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å bli svaret på en annens bønn finner 
vi ofte svaret på vår egen.” 5

Et medlem skrev nylig: “Hver 
gang jeg går i templet, føler jeg 
Ånden brenne dypt inne i meg. Bare 
å være på tempelområdet er en 
fantastisk åndelig opplevelse, men å 
være inne og tjene Herren og hjelpe 
mine forfedre ved å gi dem anled-
ning til å ta imot evangeliet, gir meg 
en følelse jeg strever med å sette 
ord på … en følelse som overvelder 
meg i det øyeblikk jeg går gjennom 
døren til templet.” 6

Ufattelige velsignelser venter alle 
dem som inngår templets hellige 
ordinanser og pakter. Vi blir bedre 
mennesker, bedre Kristi disipler. 
Regelmessig tempelarbeid fordyper 
vår kjærlighet til Gud, styrker vår tro 
på den Herre Jesus Kristus og øker 
vår evne til å føle Den hellige ånd.

I dag må vi spørre oss selv: Er vi 
fullstendig omvendt? Gjenspeiler vårt 
ansikt gleden over Jesu Kristi evange-
lium slik sanne disipler skulle?

“Hvis dere ennå ikke har vært i 
templet, eller hvis dere har vært der, 
men for øyeblikket ikke er kvalifisert 
for en anbefaling, finnes intet vikti-
gere mål for dere å arbeide mot enn 
å bli verdige til å komme i templet… 
Skaff dere en tempelanbefaling, og 

LOKALSIDER

 Profeten Jesaja erklærte: “Kom, la oss 
gå opp til Herrens berg … og han 

vil lære oss sine veier, og vi vil vandre 
på hans stier.” 1

Herrens hellige tempel er “Herrens 
berg”, hvor vi kan styrke vår tro på 
vår himmelske Fader og hans enbårne 
Sønn, Jesus Kristus. Innenfor hvert 
tempels hellige vegger lærer vi om 
hans veier, hvor vi kommer fra, hen-
sikten med livet her på jorden idet vi 
vandrer “på hans stier”, og hvor vi kan 
komme hen. Herrens hus er en opp-
høyet ramme for å utøve vår handle-
frihet til å lære og til å utvikle oss.

Som ditt områdepresidentskap 
gleder vi oss sammen med deg over 
de mange velsignelsene som templet 
gir oss. “Vårt største ønske er å se 
folk leve lykkelig og forberede seg 
til å dra til templet, hvor de mottar 
ordinanser og inngår pakter som er 
nødvendige for å bli opphøyet som 
familie, og for å bli åndelig og timelig 
selvhjulpen.” 2

I denne omskiftelige verden står 
templet fast og urokkelig.

Tempelarbeid minner oss på viktig-
heten av å knytte familier sammen, og 
på foreldres ansvar overfor sine barn. 
“Den guddommelige plan for lykke 
muliggjør en fortsettelse av familiefor-
holdet på den andre siden av graven. 

Hellige ordinanser og pakter som er 
tilgjengelige i hellige templer, gjør det 
mulig for enkeltmennesker å vende 
tilbake til Guds nærhet, og for familier 
å bli evig forenet.” 3

Målet for 2015 er at du person-
lig kan føle denne sammenføyende 
ånd i familien og ditt eget liv. Dette 
begynner med å fylle ut heftet “Min 
familie” med historier og slektshisto-
rie om dine forfedre, og deretter ta 
dem med til templet.

Når vi går i templet, yter vi Kristus- 
lignende tjeneste ved å utføre kjær-
lighetshandlinger for dem som ikke 
kan gjøre det selv. President Joseph F. 
Smith uttalte: “Gjennom våre anstren-
gelser på deres vegne kan deres 
lenker falle av dem og det mørke 
som omgir dem, kan vike bort så lyset 
kan skinne på dem, og i åndeverde-
nen skal de høre om det arbeid som 
er blitt utført for dem av deres barn, 
og de vil fryde seg med dere når dere 
utfører disse plikter.” 4

I min egen familie har noen av våre 
høyest skattede minner kommet mens 
vi har vært sammen i templet for å 
utføre hellige ordinanser for våre egne 
avdøde slektninger. “Uselviske tjenes-
tegjerninger og innvielse lutrer vår 
ånd, fjerner skjellene fra våre åndelige 
øyne og åpner himmelens sluser. Ved 

La oss gå opp til Herrens berg
Eldste Timothy J. Dyches, USA
Presidentskapet for området Europa

Eldste  
Timothy J. Dyches
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behandle den som en dyrebar eien-
dom, for det er den.” 7

Ditt liv vil aldri bli det samme igjen. 
Større fred, glede og tro venter deg. La 
oss gå frem med større tro i år, med 
blikket godt festet på templet. Vær 
tempelverdig hver dag. ◼

NOTER
 1. Jesaja 2:3.
 2. Områdeplan for Europa 2015.
 3. Familien – En erklæring til verden.
 4. Gospel Doctrine, 469- 70.
 5. Dieter F. Uchtdorf, “Å vente på veien til 

Damaskus,” Liahona, mai 2011, 76.
 6. (personlig korrespondanse).
 7. Thomas S. Monson, “Det hellige tempel –  

et fyrtårn for verden,” 2011.

 I snart to år har søstre i Hjelpefore-
ningen, deres familier og venner 

vært med på et tjenesteprosjekt som 
heter Eyes4Zimbabwe (“Øyne for 
Zimbabwe”). Ikke et hvilket som 
helst prosjekt, men et hvor 100% av 
midlene kommer frem til dem som 
trenger det, og som er drevet av tre 
hjelpeforeningssøstre.

Hvordan begynte det?
I 1996 møtte golf- treneren, Reeve 

Nield, en 12 år gammel pike i sitt hjem-
land, Zimbabwe. Piken kunne ikke se 
på grunn av grå stær på begge øynene. 
En 15- minutters operasjon ga henne 
synet tilbake. Det kostet kun $20.

Dette fikk Reeve og golferen, 
Laurette Maritz, til å tenke at de ville 
bidra. I Zimbabwe led over 80 000 
mennesker av grå stær. Hvordan 
kunne de få folk til å donere penger 
gjennom veldedige golf- turneringer 
slik at de kunne kjøpe inn medi-
sinsk utstyr for å kunne hjelpe flere 
få synet tilbake? I 2001 spurte de 
den norske golferen, Cecilie Lund-
green, om hun også ville være en 
del av teamet.

L O K A L N Y T T

Vårkonsert i Trondheim
Inger Helene Jørgensen

 Søndag 31. mai kl. 1800 ble det 
holdt en vårkonsert i kirka i 

Eirik Jarls gt 5.
Konserten under ledelse av 

Vera Dahlø, ga publikum en ufor-
glemmelig opplevelse med vakker 
salmesang og musikkinnslag. Pri-
mærbarn priste våren med “På en 
herlig vårdag” og “Frø i jorden”, 
Karl Erik Ellefsen fulgte opp med 
“Menuett til våren” (Sandbeck), en 
kvartett sang “Ave Verum”, koret 
sang “Sommerpsalm” og “For det 
vakre på vår jord”, Marie og Silje 
(Weggersen/Sjøvold) sang “Vårsøg”, 
en filolingruppe spilte “Våren” av 
Vivaldi, og forsamlingen fikk synge 
med i kjente sanger som “No livnar 
det i lundar” og “Jorden med sitt 
blomsterflor”.

Vera Dahlø er menighetens 
musikkleder og engasjerer medlem-
mene i både musikk og korsang. ◼

Vera Dahlø, musikkleder i Trondheim
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Tjenesteprosjektet 
Eyes4Zimbabwe
Heidi Morrell Andersen

 Det gjør noe med oss når vi tjener andre. 
Det er en oppfyllelse av skriftstedet i Mosiah 
2:17: “Når dere tjener deres medmennesker, 
er dere jo i deres Guds tjeneste.”
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I dag har Eyes4Zimbabwe blitt 
en bistandsorganisasjon som støt-
ter forskjellige forbund, sykehus og 
barnehjem. Næringsrik atmit- grøt, 
klær, hygieneartikler, medisinsk utstyr, 
tepper osv. samles inn og deles ut til 
de trengende. Misjonærer blir hjulpet 
på vei med det de trenger, og skoler 
får nødvendige hjelpemidler.

Og vi i Norge har vært en del av 
dette! Da vi hørte om spedbarn som 
ble pakket inn i avispapir, forstod vi 
at vi både måtte og kunne hjelpe. Her 
gir vi av vår overflod. Vi lider ingen 
nød, selv om vi deler noe av det vi 
har med andre.

Gleden av å tjene andre
To 40- fots containere har blitt fylt 

til randen og sendt avgårde på den to 
måneders lange reisen til Zimbabwe. 

Mange hender har gjort mye godt. 
Enda flere hjerter har blitt rørt. Her 
er noe av det søstrene har følt:

• Margaret Paulsen: Det gjør meg glad 
å kunne tjene når jeg vet at det jeg 
gir når fram til dem som trenger det.

• Linda Hagen: Dette prosjektet har 
hjulpet meg å fokusere på hvor vel-
signet jeg er i mitt liv. De er jo våre 
søsken.

• Janita Nordlie: Gleden er å dele med 
noen som virkelig setter pris på det.

• Mona Sjøvold: Jeg blir rørt hver 
gang jeg tenker på dette prosjektet. 
Det var helt fantastisk å se con-
taineren bli fylt til døren så den 
nesten ikke kunne lukkes. Dette 
er Kristi rene kjærlighet.

• Elisabetta Jacobsen: Vi har alle mye 
å gi, og det var bra å ha et mål.

• Rita Kittelsen: Noen får litt, men det 
som betyr mest av alt er kjærlighe-
ten bak dette arbeidet.

• Jenny Fagertun: Dette gir oss en 
fantastisk mulighet til å rekke ut en 
hånd til våre søsken som lider av 
stor fattigdom. Jeg tenker på disse 
menneskene hver dag, og er takk-
nemlig for at jeg på en enkel måte 
kan gjøre en liten forskjell for dem.
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Moss menighet laster  
på hengere til Romerike

Inger Anne Amundsen 
og Cecilie Lundgreen med 
container på Romerike
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• Inger- Anne Amundsen: Å gi til dem 
som trenger det gir dobbel glede. 
Både giver og mottaker blir lykke-
lige. Lykken er å gå i Kristi fotspor. 
Jeg føler meg privilegert som får 
være med på dette.

• Toril Breivik: Mest av alt fylles jeg 
av beundring for søstrene som 
leder an i dette flotte arbeidet. 
Uten dere, intet prosjekt.

Vi har alle kjent på disse ordene, 
og hjertene våre har blitt fylt av ønsket 
om å gjøre noe godt. Vi har også blitt 
velsignet.

Reeve, Laurette og Cecilie forkla-
rer hvorfor det er verdt det: “Disse 
tingene bringer smil til ansikter, liv til 
døende sjeler og håp til tusener. Takk 
for at dere hjelper.”

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. ◼

Ronny Stulen: 
rostulen@broadpark.no,  
tlf 936 59 511 eller

Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 
Moss, e- post: ole@podhorny.com, 
tlf. 92648934 eller 69271704

Medlemmer fra  
Romerike og andre  
steder laster i container
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Mottakere i Zimbabwe
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Golfertrioen bak prosjektet besøkte 
Romerike
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Send artiklene til:



 S e p t e m b e r  2 0 1 5  L5

LO
K

A
LSID

ER 

 Medlemmer av Kirken blir oppfor-
dret til å delta aktivt på sosiale 

medier. I Liahona desember 2010 står 
det: Misjonærer over hele verden har 
støtt på et problem de senere år: Etter 
bare et besøk eller to kan en under-
søker som har vist oppriktig interesse, 
kutte kontakten. De mister inte-
ressen etter å ha funnet negativ, 
feilaktig informasjon om Kirken 
på Internett. Forskning har vist 
at folk syntes å bli tiltrukket av 
nettsteder som ikke var relatert 
til Kirken som organisasjon. 
De søkte likestiltes synspunkter 
istedenfor å stole på organisasjo-
nene. Hvis vi forstår dette prin-
sippet, vil vi forstå hvorfor våre 
ledere sier at vi som medlemmer 
kan være mer effektive.

Misjonærene trenger medlem-
mers hjelp, og våre ledere ønsker 
at vi skal være effektive i dette 
arbeidet. Eldste Ballard har sagt: “Jeg vil 
be dere om å slutte dere til diskusjonen 
ved å delta på Internett og forkynne 
evangeliet og forklare gjenopprettelsens 
budskap på en enkel og tydelig måte.”

For nøyaktig ett år siden startet jeg 
en blogg som heter Mormonkvin-
ner. Frem til da hadde jeg ikke delt 
noe som helst av religiøst innhold på 
sosiale medier, så tanken på å skulle 
ha min egen blogg hvor jeg for hele 

verden delte min tro, var total fjern. 
Hva gjorde at jeg plutselig følte meg 
så modig? Jo, jeg hadde noe på hjertet 
som jeg ikke klarte å holde inne. Vit-
nesbyrdet mitt brant og bare måtte ut. 
Jeg hadde gjennom flere år vært inne 
i det man kan kalle for en troskrise. 

Så kom jeg til et punkt der troen fikk 
større plass enn tvilen, og jeg jublet 
høyt. Ønsket om å dele min nyerver-
vede tro med andre ble på et punkt 
sterkere en frykten.

Jeg glemmer aldri hvor nervøs jeg 
var før jeg publiserte det første inn-
legget som handlet om min egen tros-
reise. Jeg delte bloggen på min egen 
facebookside, og det var ingen av 
mine fjerne eller nære bekjentskaper 

som etter dette var i tvil om min tro 
og religiøse tilknytning! De følelsene 
som etterfulgte publiseringen, kom 
uventet på meg. Jeg hadde aldri vært 
flau over å være medlem av Kirken, 
men jeg hadde aldri følt meg vel-
dig stolt over det heller. Men denne 
følelsen fikk jeg nå. Den veltet over 
meg. Jeg var rett og slett så stolt over 
å være en mormonkvinne.

Jeg er fortsatt ganske nervøs når 
jeg er aktiv på sosiale medier, 
enten på min egen blogg, 
noe jeg deler på facebook, 
en artikkel jeg kommenterer 
osv., fordi jeg ikke er innenfor 
min komfortsone. Jeg liker 
ikke å “flashe” den religiøse 
siden av meg selv og ved det 
skille meg ut. Men det er noe 
magisk som skjer hver gang; 
troen min blir styrket fordi jeg 
gang på gang må ta et aktivt 
standpunkt. Troen blir ikke 
passiv, men aktiv. Og jo ster-
kere min tro blir, jo mindre 
bryr jeg meg om hva andre 

tenker og mener. Vi skal være frimo-
dige, men vi bør fortsatt holde en 
hyggelig tone. Eldste Bednar har sagt 
tydelig ifra: Del evangeliet med ekte 
kjærlighet og omtanke for andre. Vær 
modig og dristig, men ikke nedlatende 
i å opprettholde og forsvare vår tro. 

Det er en stor motivasjon å bidra 
til misjonærarbeide og ved det ta imot 
våre lederes oppfordring. Jeg har 
forstått viktigheten av å bruke et høflig 

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

“Å stå for mine verdier i sosiale medier”
Eline Strand- Amundsen, Oslo menighet

Eline Srand- Amundsen, Oslo menighet 
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og respektfullt språk. Jeg prøver også 
å være nøye med sjargongen i språket. 
Det er veldig viktig å bruke ord og 
uttrykk som alle kan forstå.

Å ha et inkluderende språk i det 
jeg skriver er også viktig for meg. Vi er 
medlem av Guds gjenopprettede kirke 
og med det følger enkelte privilegier. 
Men det gjør oss ikke bedre enn andre 
mennesker med annen bakgrunn og 
tilknytning. Vi må bort fra en “vi”-  og 
“de”-  mentalitet. Vi er alle bare på vei 
som likeverdige partnere og bor på 
den samme jorden. Vi skal heie på 
hverandre, undervise hverandre og 
behandle hverandre med respekt.

Eldste Bednar har noen gode og 
oppmuntrende ord. Han sier: “Som en 
Herrens apostel gir jeg dere en velsig-
nelse. At dere må se klart for dere både 
de muligheter og utfordringer som 
dagens teknologiske fremskritt gir oss. 
At dere må øke deres evne til å benytte 
disse teknologiske verktøy på en riktig 
måte. Og at dere må motta inspirasjon 
og rettledning når det gjelder hvilken 
rolle dere skal spille for å bidra til å 
feie jorden som ved en flom av sannhet 
og rettferdighet. Når dere strever frem-
over i dette hellige arbeid, lover jeg at 
dere vil bli velsignet i dette livet på en 
individuell, spesiell og nødvendig måte 
som vil være med på å forberede dere 
for evigheten.”

Dette er sterke ord og løfter. Det 
kommer fra en apostels munn. Måtte 
vi gjøre alt vi kan for å imøtekomme 
hans oppfordringer. ◼

Et hjem, en dagbok og prestedømmet
Simen Bjerga, Stavanger

Våren 1963 banket to misjonærer 
på en dør i Stavanger i en liten 

bydel som heter Madla. Mannen som 
åpnet døren, viste liten interesse for 
det misjonærene hadde å si, men de 
ga seg ikke. Kona til denne mannen 
var høygravid. Etter et par leksjoner 
var det ingen tvil. Og ekteparet med 
to barn og tre som skulle følge ble 
døpt, og de så seg aldri tilbake.

Et par år senere, rettere sagt i 1968 
ved Hyde Park i London, gikk det 
rykter om at en vakker skuespille-
rinne som var alenemor til en søt liten 
mørkhåret jente på tre år, hadde valgt 
å slutte seg til kirken. Hun giftet seg 
med en interessant filmregissør og 
flyttet til Oslo.

Ca. 20 år senere, i 1988, møttes 
mine foreldre på Østlandet, giftet seg 
i Stockholm tempel og startet sin egen 
familie.

Jeg er evig takknemlig fordi mine 
besteforeldre og foreldre tok det 
rette valget om å motta evangeliet 
og leve helt opp til det. Fordi de tok 
det rette valget, har de gjort veien 
klar og forberedt meg bedre til å 
komme nærmere og tilbake til min 
himmelske Fader.

For en 8- 9 år siden pratet jeg 
med min onkel som var hjemvendt 
misjonær, og beklaget meg over 
hjemlengsel og spurte om han ikke 

savnet hjemmet da han var på misjon. 
Da kikket han opp på meg, tok tak 
i skulderen min og sa mens tårene 
trillet ned kinnet: Jammen Simen, for-
står du ikke, da jeg var på misjon, og 
nå når jeg lever et liv som en verdig 
prestedømsbærer, så har jeg aldri følt 
meg nærmere hjemmet enn noen 
gang. Lite forsto jeg den gang hva han 
egentlig mente. Men jeg ser nå idag 
hvor spesiell nær følelse jeg får når jeg 
følger vår himmelske Faders bud ved 
å være en verdig prestedømsbærer og 
holde meg på den rette sti. Jeg føler 
meg rett og slett hjemme.

Da jeg var yngre, så TVANG 
mamma meg til å skrive dagbok. 
Mamma hadde to måter å få oss 
unger til å gjøre ting på: hun kalte det 
frivillig tvang, eller så pleide hun å 
si: du har handlefrihet til å velge rett. 
Den funket hver gang. Skyldfølelsen 
tar helt over! Lite begeistret gjorde jeg 
som jeg fikk beskjed om og skrev fak-
tisk dagbok. Jeg var så heldig at jeg 
fant denne dagboken oppe på loftet 
hjemme for ikke så lenge siden, og 
jeg vil gjerne dele noen små utdrag 
som jeg fant.

1: hei dagbok, jeg synes egentlig at 
dagbøker er for jenter, og vil helst spille 
fotball akkurat nå, men mamma tvin-
ger meg, så derfor gjør eg det alikevel. 
Snakkes.

D E R F O R  V E T  J E G
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2: kjære dagbok. Idag delte jeg ut 
nadverden for første gang. Jeg ble 
varm inni brystet. Det føltes godt.

3: kjære dagbok. Idag har det vært 
generalkonferanse, og jeg fikk høre på 
profeten Gordon B Hinckley. Jeg ble 
varm inni brystet Det føltes godt.

4: kjære dagbok. Lenge siden sist, 
idag ble lillebroren min Benjamin 
døpt, jeg ble varm inni brystet. det 
føltes godt. 

5: kjære dagbok. Idag var jeg med 
pappaen min som hjemmelærer. Vi 
besøkte en gammel dame. Jeg ble varm 
i brystet. Jeg er ganske sikker på at Den 

hellige ånd var der. Det 
føltes godt.

Lite forsto jeg egent-
lig den gang hva denne 
“varme gode følelsen” 
egentlig var. Hva er 
det egentlig som får 
en 12 åring til å skrive 
sånt? Men jeg forstår nå 
hvor viktig disse “gode 
varme følelsene” og det 
å ha Den hellige ånd 
tilstede i hjemmet opp 
gjennom barndommen 
har vært med og for-
met meg til den jeg har 
blitt idag.

Definisjonen for 
prestedømmet betyr: 
Myndighet til å handle 
på vegne av Gud i 
hans sted. Jeg gjentar – 
myndighet til å handle 

på vegne av Gud i hans sted.
Det som alltid har fanget opp-

merksomheten og gitt meg en bedre 
forståelse av prestedømmet fra tidlig 
av, er hvordan prestedømmet IKKE 
handler om prestisje og status, men at 
hovedfokuset ligge på det å tjene. Det 
handler om å være til hjelp for våre 
medmennesker. Det handler om å 
være STANDBY. Alltid være klar, alltid 
være verdig og alltid være i stand til å 
utføre sine plikter og oppgaver.

Det handler om å være villig til å 
slippe det man har i hendene for å 
hjelpe til. Jeg ser det som min plikt 

å være istand til å gi en velsignelse hvis 
og når det trengs, gå som hjemmelæ-
rer, ta imot kall og reise til templet.

Det er klart, det kan jo være kre-
vende, men belønningen er så mye 
større enn offeret!

Jeg har alltid hatt et brennende 
ønske om å få gå gjennom templet en 
dag, og prestedømmet er en så viktig 
brikke for å kunne motta min bega-
velse og templets store velsignelser. 
Jeg har vært så heldig og privilegert 
å få lov å vokse opp, ikke i et hus, 
men et hjem. Og jeg er 100 prosent 
sikker på at forskjellen mellom et hus 
og et hjem, er på grunn av en far som 
er en verdig bærer av Det melkise-
dekske prestedømme, og to foreldre 
som sammen har fokusert på et hellig 
tempelekteskap og evig familieliv, 
noe som igjen smittet over på meg 
enten jeg ville det eller ikke. Kraften 
i prestedømmet, og viktigheten av 
å være en verdig prestedømsbærer, 
har de siste årene blitt uunngåelig for 
meg og har vært en real oppvekker 
på hvordan jeg vil forme mitt liv, og 
hva slags hjem jeg vil min fremtidige 
familie skal vokse opp i, ikke bare i 
et hus, men i et hjem med en verdig 
prestedømsbærer.

Jeg vet at dette er Jesu Kristi 
sanne kirke, gjenopprettet gjennom 
Joseph Smith, jeg vet at profeten vår, 
Thomas S. Monson, er en sann profet. 
Og dersom vi holder oss til vår del av 
avtalen, kan vi få lov å komme tilbake 
til vårt himmelske hjem. ◼

Simen Bjerga, Stavanger menighet 
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 Og vi ber deg, hellige Fader, at dine 
tjenere kan gå ut av dette hus væp-

net med din kraft, og at ditt navn kan 
være hos dem og din herlighet være 
rundt om dem og dine engler våke 
over dem (Lære og pakter 109:22).

Jeg har vært så heldig å kunne 
være tilstede på generalkonferansen i 
april i år. Jeg fikk også se seks templer 
i Utah og fikk anledning til å utføre 
dåp og bekreftelse for mine tippol-
deforeldre på mammas side. Det var 
veldig fint å være i templet, og jeg 
følte Ånden veldig sterkt.

På generalkonferansen holdt pre-
sident Monson en tale om templets 
velsignelser. Han sa at det har vært 
år med noen utfordringer og mange 
velsignelser, og blant de helligste vel-
signelsene har vært å innvie og gjen-
innvie templer. Vi har nå 144 templer.

Når vi besøker et tempel, legger vi 
bak oss verdens distraksjoner og for-
virring. Templet er et hellig tilfluktssted 
der vi kan føle fred og ro i vår sjel.

President Monson fortalte om en 
ung misjonær som skulle reise til et 
land i Syd- Amerika på misjon, men 
fikk problemer med visum. I venteti-
den ble han satt til å virke i en misjon 
i USA. Der fikk han helseproblemer 
og en del negative opplevelser. Han 

ba og ble frisk, men ble bedt om å 
virke nettopp i et område han ikke 
trivdes. Han fikk dra til templet for 
å søke trøst. Der ba han om å få en 
god opplevelse på sin misjon. Hans 
foreldre ba også for ham. Etter bønn 
i det celestiale rommet kom svaret i 
form av en hjemvendt misjonær fra 
det samme område han skulle til. Av 
denne personen fikk han trøst og 
oppmuntring på grunn av Den hellige 
ånds tilskyndelser.

Når vi får prøvelser og fristelser i 
vårt liv, søker vi til templet, der vi kan 
få styrke til å utholde prøvelsene og 
finne fred.

Jeg gleder meg til neste tempeltur. 
Jeg vet at Thomas S. Monson er en 
sann profet, kalt av Gud. Jeg er takk-
nemlig for ham. Jeg oppholder ham 
som profet, seer og åpenbarer. ◼ NO
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Jan Erik Carlsen, Trondheim

Første feedback om sangen min 
kom fra bror og søster SORENSEN, 

som tjenestegjorde her tidligere. Han 
hadde lest om saken i LIAHONA (Juni 
2015). Han minte meg på at hans 
kone Nancy spilte sangen på piano, 
og jeg sang den ved et besøk hjemme 
hos meg. Dette ekteparet ble mine 
venner, og jeg lærte mye av deres 
måte å vise interesse for sine søsken 
på via konkrete, vennlige tjenester. 
Begge jobber nå i et Herrens tempel, 
og de forteller om hvor godt de føler 
for det. Det gjorde meg godt å høre 
fra bror og søster Sorensen. ◼

P Å  N E T T

Om du har ipad, 
smarttelefon 

eller lignende, kan du 
laste ned applikasjo-
nen Gospel Library og lese trippel-
utgaven (Mormons bok, Lære og 
pakter og Den kostelige perle) samt 
Kirkens leksebøker og håndbøker på 
norsk eller andre språk. Til og med 
salmeboken får du med. Du kan også 
laste ned gratis bibelapplikasjonen 
YouVersion som gir deg Bibelen på 
norsk og en mengde andre språk. ◼

Liss Andrea U. Olsen, Fredrikstad 
menighet
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F A V O R I T T S K R I F T S T E D

Templets 
velsignelser
Liss Andrea U. Olsen
Fredrikstad menighet


