
 M a r s  2 0 1 3  L1

 I månedene forut for åpningen av 
Freiberg tempel i 1985 hadde jeg 

som stavspresident den spesielt 
hellige plikt å gjennomføre omlag 
350 tempelintervjuer med trofaste 
medlemmer i Øst-Tyskland. Selv 
om mange hadde vært medlem 
av Kirken i flere tiår, hadde poli-
tiske omstendigheter inntil da hin-
dret dem i å komme til templet. 
Åpningen av Freiberg tempel kom 
til å bli det første besøk til templet 
for nesten alle av dem – den 
første muligheten til å få utført 
hellige ordinanser for seg selv og 
familien. Av de mange åndelige 
opplevelser jeg hadde mens jeg 
gjennomførte disse intervjuene, er 
det en jeg husker spesielt, og den 
står fortsatt levende for meg nå, 
mer enn 25 år senere.

Bror Karl Pabst hadde vært et 
trofast, sterkt medlem hele sitt 
liv. Våren 1985 var han senge-
liggende med en kraftig forkjø-
lelse, og følte at hans liv snart 
ville være over. Jeg kom for å 
gjennomføre tempelintervjuet 
hans. Han så trist på meg, og 
med tårer i øynene sa han: “Jeg 
kommer ikke til å kunne reise til 
templet, men jeg ønsket så sterkt 
å dra.” Mitt svar var kort: “Bror 

nyter den spesielle atmosfæren i 
templet sammen med dem.

Et slikt medlem var en søster 
fra regionen Tsjernobyl i Ukraina. 
Hun hadde reist mange timer 
med buss til templet. Hun var 
ikke frisk, noe som var en følge 
av atomkatastrofen i den byen, 
og hennes mann hadde omkom-
met umiddelbart etter katastrofen. 
Hun hadde hørt frelsesplanen 
fra misjonærene, blitt døpt og 
hadde bare ett ønske: Å motta de 
frelsende ordinanser for seg selv 
og bli beseglet til sin mann. Slik 
ble det. Hun klarte bare å delta 
i to sesjoner til i løpet av sin uke 
i templet. Kort tid etter at hun 
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Ha en gyldig tempelanbefaling
Eldste Manfred Schütze,Tyskland
Områdesytti

Eldste Manfred 
Schütze, Tyskland

Pabst, jeg vil at du skal gå inn i 
den evige verden som en tem-
pelverdig Guds tjener.”

Vi gjennomførte et intervju 
der vi gikk nøye gjennom alle 
spørsmålene. Etterpå fylte jeg ut 
en tempelanbefaling for ham. 
Han ble aldri i stand til å bruke 
den, for han døde før innvielsen, 
men hans verdige familiemed-
lemmer var i stand til å gjennom-
føre alle manglende ordinanser 
etter at templet hadde åpnet.

Det er et privilegium å ha en 
tempelanbefaling, og vi skulle 
bruke den til å komme til tem-
plet så ofte som våre omsten-
digheter tillater. Vi gleder oss 
over de mange ungdommer 
som er verdige til å ha tem-
pelanbefaling, og som reiser 
til templet regelmessig for å 
utføre dåp for de døde.

Å ha tempelanbefaling er en 
indikasjon på vårt personlige 
engasjement for evangeliet. I 
templet tjener vi sammen med 
andre medlemmer som har en 
høy norm for oppførsel, og 
som oppriktig forsøker å leve 
verdig og holde de pakter de 
har inngått. Hver gang vi drar til 
templet, blir vi oppbygget når vi 
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kom hjem, døde hun, men alt det 
viktigste var utført!

Vi skulle gjøre det som er 
nødvendig for å motta og ha en 
tempelanbefaling, og raskt gjøre 
noe med alt som eventuelt kan 
hindre oss i å gjøre det, det være 
seg uverdighet eller likegyldig-
het. Selv om dine personlige eller 
familiens omstendigheter hindrer 
deg i å dra til templet ofte, skulle 
du likevel alltid ha en tempel-
anbefaling. Det bekrefter at du 
lever i harmoni med de grunn-
leggende lovene i evangeliet. 
Denne kunnskapen gir selvtillit 
og visshet om at du er på rett 
vei, og gir deg også drivkraft til å 
opprettholde denne verdigheten.

I templet minnes vi våre 
avdøde slektninger. Ordinan-
sene som utføres i templet, er 
gjeldende i evigheten. Disse 
ordinansene er avgjørende for 
dem som har forlatt dette livet, 
og vi blir velsignet når vi utfører 
dette stedfortredende arbeidet 
på deres vegne. Når vi tjener 
våre avdøde slektninger, følger 
vi Frelserens eksempel, han 
som alltid var interessert i den 
enkelte: “Og han helbredet dem 
alle …” (3 Nephi 17:9).

Hvor velsignet vi er som kan 
delta i dette store arbeidet! Jeg 
oppfordrer hver og en av dere, 
inkludert våre unge menn og 
unge kvinner, til å være en del 
av det ved alltid å ha en gyldig 
tempelanbefaling. ◼

 Søndag 11. november 2012 ble en 
minneverdig dag for Kirkens med-

lemmer i Trondheim. Trondheim, som 
ble organisert som en gren i Den skandi-
naviske misjon allerede i 1857, var en del 
av Trondheim distrikt fra 1899, Stavanger 
distrikt fra 2010, ble så innlemmet i Oslo 
stav 22. april 2012. På stavskonferansen 
20. oktober på Romerike ble det kunn-
gjort at Det første presidentskap hadde 
gitt tillatelse til at Trondheim kunne organiseres 
som full menighet (grener ledes av et grenspresi-
dentskap, menigheter av et biskopsråd).

Menighetskonferansen denne dagen talte 108 
medlemmer, hvorav åtte tilreisende stavsledere samt 
Stein Pedersen fra misjonspresidentskapet. Også 
andre tilreisende hadde funnet veien. Spenningen 
var selvsagt stor rundt lederskiftet. Det nye biskops-
rådet ble: Erik Paulsen (28), biskop, Rune Krogstad 
(42), 1. rådgiver, og Sam Weggersen (23), 2. råd-
giver. Utøvende sekretær ble Joakim D. Andersen 
(27) og menighetssekretær Harald Myhren (65). 
Høyprestenes gruppeleder ble Kjell Paulsen (65).

Stavspresident Tom-Atle Herland talte i likhet 
med Rune Krogstad, Heidi Morrell Andersen og 
biskop Erik Paulsen. Menig-
hetskoret sang også. Det 
samme gjorde primærbarna 
(farsdagssangen som Vera 
Dahlø uttrykte det), og de 
delte ut fargelagte papirhjer-
ter til fedrene med teksten: 
Gratulerer med farsdagen! 
Etter møtene var det middag 
til alle i aktivitetsalen. Nær-
mere 80 takket ja.

L O K A L N Y T T

Trondheim blir menighet i Oslo stav
Ole Podhorny
lokalredaktør

Det første biskopsråd i Trondheim, 
Erik Paulsen flankert av sine råd-
givere, Rune Krogstad tv. og Sam 
Weggersen th.

M
AR

GA
RE

TH
 PA

UL
SE

N,
 T

RO
ND

HE
IM

Hele stavspresidentskapet tv. med 
de nykalte: Høyprestenes gruppe-
leder Kjell Paulsen, Rune Krogstad, 
Joachim Andersen, Erik Paulsen og 
Sam Weggersen
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Litt om de nye lederne
Biskop Erik Paulsen er født og oppvokst i 

Trondheim og sønn av Kjell og Margareth Paulsen. 
Han er gift med datter av Karen Eli og Knut Nes-
land. Hennes tippoldeforeldre ble medlemmer i 
Hedmark i 1901, og hun er stolt av å være en aktiv 
femte-generasjons siste-dagers-hellig.

Erik møtte sin kone på Sydvesten, da de var 15 
og 17 år gamle. De giftet seg i Stockholm tempel 
etter at Erik hadde fullført sin misjon i Sverige og 
avtjent sin verneplikt. Under studietiden i Tromsø 
ble Erik kalt som grenspresident. De flyttet så til 
Trondheim for videre studier, og Erik ble igjen kalt 
som grenspresident. 

Etter endte studier som henholdsvis siviløko-
nom og jurist, flyttet de til jobbtilbud i Arendal. 
Der virket Erik igjen som grenspresident.

Erik arbeider i dag i Trondheim kommune som 
økonomisk rådgiver. Biskop Paulsen sier han føler 
stor ydmykhet for kallet som biskop i Trondheim 
menighet og går til oppgaven med stor tro på 
at Herren vil hjelpe. Ekteparet har begge sterke 
vitnesbyrd om evangeliet og er svært takknemlige 
overfor sine foreldre for deres vitnesbyrd og gode 
eksempler. Rune Krogstad som ble avløst som 
grenspresident, var på heltidsmisjon i Portland, 
Oregon, USA. Han er utdannet ved lærerhøgsko-
len i Trondheim, og er nå rektor på Hovin skole 
i Melhus kommune hvor familien også er bosatt. 
Hans kone, Laila Krogstad, er utdannet sykepleier 
og ansatt på nyreavdelingen på St. Olavs hospital. 
De har to barn på 4 og 8 år. Sam Weggersen 
var på misjon i Leeds, England, fra januar 2009 
til desember 2010. Han studerer nå informatikk 
ved NTNU. Han er gift med Silje (Sjøvold) fra 
Moss som studerer ved Trondheim Lærerhøg-
skole. Joakim D. Andersen var på misjon i 
Norge etter videregående skole. Han tar til våren 
en mastergrad i historie ved NTNU. Hans kone, 
Chenxing Li, tar en bachelor i matematikk, også 

ved NTNU. Harald Myhren omtaler seg selv 
som pensjonist.

Kjell Paulsen er utdannet økonom og har hatt 
ledende stillinger i NKL/COOP siden 1976, alt fra 
økonomisjef til disponent. Nå er han prosjektleder 
for planlegging og bygging av et nytt automatlager 
for Coop på Gardermoen. I Kirken har han vært 
UM- president, finanssekretær, distriktspresident i 

syv år og grenspresident 
i fem, samt hatt diverse 
rådgiverstillinger. Men 
han er mye sammen med 
den delen av familien 
som bor i Trondheim, 
og får også tid til å spille 
i Vikelvens Jazzband. 
Hans kone, Margareth, 
er adjunkt med førskole-
lærer i bunnen og har de 
siste årene arbeidet på 
en stor barneskole som 
assistent, lærervikar og 
baseleder på SFO. Hun er 
nå president i Hjelpefore-
ningen. ◼

Ane Bendicte 
Weggersen, 
rådgiver i Unge 
kvinner.
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Silje Weggersen, 
født Sjøvold, 
rådgiver i Primær, 
trives i Trondheim

M
AR

GA
RE

TH
 PA

UL
SE

N,
 T

RO
ND

HE
IM



L4 L i a h o n a

 En liten gladmelding: Jeg 
besøkte morgenklassen i 

Fredrikstad denne uken. Der 
var det en flott gjeng på kanskje 
8-10 ungdommer. Fin under-
visning av bror Terje Hoel, god 
stemning blant elevene, og de 
ble til og med oppvartet med 
ovnsvarme brødskiver, vafler 
og kakao! Bror Hoel fortalte 
meg at to av mødrene, Helinä 
Allman og Lisa Olsen, deler på 
å gi elevene frokost hver dag 
de har morgenseminar. Jeg har 

 70 år etter den tragiske krigshøs-
ten da mange hundre jøder fra 

Norge ble arrestert og sendt til konsen-
trasjonsleirer i Tyskland, innviet Oslos 
ordfører, Fabian Stang, en minnepark 
utenfor Kirkens menighetsbygg i Oslo. 
Det få av oss visste, var at på dette 
området lå det under krigen et gartneri 
drevet av Rolf Alexander Syversen som 
var sentral i det illegale arbeidet til 
Carl Fredriksens transport, som reddet 
hundrevis av jøder via en fluktrute til 
Sverige. Syversen ble senere henrettet 
i Trandumskogen. ◼

Morgenelever med støtteapparatet i bakgrunnen
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Morgenseminar i Fredrikstad
Kittel Heistø Kittelse
Seminarkoordinator

aldri sett maken til flott støtte fra 
foreldre! I tillegg var det visst en 
tredje søster i menigheten, som 
ikke engang har barn i klassen, 
som ønsket å bidra med frokost 
på morgenen, så nå blir det 
kanskje tre som deler på det. 
Dette minner meg om når isra-
elittene blir bedt om å ofre til 
byggingen av tabernaklet, og de 
er så villige at de gir alt de har 
av kostelige ting, inntil Moses 
må si at det er nok! (2. Mosebok 
36:5-7) ◼

Minnepark innviet  
ved Hekkvn 9, Oslo
Ole Podhorny
lokalredaktør

Jødisk minnes-
merke rett ved 

kirkebygningen 
i Hekkvn 9, Oslo
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Ordfører Fabian 
Stang utenfor 
Hekkvn 9, OsloM
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Ung søken
Da vår religionslærer fortalte om Josef 

som ble solgt til Egypt, satt vi musestille, 
og jeg ba henne fortelle mer. Der, husker 
jeg, følte jeg Herrens ånd første gang. 
Under konfirmasjons-forberedelsene 
mine spurte jeg presten om Gud svarer 
syndige menneskers bønner. Han var 
en god, litt eldre prest, men han ga meg 
ikke et godt svar.

Mor var en svært religiøs person – hun 
ville ikke gifte seg med far før han ville 
knele ned med henne i bønn. Hun syklet 
ofte 7 km til kirken, og det hendte at en av 
hennes døtre fikk lov å bli med. Hun var 
også søndagsskolelærer i den lille bygda 
vi bodde i, midt i Finland. Hun ble dess-
verre meget syk i ung alder. Mor ønsket å 
se sine fire døtre konfirmert, men slik ble det ikke, 
den eldste var 12 og den yngste 3 år da hun døde.

Hvor sint var jeg ikke på Gud i min ungdom! 
Hvorfor lot han mor dø? Det var et dypt savn, 
og det føltes som om ingenting kunne erstatte 
henne. Vår yngste søster Marja satt ved vinduet 
i mørke vinterkvelder, tittet ut og sa: ”Der er vår 
mor med lang skjorte på seg,” mens tårer falt på 
hennes kinn.

Jeg var fire år ”i verden”. Til slutt ble jeg så ulyk-
kelig at jeg tenkte: hvis dette vi ser rundt oss er alt, 
orker jeg ikke å leve lenger. En morgen, etter en 
festkveld, følte jeg at livet var fullstendig menings-
løst. Da snakket jeg med Gud fra hele mitt hjerte: 
”Hvis du er til, hjelp meg, jeg orker ikke mer.” Jeg 
var som en som vil gripe et tau før hun drukner.

Mine tre kusiner, som vi hadde vokst opp med, 
begynte å besøke statskirken, og jeg måtte bli 

med. Der gråt vi for våre synder, men uten styrke 
til å omvende oss. Jeg ble dypt rørt i mitt hjerte 
når presten sa: ”Se Guds lam, som tar bort ver-
dens synder.” Jeg følte spesiell kraft i de ordene. 
Vi gråt enda mer, kusinene leste åndelig litteratur, 

men for meg var det for komplisert, jeg 
kom ingen vei.

Jeg fikk én opplevelse av at Gud hørte 
mine bønner. Jeg var med mine kusiner 
og min far i et møte hvor vi ble bedt om 
å rekke opp hånden for å vise vår tro på 
Jesus Kristus. Jeg kunne ikke rekke opp 
hånden – jeg kjente ham ikke, hadde ikke 
tro eller et forhold til ham. Livet ga meg 
hjertesorg. En lørdag kveld jeg hørte pres-
tens andakt på radio, følte jeg behov for å 
bli kjent med Jesus Kristus og ba inderlig. 
Der og da bekreftet Den hellige ånd for 
min sjel at han, Jesus Kristus, lever. Jeg 
følte meg som nyfødt. Jeg leverte tilbake 
en sykkel som jeg med en ungdomsgjeng 
hadde stjålet en uke tidligere.

Første gang i den nye Kirken
Da jeg ikke lenge etter besøkte mine kusiner, 

fortalte Nini at hun hadde truffet noen misjonæ-
rer på gaten, og hun hadde fått svar, allerede før 
de besøkte henne, at de var fra Gud! Oi, tenkte 
jeg. Hun fortalte at hun allerede var blitt medlem 
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Så 
forklarte hun om frelsesplanen, spesielt at vi alle 
har vært i en foruttilværelse hos Gud. Mitt hjerte 
hoppet i brystet, og jeg sa: Nini, hold på dette, 
det er for deg!

Jeg var imidlertid meget skeptisk da jeg første 
gangen besøkte den nye kirken. Men hvor over-
rasket jeg ble over den vennlighet som vi alle ble 
tatt imot med. Det var en ung jente med langt, 
krøllet hår som ledet salmene, og jeg syntes at 
hun var som en engel. Men selv følte jeg meg bare 

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

Gud hørte mine bønner
Helinä Allman
Fredrikstad menighet

Helinä Allman, 
Fredrikstad 
menighet
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så skitten; jeg ønsket å rulle meg sammen bak 
veggen så ingen kunne se meg. Da vi kom ut av 
kirken, kastet jeg min Marlboro-pakke i søppel-
dunken. Bare dette ene besøket i kirken hadde gitt 
meg styrke til å slutte å røyke. Det var Den hellige 
ånd som underviste, ingen nevnte røyk i kirken 
denne søndagen. Vi gikk til misjonspresidentens 
hus, hvor mine to andre kusiner ble undervist, 
men jeg var ikke mottagelig for undervisning 
ennå. Jeg kjøpte Mormons bok fordi den var så 
vakker og billig – 3 finske mark, noe som passet 
godt for en fattig student. Misjonærene var flinke 
til å arrangere et møte mellom meg og misjonærer 
i Tammerfors. Etter noen leksjoner med ydmyke 
misjonærsøstre følte jeg at jeg gikk en meter over 
bakken på veien til bussholdeplassen. Men jeg 
hadde en viktig innvending mot at Kirken kunne 
være sann: min mor var meget religiøs, men hun 
hadde aldri i sitt liv truffet misjonærer eller hørt 
om Kirken. Da jeg så hørte at hun kunne høre den 
sannheten i åndeverdenen, hadde jeg ingen argu-
menter mot å bli døpt!

Jeg var kommet hjem
Før min dåp besøkte jeg min far. Han var ikke 

enig i det hele tatt i at hans beste døtre skulle 
døpes i en kirke som ikke var kristen. Han ble sint, 
meget opprørt og ville bestikke meg til ikke å bli 
døpt. Jeg avviste ham og sa at uansett hvor mye du 
betyr for meg og hvor mye godt du har gjort i mitt 
liv, kan jeg ikke være lydig mot deg, men jeg må 
følge Jesus Kristus ved å bli døpt i hans kirke. Det 
gjorde vondt: jeg hadde funnet sannheten om livet, 
men min kjæreste far ville ikke akseptere mitt valg.

Jeg ble døpt 29.9.1973 til min fars dype skuf-
felse. Dagen etterpå hadde menigheten familiens 
hjemmeaften i kirken i Haga, Helsingfors. Da visste 
jeg at jeg var kommet hjem! Denne følelsen har 
aldri forlatt meg, uansett i hvilken del av verden 
jeg har vært. ◼

meg: bær alltid ditt vitnesbyrd. 
Jeg skalv og stemmen var svak, 
men jeg sa at Kirken var sann, 
og jeg ble døpt for å kunne følge 
Jesus Kristus i hans kirke.

Søndagen etter var jeg helt 
knust, og tårene rant under hele 
vitnesbyrdsmøtet. Biskopen var 
omtenksom og snakket med meg. 
Han ga meg noen kloke råd:

 1. Evangeliet er fullkomment. 
 2. Medlemmene er ufullkomne. 
 3. Ikke bland de to.

Jeg forsto ikke da hvor klokt 
rådet var – i dag, 39 år senere, har 
det rådet blitt klarere i sin visdom.

Misjon uten fars støtte
Etter et års medlemskap 

sendte jeg inn mine misjonspa-
pirer. Ånden hadde talt til meg 
sterkt om tidspunktet jeg skulle 
reise på misjon. Det var ingen 
tvil om at Herren ville ha meg 
i sin tjeneste. Da ble min fars 
kjærlighet prøvet en gang til. Jeg 
var ferdig med mine studier i 
Tammerfors og kom hjem, men 
det ble en av de vanskeligste 
tider i livet med far. Han ville gi 
meg fysisk juling, og jeg gjemte 
meg flere ganger i skogen så 
han ikke kunne finne meg. 
Min eldste søster, Lilja, hadde 

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). ◼

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

Han tørket bort hver tåre
Helinä Allman
Fredrikstad menighet

Motstand som nytt medlem
I mitt vitnesbyrd har jeg aldri 

tvilt på evangeliets sannhet fra 
den kvelden det ble fortalt til 
meg første gang, spesielt når 
det også kan inkludere min 
mor, men mitt vitnesbyrd har 
blitt prøvet flere ganger. Da jeg 
hadde vært medlem en uke, ble 
jeg invitert gjennom mine stu-
dievenner til et lestadianer-møte 
for å servere kaffe der. Før møtet 
var ferdig, ville alle hjelpe meg 
vekk fra Kirken. De visste så mye 
som jeg aldri hadde hørt, bl.a. at 
Joseph Smith begikk selvmord. 
Jeg sa at jeg ikke visste, men 
skulle spørre misjonærene neste 
dag. Ånden var dårlig, og de var 
ikke vennlige mot meg, til slutt 
kranglet de seg imellom. Jeg hus-
ket hva misjonærene hadde lært 
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lovet å hjelpe meg økonomisk 
på min misjon, men mens jeg 
var hjemme, fikk jeg brev om 
at hennes mann hadde nektet 
henne å sende meg penger. Jeg 
hadde studert de siste to årene, 
så jeg hadde ingen sparepenger 
heller. Det eneste jeg hadde, var 
et stipend jeg hadde fått som 
beste avgangselev.

Før jeg dro, advarte min far 
meg og sa at jeg ikke skulle 
fortelle ham det dersom jeg ble 
sulten som misjonær, for han ville 
ikke hjelpe meg med penger. Og 
han som alltid hadde hjulpet med 
å bære tunge ting, ville ikke løfte 
min bagasje, han bare satt der 
med sitt sinte ansikt. Mitt hjerte 
var knust da jeg lukket døren bak 
meg og tok de tunge skrittene 
opp den bratte bakken og veien 
videre – hvis jeg ikke hadde hatt 
mitt vitnesbyrd, ville jeg snudd 
og aldri latt min far gråte for det 
valget jeg tok imot hans vilje.

Da jeg ble beskikket som 
misjonær, hadde jeg ingen 
tvil om at hele Finland ville 
omvende seg og slutte seg til 
Kirken. Sannheten brant i min 
sjel, jeg visste at det var Herren 
som hadde kalt meg, og han 
ville hjelpe meg med alt som 
var nødvendig. Men på frida-
gene likte jeg å gå ut i skogen. 
Der lot jeg tårene renne fritt, 
det lettet min innerste sorg for 
min far. Hvor ofte fikk jeg ikke 
trøst fra Matteus10:37: ”Den 

Igjen og igjen i løpet av de 
neste 19 år mens jeg lurte på 
hva Han hadde for meg, talte 
Herren sterkt til min sjel gjen-
nom Alma 36:3: ”Og nå min 
datter, Helinä, se du er i din 
ungdom, og derfor formaner 
jeg deg til å lytte til mine ord 
og lære av meg, for jeg vet at 
den som setter sin lit til Gud, 
skal bli styrket i sine prøvelser 
og sine vanskeligheter og sine 
lidelser og skal bli løftet opp 
på den siste dag.”

Det brant i min sjel. Jeg visste 
at det var sant og følte at det 
var skrevet til meg. Jeg har den 
samme følelsen når jeg leser 
dette i dag, over 30 år etter. Sett 
din lit til Ham! Det er grunnlaget 
for et lykkelig liv.

Stockholm tempel 1986
Jeg fikk aldri undervise min 

far slik som vi ofte tenker at 

som elsker sin far eller mor mer 
enn meg, er meg ikke verd.” 
Det finnes ikke ord som kan 
fortelle hvor mye man lærer 
å elske Herren i tjeneste som 
misjonær. Jeg fikk et grunnlag 
å bygge livet mitt på da jeg var 
på misjon. Da jeg ble avløst som 
misjonær, ba jeg om å få en vel-
signelse fra misjonspresidenten. 
Han sa at det ikke var vanlig, 
men jeg sa jeg trengte det pga. 
situasjonen hjemme.

President Mahoney sa i velsig-
nelsen: ”Du vil få muligheter til 
å undervise dine foreldre, dine 
barn vil bli født i pakten…” Jeg 
tok vare på disse ord og grunnet 
på dem i mitt hjerte, akkurat 
som Maria gjorde i sin tid. (Se 
Luk 2:19)

Mange av mine venner 
hadde funnet sin livsledsager, 
men jeg så at jeg ble plassert 
sist i køen for tempelekteskap. 

Helinä Allman 
priser sommeren
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undervisning er: Alle sitter 
ned og en forteller med bil-
der osv. Men mens jeg satt i 
templet i 1986, et år etter hans 
død, lærte jeg noe viktig. Min 
hjemmelærer hadde i en pres-
tedømsvelsignelse sagt at jeg 
skulle ta fars navn til templet. 
Dette hadde jeg ikke tenkt på 
i det hele tatt. Da min gode 
venn gjorde stedfortredende 
arbeid i Stockholm tempel, 
takket jeg meg selv for at jeg 
hadde hatt mot til å bli med-
lem av Kirken, som jeg elsket 
så mye at jeg reiste på misjon, 
og også for at jeg i 12 år alltid 
valgte å gå i kirken på søndag 
de helgene jeg besøkte min 
far, selv om det var 60 km å 
kjøre søndag morgen. Det 
innebar at jeg måtte dra tidlig 
selv om jeg hadde kommet på 
fredag kveld. Der, i templet, 
forsto jeg at jeg virkelig hadde 
undervist min far! Jeg hadde 
undervist i 12 år gjennom 
mine enkle valg.

Ingenting kunne erstatte 
den gleden jeg følte i Herrens 
hus da jeg visste at min far var 
med i sin ånd i det stedfortre-
dende arbeidet. Det var ikke 
mange som omvendte seg i 
løpet av min misjon, men hvis 
min far var min eneste kon-
vertitt, var det mer enn verdt 
min misjon! Han tørket bort 
hver tåre fra mine øyne der og 
da. ◼ NO
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Vi valgte  
å gå i Kirken
Othelia B, Moss menighet

Vi trengte å male ferdig huset, 
og det kunne vært fristende 

å male på en søndag, men vi 
valgte å gå i Kirken i stedet. ◼

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

Jeg ønsker å følge Herren
Alfrida Botnermyr
Moss menighet

Mitt favorittskriftsted er 2. Nephi 4:30-32: “Fryd 
deg, mitt hjerte, og rop til Herren og si: O Herre, 

jeg vil prise deg for evig, ja, min sjel vil fryde seg i deg, 
min Gud og min frelses klippe.

O Herre, vil du forløse min sjel? Vil du utfri meg 
av mine fienders hender? Vil du la meg skjelve når 
synden viser seg?

Måtte helvetes porter stadig være stengt for meg, 
for mitt hjerte er sønderknust og min ånd er ang-
rende! O Herre, lukk ikke din rettferdighets porter for 
meg, så jeg kan vandre på stien i dalens dyp, så jeg 
kan holde meg strengt til den jevne vei.”

Nephis oppriktighet betyr mye for meg og det jeg 
tror på. Jeg ønsker å følge Herren, 
og for å gjøre det trenger jeg hjelp 
av Herren og hans Sønn Jesus 
Kristus. Jeg vet at Mormons bok 
er sann og at Herren lever. ◼

På nett
Besøk ny norsk nettside på  
http:// www .mormonnytt .no ◼


