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BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE

jorden – og dette rikes nøkler er 
overdratt til dere.” 3

Jeg har hatt mange personlige 
erfaringer med templet og dets 
kraft. Da Stockholm Sverige tem-
pel ble innviet i 1985, følte jeg 
gjennom Den hellige ånds kraft 
fred og glede i en slik grad som 
jeg aldri hadde trodd var mulig. 
Da bussen forlot tempelet for å 
kjøre til Stockholm sentrum og 
andre gikk for å se byen, ble jeg 
værende i bussen sammen med 
min hustru. Jeg visste at når jeg 

Lokalsider

Templet bringer himmelens velsignelser
Eldste Matti Jouttenus, Finland
Områdesytti

 I “Områdeplan for Europa 2012” 
heter det: “Vårt høyeste mål er 
å øke antall aktive medlemmer 

av Kirken i området Europa og å 
forberede medlemmer til å reise 
til templet, hvor de kan inngå  
og motta de pakter som er nød-
vendige for deres opphøyelse 
og deres familiers opphøyelse.” 
Det grunnleggende og primære 
formål med templer er å hjelpe 
både de levende og de døde å 
motta hellige ordinanser som er 
avgjørende for å kunne arve det 
celestiale rike, og som styres av 
vår Fader i himmelen og hans 
Sønn Jesus Kristus. I tillegg til 
dette sentrale formålet, er tem-
pler til velsignelse for oss også 
på andre måter.

Tempelbesøk hjelper både 
nye konvertitter og dem som 
har vært medlem lenge, å 
motstå verdslige fristelser og 
forlokkelser og holde ut til 
enden. “Hver grunnsten som 
legges for et tempel og hvert 
tempel som fullføres ifølge den 
orden Herren har åpenbart for 
sitt hellige prestedømme, redu-
serer Satans makt på jorden 
og styrker Guds kraft og hans 

guddommelighet. Det beveger 
himlenes mektige krefter til vårt 
beste, og påkaller og nedkaller 
velsignelser fra de evige guder og 
fra dem som er i deres nærhet.” 1

Tempelet er en kilde til 
inspirasjon og styrke for 
alle som deltar i misjonsar-
beid, både unge og gamle: 
“Så deres hjerter kan bløtgjø-
res når dine tjenere går ut fra 
ditt hus, O Jehova, for å bære 
vitnesbyrd om ditt navn, så 
deres fordommer kan vike for 
sannheten og ditt folk finne 
nåde for alles øyne.” 2

Å dra til templet hjelper 
alle ledere i Kirken, både 
brødre og søstre, å lære sine 
plikter og motta styrke til å 
utføre dem. Dette gjelder også 
for menighetsråd: “Så det kan 
bygges et hus til meg for Sions 
frelse, et sted for takksigelse 
for alle hellige og et undervis-
ningssted for alle som er kalt til 
å arbeide i kirkens tjeneste i alle 
sine forskjellige kall og embeder, 
så de kan bli fullkommengjort 
til å forstå sin tjenestegjerning 
i teori, i prinsipp og i lære, i alle 
ting som hører til Guds rike på 

Eldste Matti 
Jouttenus, 
Finland
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forlot bussen for å gå ut i verden, 
ville denne dyrebare og hellig 
freden forsvinne, og jeg ønsket 
å nyte den så lenge som mulig.

Da min første hustru døde i 
1987, var vissheten om at vi var 
blitt beseglet i templet og ville 
være en evig familie en uvur-
derlig kilde til styrke for meg 
og mine barn.

Jeg satt i det celestiale rom i 
Helsinki Finland tempel under 
en omvisning før innvielsen, og 
jeg ønsket ikke å forlate dette 
fredelig stedet. Så følte jeg denne 
milde oppfordringen i mitt 
hjerte: “Matti, nå må du gå og 
arbeide, men hvis du er trofast, 
vil du en dag få komme tilbake 
til det celestiale rike, og du vil 
aldri måtte forlate det igjen.”

Jeg vitner om at templer er 
Herrens hus og at de som forret-
ter i dem, virkelig har myndighet 
fra Gud. På grunn av templer og 
denne myndighet, kan familier 
være evige. Jeg vitner om at i 
templet vil alle som oppriktig 
søker det, finne fred igjen og 
igjen. Jeg vitner om at templet 
gir styrke til å takle bekymringer, 
utfordringer og sorger i hverda-
gen. Jeg vitner om at i templet 
skal de rene av hjertet se Gud.4 
I Jesu Kristi navn, amen. ◼

NotEr
 1. George Q. Cannon, i “The Logan 

Temple”, Millennial Star, 12. nov. 
1877, 743

 2. L&p 109:56-57
 3. L&p 97:12-14
 4. Se L&p 97:16

Tempeltur i april
Henry H. Lerøen, Bergen

LOKALnyTT

Talentaften i Bergen
Henry H. Lerøen, Bergen

 Søster Veslemøy Fluge 
Berg trommet sammen 
til talentaften og inviterte 

medlemmer med venner for å 
oppleve et talentshow fredag 
16. mars kl. 19.00. Som vist på 
vedlagte foto var deltagelsen 

upåklagelig. Det var særdeles 
allsidig med bl.a. pardans, 
solodans, solosang med gitar, 
dikt, trekkspill, unge piker 
med dansekompani, mime-
fremførelse av kaptein Krok 
med mer. ◼

Bergenstalenter

He
n

ry
 H

. L
er

ø
en

Stockholm 
tempel våren 
2012

O
Le

 P
O

dH
O

rn
y



 S e p t e m b e r   2 0 1 2  L3

Vi hadde en fantastisk tid i Stockholm 
Tempel 2. – 12. april sammen med mange 
søsken fra forskjellige steder. Spesielt var 

vi en gruppe på seks søsken i aldersgruppen 79 
– 90 år som fant tonen også i fritiden. Arbeidet i 
Templet var jo bare fra kl. 08.00 – 18.30. Og etter 
det hadde vi jo fritid, og den brukte vi til gode 
samtaler om vår dårlige samvittighet for misjonær-
arbeidet som vi følte kunne bli mer effektivt og 
hvordan å gå videre.

Vi drømte videre om svunne tider og mintes 
alle søsken som hadde vært strålende eksempler 
for oss, som nå var gått veien videre inn i evighe-
ten. Andre emner var matvarelager, med tips om 
produkter med rikt vitamininnhold som kunne 

som kom til vårt hjem. På sko-
len lærte jeg evangeliet fra et 
evangelisk-luthersk synspunkt, 
samtidig som jeg hadde en god 
venn som var metodist. Jeg var 
usikker.

Jeg begynte å lese i Skriften. 
Intuitivt trodde jeg på Bibelen 
som Guds ord, selv om jeg 
ikke forsto alt. Men Mormons 
bok…var den også Guds ord? 
Var det mine foreldre hadde 
mottatt sant? Bare Gud kunne 
opplyse meg. Jeg begynte å lese 
Mormons bok med et åpent sinn 
og spurte hele tiden Gud om 
den var sann. Den samme Ånd 
som hadde gitt meg visshet om 

Holts, Bjergas 
og Lerøens på 
Gjesthjemmet
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lagres og bearbeides uten behov for strøm.
Vi hadde givende samtaler om så mange emner 

som der ikke er spalteplass til i dette referatet.
Fotografen er som vanlig bak kameraet. ◼

DERFOR VET JEG

Mitt vitnesbyrd ble “godkjent” av  
Kirke-og undervisningsdepartementet
ole Podhorny, Moss
Jeg er siste-dagers-hellig

Mens jeg var student i Kristendomskunnskap ved 
Universitetet i Oslo i 1974, ble jeg kjent med en norsk 
teolog, Nils Bloch-Hoell som var i ferd med og utgi en 
lærebok i Konfesjonskunnskap for den videregående 
skolen. Bloch-Hoell var positiv etter å ha hatt Bente 
Bakken (nå Karlson) og Susan Peterson som elever da 
han underviste på Oslo Katedralskole. Han inviterte 
meg til å gjennomlese hans artikkel om vår kirke, samt 
å bidra med et såkalt lesestykke etter artikkelen som 
skulle hete: Jeg er mormon.

Boken kom ut i 1975, godkjent av Kirke- og under-
visningsdepartementet til bruk i gymnaset og den 
videregående skolen og inneholdt følgende:

 Etter oppriktig søken fikk 
jeg allerede i fjortenårsal-
deren personlig visshet om 

Guds eksistens, men jeg følte 
meg fremdeles forvirret når det 
gjaldt hensikten med livet og 
i hvilken kirke jeg best kunne 
tjene Gud. Mine foreldre var blitt 
døpt i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige da jeg var seks år 
gammel. De hadde fått undervis-
ning av amerikanske misjonærer 
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Guds eksistens, bar nå vitnes-
byrd om sannheten av Mormon 
bok. Gjennom den vokste min 
tro på Kristus som Guds sønn 
og verdens Frelser. Dermed 
forstod jeg også at Joseph Smith 
var en Guds profet, siden det var 
han som hadde oversatt boka 
fra gullplatene. Jeg begynte å 
besøke den lille menigheten 
av siste-dagers-hellige i min 
hjemby. Vissheten om at jeg var 
på rett spor vokste. Det var ikke 
akkurat lett å følge min over-
bevisning som eneste ungdom 
i en liten menighet, og folks 
fordommer og totale uvitenhet 
om Kirken kunne ofte være en 
påkjenning. Imidlertid forble 
jeg standhaftig og ble godt kjent 
med de mange unge, amerikan-
ske misjonærene som kom til 
byen. Deres høye moral, kristne 

Jeg valgte  
å vende tilbake 
Karl Petter Pettersen, Stavanger menighet

levesett og offervilje veide tyn-
gre enn folks fordommer.

Jeg fikk etterhvert svar på 
alle vestenlige spørsmål om 
livets mening og hensikt og 
forsto at jeg og alle mennesker 
er del av en evig plan. Jeg fikk 
visshet om at vi alle er brø-
dre og søstre og Guds barn, 
og jeg mottok et vitnesbyrd 
om at Jesus Kristus virkelig er 
oppstanden og at han også 
idag leder sin kirke gjennom 
levende profeter og gjennom 
Den hellige ånds kraft. Mitt 
ønske om å bli kalt som misjo-
nær for kirken ble oppfylt, og 
etter examen artium ble jeg kalt 
til Frankrike for to år, uten lønn 
eller verdslig anseelse, men til 
de lykkeligste årene i mitt liv.

Jeg er nå 24 år gammel 
(1974). Foreløpig har jeg tatt 
mellomfag i engelsk, fransk og 
kristendomskunnskap. Tiden 
på universitetet, med økt kunn-
skapstilførsel og intellektuell 
modning, har bekreftet for 
meg at min tro er holdbar. Økt 
kunnskap synes å styrke min 
overbevisning om det Kirken 
har lært meg snarere enn å 
svekke den.

Jeg har mye å takke Kirken 
for, kanskje mest av alt for et 
positivt syn på tilværelsen og 
en rolig visshet om at livet er 
verdt å leve.

Ole Podhorny, hovedfagsstu-
dent (1974) ◼

Ole Podhorny, Moss
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 Jeg ble medlem av Kirken i 1974. Jeg giftet meg 
i 1981 i London tempel med en skjønn kvinne 
fra Bergen. Vi fikk tre skjønne barn, to gutter 

og en jente. Da piken vår var ca. 1/2 år valgte jeg 
å forlate kirken av forskjellige grunner. Etter 19 år 
kom jeg tilbake som den “fortapte sønn” som vi 
kan lese om i Lukas 15.

En søndag fikk jeg lyst å være med min kone 
i kirken. Hun har vært et aktivt medlem hele sitt 
liv. Dette var i januar 2004 hvor Mormons bok 
skulle være lekseplanen i søndagskolen. Etter å 
ha overveid hva som ble sagt denne søndagen 
bestemte jeg meg for å prøve dette ut i mitt eget 
liv. Jeg hadde lest Mormons bok flere ganger før, 
men denne gangen ble det helt spesielt å lese 
den. Jeg bestemte meg for å gå i kirken dette året 
for å følge undervisningen i søndagsskolen. Etter 
hvert som jeg gikk i kirken på alle møtene og 
leste Mormons bok samtidig med et oppriktig og 
åpent sinn, kom vitnesbyrdet tilbake. I løpet av 
denne tiden hadde jeg også en drøm som jeg vil 
sammenligne med Lehis drøm. I drømmen så jeg 
min kone og to av mine barn stå på andre siden 
hvor en elv skilte oss. Jeg ønsket veldig sterkt å 
være sammen med min familie, men visste at det 
kunne jeg bare hvis jeg ble døpt på nytt. Derfor 
gikk jeg den 23. juni 2004 ned i dåpens bad igjen 
og det har jeg aldri angret på.

Tilbake til drømmen igjen. På denne tiden var 
ingen av mine barn døpt, bare velsignet, da jeg 
var sterkt i mot det. Våre barn reagerte veldig 
negativt på at jeg ble døpt, siden jeg hadde vært 
sterkt imot kirken. Men utrolig nok, vår eldste 
sønn Martin, ble døpt en måned etter meg.  

SAGT AV LOKALE 
SISTE-DAGERS-HELLIGE
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Vår datter Helene ble døpt 5. febr. 2006. Vår mel-
lomste sønn er ennå ikke blitt medlem. På denne 
måten gikk drømmen min i oppfyllelse. Et år 
senere reiste Martin på misjon til Manchester og  
er nå gift med et medlem.

Etter store prøvelser kommer velsignelser, 
det har vi virkelig fått erfare. Jeg måtte nå 
arbeide for å få tilbake prestedømmet og tem-
pelvelsignelsene igjen. Det tok lang tid og vår 
tålmodighet ble satt på prøve. 
President Malm var en fan-
tastisk støtte i denne peri-
oden, og likeledes grenens 
medlemmer. Dagen kom da 
jeg endelig fikk beskjed om 
at jeg kunne få treffe eldste 
Hafen i Stockholm. Da bror 
og søster Steffensen fikk høre 
dette, sa de med en gang at 
de kunne kjøre oss til Sverige. 
Dette er virkelig å ofre seg 
for sine venner og evangeliet! 
Vi hadde en fantastisk ånde-
lig opplevelse med eldste 
Hafen i forbindelse med at 
jeg fikk tilbake prestedømmet 
og templets velsignelser igjen. 
Han sa bl.a. i velsignelsen at 
dette kun var mulig pga Jesu 
Kristi forsoning. Dette skjedde en fredag kveld. 
Lørdag morgen gikk vi i templet en sesjon før vi 
kjørte tilbake til Stavanger. Det var som å være 
på en åndelig festreise.

Vi ble velsignet med å bli kalt til tempelarbei-
dere, og vi elsker å arbeide i templet. Jeg har alltid 
vært interessert i slektsforskning selv da jeg var 
borte fra kirken, så familien har nok arbeidet med 
meg på andre siden også.

Denne påsken var helt spesiell hvor vi fikk 
arbeide i templet sammen med min svigerinne fra 

Tyskland, svigerfar fra Bergen, min sønn og vår 
svigerdatter.

Jeg takker min Himmelske Fader hver dag for 
Jesu sonoffer som leger alle sår og fører tilbake 
de som er kommet på avveier. Til dere som er 
kommet vekk fra den smale sti vil jeg si: “det er 
aldri for sent å snu”. Begynn i dag. Utsett ikke din 
omvendelse for du vil aldri angre på det. Veien 
kan være lang og tung å gå som med meg, men 

husk du går ikke alene. Ingen har sagt det er lett, 
men det er verdt det.

Jeg har ikke tall på alle velsignelser og bøn-
nesvar vi som en familie har fått gjennom evan-
geliet. Jeg vet at evangeliet er sant, at Joseph 
Smith var et redskap for å bringe sannheten 
tilbake til jorden igjen. Jeg er takknemlig for min 
familie, at vi kan være sammen for evig, og for 
skriftene som styrker og veileder oss. Vi er takk-
nemlig for at vi er funnet verdige til å arbeide 
i Herrens vingård. ◼

Karl Petter med 

hustru Laila, 

Stavanger

KA
rL

 P
et

te
r 

Pe
tt

er
se

n



L6 L i a h o n a

 Som 15-åring fikk jeg et ønske om selv å finne 
ut om det gjengitte evangeliet virkelig var sant 
slik Josef Smith bar vidnesbyrd om. Etter en 

spesiell invitasjon fra en to år eldre bror (Tor Lasse 
Bjerga), meldte jeg meg i 1973 på det første semi-
narprogrammet som da ble organisert i Norge.

Det gikk ikke lang tid før jeg opplevde åndens 
stille hvisken gjennom daglig studim og bønn. 
Jeg fikk “smake av frukten” som Lehi beskriver i 
drømmen sin i Mormons Bok. Da jeg leste i Alma 
kapitel 32 gjenkjente jeg tydelig hvordan tro som 
et lite frø kan utvikle seg til kunnskap som ikke 
kan fornektes.

Jeg er utrolig takknemlig for seminarprogram-
met fordi det på mange måter har lagt grunnlaget 
for alt jeg siden har opplevd i kirken og gjennom 
mitt vidnesbyrd om evangeliet. De neste 3 årene 
reiste jeg trofast til Kirken hver søndag. Det tok 
meg en og en halv time hver vei, men jeg opp-
levde gleden ved å møte sammen med andre hel-
lige så stor at jeg gladelig dro av gårde kl 07:00 om 
morgenen for å rekke prestedømsmøtet som da 
startet kl 09:00. Nadverdsmøtene var på den tiden 
om ettermiddagen, slik at hele dagen gikk med til 
reise og tilstedeværelse i Kirken.

Beslutningen om å reise på misjon
Høsten 1975 bestemte jeg meg for å reise på 

misjon. Det var en utrolig lettelse å lande på den 
beslutningen. Jeg hadde lenge grublet på hva jeg 
skulle gjøre.

Gymnastiden nærmet seg slutten, og det mest 
naturlige var å søke seg inn i førstegangstjenesten 
så raskt som mulig. Førstegangstjenesten var på 
den tiden obligatorisk, og alle mine venner valgte 

det løpet. Samtidig hadde jeg en ubehagelig følelse 
av at å reise på misjon ikke var det mine foreldre 
hverken ønsket eller forventet at jeg skulle gjøre. 
Særlig hadde jeg tydelige signaler fra mor om at hun 
ikke likte denne tanken. Argumenter som kaste bort 
tiden, sørg for å få en utdannelse først, det koster 
masse penger opplevdes som vanskelig å håndtere.

Det verste var når mor uttrykte frustrasjon over 
at hun følte hun mistet meg til kirken. Det gjorde 
utrolig vondt. Evangeliet betydde mye for meg. 
Ånden hadde vitnet til mitt sinn og mitt hjerte. 
Jeg visste at evengeliet slik jeg hadde lært det å 

 1912-2012: 100 år med Seminar 
Seminar gjorde utslaget
Stein Arthur Andersen, biskop i Sandvika menighet

Stein Arthur  
(til venstre) 18 
år gammel med 
familien
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kjenne, var en grunnpilar jeg ønsket å bygge livet 
på. Samtidig elsket jeg mine foreldre, og ønsket 
ikke å såre dem eller forårsake vonde følelser

Far opplevde jeg nok hadde noe mer forståelse 
for saken. Han hadde i tillegg alltid lært meg at jeg 
måtte gjøre mine valg selv, og stå for dem.

Selv om all tilsynelatende fornuft talte imot at 
jeg skulle dra, var min følelse over at dette var 
det riktige å gjøre veldig sterk. Den kunne jeg 
ikke fornekte. Jeg tenkte som så: dersom jeg ikke 
reiser, vil jeg sannsynligvis angre på dette resten 
av livet. En slik ryggsekk ønsket jeg ikke å bære 
med meg videre.

Søndagen jeg hadde intervju med president 
Langeland som var misjonspresident på den 
tiden, vil jeg aldri glemme. Gleden over å ende-
lig ha bestemt seg, og entusiasmen , optimismen 
og tryggheten jeg følte i samtale med president 
Langeland var overveldende. Jeg svevde hjem den 
kvelden. Jeg kunne ha erobret verden.

Hjemme var ikke entusiasmen like stor, men jeg 
opplevde at både mor og far forsto at jeg hadde 
bestemt meg. Jeg er svært takknemlig for at de 
ikke gjorde noe mer nummer ut av saken, og lot 
meg forberede meg til denne oppgaven på min 
måte. Da tiden nærmet seg, var også mor nær og 
delaktig i praktiske forberedelser om hva jeg skulle 
ha med meg og hvordan jeg skulle klare meg selv.

Jeg har i ettertid tenkt at det egentlig var stort av 
henne, fordi alt i hennes sinn, følelser og ønsker 
egentlig ville noe ganske annet. Dette var ikke lett 
for henne, men der viste hun storhet og klokskap.

Jeg ble kaldt til å tjene min misjon i Norge. 
Det var det beste stedet jeg kunne ha kommet. 
I august 1976 møtte jeg på misjonskontoret i 
Drammensveien 96G, og ble tatt imot av presi-
dent Langeland. Han overdro Det melkisedeske 
prestedømme til meg og ordinert meg til eldste 
og deretter beskikket han meg som misjonær for 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. ◼

Tanker rundt beredskap  
i Oslo den 3. mars 2012
Idar røsaker

 Når man skal si noe om 
beredskap, er det så 
godt som umulig ikke å 

beskrive en eller annen form for 
krisesituasjon som vi skal være 
forberedt på, og det kan virke 
skremmende her vi sitter trygt  
og godt akkurat nå.

Lukk øynene. Tenk deg at 
du ligger i sengen din. Du våk-
ner midt på natten av at noe er 
annerledes. Det er så stille. Ingen 
lyd fra kjøleskapet. Ingen lyd fra 
luftbobler i radiatorene. Ingen lyd 
fra sisterna i toalettet som skulle 
ha vært reparert. Helt stille. Du 
står opp og merker at det er litt 
kjølig i rommet. Du går på toalet-
tet. Trykker på lysbryteren, men 
ingenting skjer. Når du skal skylle 
ned, kommer det vann som nor-
malt, men sisterna fylles ikke opp 
igjen. Du skal vaske hendene 
dine, men etter noen få dråper, 
kommer det en rar surklelyd ut 
av blandebatteriet.

Du går ut på kjøkkenet. Det  
er helt mørkt. Du titter ut på gata. 
Alt er mørkt. Ingen gatelys. Alt er 
mørkt. Du løfter av telefonrøret. 
Dødt. Du vil prøve mobilen. Hvor 
er lommelykten? Du roter rundt 
i en del skuffer på kjøkkenet og 
finner den. Når du slår den på,  
ser du bare et svakt, gult lys. Hvor 
er batteriene? De gule jeg kjøpte 
på IKEA? Hvor er stearinlysene? 
Hvor er fyrstikkene? Jeg blir plut-
selig så tørst. Vann?

Slik kan du holde på. Hva med 
maten i kjøleskapet? Hva med 
maten i fryseren?

Det er mange spørsmål som 
dukker opp. Alt dreier seg om 
deg og din familie, og når situ-
asjonen er der, er det for sent å 
forberede seg. Årsaken til krisen 
kan vi nesten aldri gjøre noe 
med, og det er også lite trolig at 
vi tenker så mye på å analysere 
denne når krisen er der. En krise 
er ferskvare. Det er for sent å 

Kirkens nettsted for selvhjulpenhet er www.providentliving.org
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filosofere over hva vi burde ha 
gjort annerledes, og at jeg burde 
ha lyttet til advarsler.

For ca 4 år siden hvis jeg ikke 
husker feil, ble alle medlemmer 
advart av det første president-
skap. Vi ble minnet om behovet 
for et hjemmelager og hvor viktig 
det var å ha en sunn økonomi.

De nevnte ikke spesielt hva 
som kunne ramme oss, de spe-
kulerte ikke i årsakene, men ba 
oss være forberedt. Beredskap 
betyr at en er forberedt på en 
vanskelig situasjon der visse ting 
i livet vårt bryter sammen og 
ikke fungerer normalt.

For oss i 2012 på en kald 
vinterdag i Norge er bortfall av 
elektrisitet over lengre tid krise.

For 100 år siden ville alt gå 
som normalt. I dag vil ingenting 
gå som normalt.

Hva vil vi møte? Kalde hus. 
Ingen vannforsyning. Ingen 
kloakk. Ingen tog, busser, laste-
biler, fly – hele infrastrukturen 
stopper veldig fort opp.

I løpet av få dager er det tomt 
for matvarer i butikkene og på 
lagrene. Lagrene til f.eks. Norges-
gruppen holder normalt i 2 uker. 
En slik situasjon skaper kaos i 

Misjonskall
Eldste Nils Arne Kapstad,  
Drammen og Wisconsin
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løpet av få dager. Mange vil ta 
loven i egen hånd. Jeg skal ikke 
gå lenger i å se for meg hva som 
kan skje, men det er kun fanta-
sien som setter de grensene, og 
vi mennesker er ganske farlige 
når primærbehovene våre trues.

Denne beredskapsdagen 
er til for å bevisstgjøre oss og 
forberede oss. Vi vil ha behov 
for å lære ting som nesten har 
gått tapt når det gjelder måter 
å oppbevare og tilberede mat 
på, kort og godt hvordan vi kan 
klare oss når vi ikke har de van-
lige hjelpemidlene til rådighet.

Jeg håper at noen av kur-
sene eller foredragene kan 
være til hjelp, og at vi kan bli 
flinke til å dele denne viktige 
kunnskapen med hverandre, 
slik at vi kan være bedre rustet 
når vi måtte trenge det.

En ting er iallfall sikkert:  
Vi er advart. ◼

FAVORITTSKRIFTSTED

Vil du fortelle om en åndelig opplevelse? 
Skriv cirka 300–500 ord og send til ronny.
stulen@c2i.net eller ole@podhorny.com. 

Vi etterlyser også bidrag til spaltene 
Favorittskriftsted (for ungdommer og unge 
voksne) og Prøver å ligne Jesus (for barn).

 “Se, jeg sender dere ut 
for å vitne og advare 

folket, og det tilkommer 
enhver som er advart, å 
advare sin neste” (Lære og pakter 88:81).

Da jeg åpnet kallet mitt, var jeg veldig spent. 
Ønsket mitt ble oppfylt da jeg leste jeg var kalt til 
Wisconsin Milwaukee Mission. Det ligner veldig 
på Norge med kalde vintre og varme somre.  
Det er også mange nordmenn som utvandret til 
Minnesota/Wisconsin-området, og jeg regner med 
å treffe noen etterkommere av disse.

For 40 år siden var det to misjonærer fra USA som 
banket på døren til moren min. Nå er det min tur 
å reise til USA for å bringe evangeliet til noen der. 
Min mor føler dette som en stor glede, det å kunne 
gi noe tilbake for det lys og all den kunnskap som 
evangeliet gav henne som er blitt meg til del. ◼

PRØVER Å LIGnE JESUS

Gud besvarer bønner
Halvor og mamma, oslo

REKK OPP HÅnDA DEn SOM TROR 
PÅ GUD, sa Halvor søndag morgen, 

og alle i familien rakk opp hånda. 
Halvor tenker på da bilen begynte  

å riste veldig i nordbytunnelen:  
Mamma sa til meg at jeg skulle be  
til himmelske Fader. 

Først ba jeg en bønn og så en til.
Det gikk bra selv om vi måtte  

Nils Arne Kapstad, 
Drammen

stoppe inni tunnelen og det kan  
være farlig.

Vi fikk kjøre oppå lasteplanet til  
Falken og fikk et nytt dekk på et verk-
sted selv om det var lørdag og pinse.

Gud ordnet alt for oss.
REKK OPP HÅnDA DEn SOM TROR 

AT GUD SVARER BØnnER, sa Pappa, 
og alle rakk opp hånda. ◼


