forsikret om,  
at de altid var velkomne. ◼
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En salmehistorie
Bror Jørgen Holm Bendtsen, Aarhus Menighed

En gammel kending  
vender tilbage

Ved den seneste udgave af 
salmebogen i 2007, skrev bror 
Svend Aage Andersen fra over-
sættelseskontoret følgende i 
Liahona om denne begivenhed 
og de forandringer der var kom-
met: »Der var også et par enkelte 
sange, som man ønskede at tilføje 
i den nye udgave i hele verden.« 
En af disse var nr. 207 »Skønt 
hårde prøver.« Det var Kirkens 
musikkomité i Salt Lake City, der 
ønskede at salmen skulle med. 
Den er skrevet af Eliza R. Snow, 
Kirkens store kvindelige poet. 
Den er skrevet under de store 
forfølgelser i Missouri og Nauvoo, 

hvilken sidste Eliza R. Snow van-
drede fra til Winter Quarters med 
oksekærre. Salmen blev publice-
ret i januar 1841. I Danmark kom 
den med i Salmebogen i 1861, 
men den gled ud igen år 1910. 
Det er altså en gammel kending, 
der atter er bragt frem i lyset efter 
et fravær på lidt over 100 år.

Medlemmerne er målgruppen
Det er Kirkens medlemmer, 

der er målgruppen, og man 
må formode, at salmen står 
meget stærkt i den amerikan-
ske bevidsthed, når man anser 
den for så værdifuld, at man må 
have den med i salmebogen på 
verdensplan.

Biskop 
Jakobsen og 
søster Maria  
Petersen 
foran kirken 
i Roskilde
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Man kan undre sig over 
fravalget, da man skulle revi-
dere salmebogen og lægge an 
til 1910- udgaven. Måske var 
grunden den, at søster Snow 
var repræsenteret ved 11 salmer 
og da man reducerede antallet 
af salmer fra 281 til 211 salmer, 
måtte nogen falde ud. Således 
falder 3 af søster Snows salmer 
ud, mens en ny kommer med.

Værdifuldt budskab
Salmen er opmuntrende, dens 

budskab er til os, at vi skal holde 
ud og ikke give op. Den forsikrer 
os også om, at profeternes ord 

konfrontatoriske 
holdning.

Kendt melodi
Salmen syn-

ges på melodien 
»O Helligånd, mit liv 
min lyst«. Den er skrevet af 
George Careless og blev først 
publiceret i 1889. Det falder 
også lige for, at 1861- udgaven 
må have haft en anden 
melodi, da dens versefødder 
ikke passer til denne melodi. 
Forhåbentlig vil en sammen-
ligning af teksterne for nogle 
være interessant at læse. ◼
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og evangeliets sandheder står til 
troende.

De danske oversættelser 
bærer tydeligt præg af at være 
oversat i to forskellige tidsaldre. 
1861- udgaven har kraftigere 
udtryk, forvandler gerne på nav-
nestoffet: Jehova bliver til Zeba-
oth, mens 2007- udgaven tager 
valget Herren og på samme måde 
ser man i 1861 gerne bibelens 
profeti i Daniels Bog – om stenen 
der ruller – til at have sit hjemsted 
i bjergenes hjem, altså Salt Lake 
City, hvor den sene udgave er 
mere neutral ved at holde sig til 
bibelteksten uden den for andre 

LDS 1963- 284 SDH 1861- 240 SDH 2007- 207

Though deepening trials 
throng your way,Press on, 
press on, ye Saints og God!

Ere long the resurrection 
day

Will spread its life an truth 
abroad.

Skjøndt Prøvelser ligge  
nu paa eders Vei,Saa, Hellige, 
frem og forsager kun ei!

Snart lyder Opstandelsens 
herlige Bud,

Og Lyset og Sandheden  
straaler da ud.

Skønt hårde prøver truer 
dig, hold ud, Guds folk på  
ærens vej.

Snart vil opstandelsens 
glædes bud sprede sit lys og 
sandhed ud.

What though our rigths have 
been assailed?

What though by foes we’ve 
been despoiled?

Jehovah’s promise has  
not failed;

Jehovah’s purpose is  
not foiled.

Hvad gjør det, vor ret den  
er traad under Fod?

Man plyndred og jog os  
og udgjød vort Blod?

Glad Zebaoths Løfter  
vi opfyldte see,

Hans Hensigter fremmes  
til Fjendernes Vee.

Hvis retfærd holder os for 
nar, hvis fjenden ødelagt os har, 
vil Herrens løfter stå ved magt, 
alt hvad han lovet har og sagt.

All glory to his holy name
Who sends his faithful  

servants forth
To prove the nations, to 

proclaim
Salvation’s tidings through  

the earth.

Al Ære tilhører vor fader  
og Gud,

Som trindtom udsender  
nu frelsende Bud,

At prøve Nationer ved  
Fuldmagtens Ord,

Og sprede Velsignelser  
ud over Jord.

Helliget bliver Herrens navn,  
trofaste tjenere gør gavn ved at 
forkynde på vor jord frelse og 
nåde ved Guds ord.

Artikler til lokalsiderne »Rundt om 
 Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender, 
samt hvilket af lokalsidernes områ-
der du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes 
senest 2 uger efter hændelsen,  
da der går ca. 3 mdr., før artiklen 
trykkes. Indsend venligst mellem  
ca. 75- 650 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret 
til at redigere og afkorte artiklerne. 
Offentliggørelsen af tekster og foto 
afhænger af deres relevans, kvalitet 
og den tilgængelige plads.

Redaktør Finn Lykkegaard
E- mail: LiahonaDK@gmail.com ◼

Søster  
Eliza Snow
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Skriv til lokalsiderne


