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oss å bli åndelig selvhjulpne. President 
Uchtdorf har sagt: “Etterlevelse av de 
grunnleggende prinsippene i evan-
geliet vil gi alle siste- dagers- hellige 
kraft, styrke og åndelig selvtillit.” 2

Evangeliets grunnleggende prin-
sipper er nært knyttet til ordinansene, 
og hver gang vi tar del i dem, mottar 
vi mer kraft, og vi blir mer åndelig 
selvhjulpne.

Det andre prinsippet jeg lærte, er at 
tjeneste for Herren, som den jeg utførte 
som ung diakon, styrker oss hver gang 
vi tar imot hans kall. Med andre ord, jo 
mer vi gir til Herren, desto mer styrke 
og kraft mottar vi fra ham, eller med 
andre ord, jo mer tjeneste vi utfører, 
desto mer åndelig selvhjulpne blir vi.

Til slutt lærte jeg at tro på Jesus 
Kristus virkelig er det første kraftens 
prinsipp. Han sa: “Hold dere nær til 
meg, og jeg vil holde meg nær til dere.” 3

Troen til en ung diakon som ba, 
mens han gikk til kirken, om at han 
måtte få gjøre det viktigste Herren 
hadde bedt ham gjøre, har vokst 
enormt siden den gang. Jo nærmere 
jeg har kommet ham, desto nærmere 
har han kommet meg, og han hjelper 
meg å alltid være åndelig selvhjulpen. 
For dette vil jeg være Herren takk-
nemlig for evig. ◼
NOTES
 1. Lære og pakter 84:20.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Kristus- lignende 

egenskaper – vinden under våre vinger,” 
Liahona, november 2005.

 3. Lære og pakter 88:63.

LOKALSIDER

 Jeg blir fremdeles følelsesladet når 
jeg tenker på da jeg som 12- åring 

ble kalt inn på grenspresidentens kon-
tor en søndag morgen, og han fortalte 
meg at Herren ønsket at jeg skulle 
bli ordinert til diakon. Jeg husker de 
dype følelsene jeg fikk ved tanken 
på å motta prestedømmet og bli en 
offisiell representant for Herren med 
myndighet til å handle i hans navn. 
Følelsen var så dyp at jeg følte at 
Herren virkelig talte til meg gjennom 
min grenspresident. Jeg opplevde at 
Herrens røst mildt sa til meg: “Dette er 
Herrens vilje. Det er han som snakker 
til deg.” Følelsen var så dyp at den 
forandret mitt hjerte for alltid.

I løpet av dette intervjuet forklarte 
presidenten at det viktigste for meg ville 
være å dele ut nadverden på søndager, 
eller på andre måter hjelpe Herren med 
denne svært hellige ordinansen. Jeg 
følte et stort ansvar, som Herren selv 
betrodde meg. Så da grenspresidenten 
la sine hender på mitt hode og ordi-
nerte meg til diakon, følte jeg stor glede 
og myndighet til å gjøre det som var 
viktigst for Herren og for meg.

Jeg husker fremdeles at mens jeg 
gikk til kirken hver søndag morgen, 
ba jeg om å bli kalt på til å dele ut 
nadverden, og dermed få lov til å 
utføre det Herren selv hadde bedt 
meg om, som var å hjelpe ham med 
det som var viktigst for ham og for 
meg. Så hver gang jeg og andre ble 

bedt om dele ut nadverden, tenkte jeg: 
“Herren har besvart min bønn igjen 
denne søndagen.” Det betydde lite 
om det bare var to eller tre diakoner 
– alltid de samme – som ble kalt på 
hver søndag. Det spilte ingen rolle for 
meg i det hele tatt. For meg hadde det 
ingenting å gjøre med tall eller men-
neskers logikk. For meg hadde det 
alltid med Ånden å gjøre. Jeg visste 
at det var Herren som kalte meg, og 
for meg var det hver gang et svar på 
bønnen jeg oppsendte mens jeg gikk 
til kirken. Jeg var overbevist om at han 
trengte meg, uten å innse at det egent-
lig var jeg som trengte ham.

Ved å grunne på disse minnene 
har jeg lært tre prinsipper om åndelig 
selvhjulpenhet.

Det første er at når vi deltar aktivt 
i nadverden – enten vi tar imot den 
eller deler den ut – og gjør det med 
oppriktighet og ærlig hensikt, kan vi 
føle en reell kraft som rører ved vårt 
hjerte og åpner vårt sinn og hjelper 
oss å vokse åndelig. Denne særegne 
kraften er knyttet til evangeliets 
ordinanser, slik Frelseren forkynte: 
“Derfor, i dets ordinanser blir gud-
dommelighetens kraft tilkjennegitt.” 1

Hver gang vi deltar i evangeliets 
ordinanser, som nadverden eller de vi 
mottar i templet, kan vi føle guddom-
melighetens kraft i vårt liv, en reell 
kraft som fornyer vår ånd, forandrer 
vårt hjerte, styrker vår tro og hjelper 

Tro som en diakon
Eldste Massimo De Feo, Italia
Områdesytti

Eldste  
Massimo De Feo
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 Fredag 13. november 2015 var gut-
tene som fyller 12 år i år, invitert til 

en markering av at de skal motta Det 
aronske prestedømme. Dette er en 
årlig begivenhet i Oslo stav. Primærs 
presidentskap er primus motor. Det 
er ikke så mange som blir 12 år i år, 
og de fleste kommer fra Romerike 
menighet. Derfor ble markeringen 
i 2015 avholdt i møtehuset på 
Skedsmokorset.

Møtet var under presidium av pre-
sident Kjetil Porsbøll, førsterådgiver 

i stavspresidentskapet i Oslo stav. Idar 
Røsaker, medlem av Oslo stavs høy-
råd, ledet møtet. Guttene fikk først 
høre noen taler. President Porsbøll 
hadde så en samtale med guttene. De 
fortalte bl.a. om at de gledet seg til å 
kunne reise til templet, er spente på 
å holde tale på nadverdsmøtet og å 
dele ut nadverden.

Idar Røsaker hadde så en aktivitet 
med guttene, før det ble litt å spise. 
Pølse i lompe og kaker er en sikker 
vinner hvert år. ◼

L O K A L N Y T T

Markering av overgang fra Primær  
til Det aronske prestedømme
Kristian Svendsen Wennerberg, Moss

Matvej, Jonatan, Jonas 
og Benjamin koste seg 
sammen
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og Anne Knutsen 
i Oslo stavs 
primærpresidentskap
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 Vi hadde alltid hatt det som vår plan 
å tjene en misjon når eldste Lemon 

skulle gå av med pensjon. Vår finan-
sielle plan viste at vi ikke ville være 
klare for dette før en gang i 2016 eller 
til og med 2017. I august 2013 begynte 
imidlertid eldste Lemon å føle Ånden 
tilskynde ham til å gå av med pensjon 
allerede i 2015, men vår finansielle 
plan viste at det ikke var mulig.

Så kom kallet fra Herren. “Jeg ba en 
kveld og fortalte Herren at jeg følte en 
tilskyndelse til å tjene en misjon i 2015, 
men jeg kunne ikke se hvordan dette 
kunne være mulig økonomisk,” minnes 
eldste Lemon. “Mens jeg strevde med 
disse tingene i min bønn, avbrøt Ånden 
meg, og jeg hørte Herrens røst tale til 
mitt sinn på en kjærlig, men bestemt 
måte: ‘Jeg trenger deg i 2015. Gjør deg 
klar. Og ikke spør meg igjen.’”

Vår oppmerksomhet endret seg fra 
“når kan vi tjene?” til “Hvordan kan vi 
tjene i 2015?” Vi revurderte de bakenfor-
liggende forutsetningene for vår finan-
sielle plan og fant ut at vi kunne tjene i 
2015 hvis vi solgte huset vårt og flyttet 
til en leilighet. Vi gjorde det, sendte inn 
vår misjonærsøknad og mottok vårt kall 
i et brev fra profeten i november 2014.

Vi er så glad i vår misjonærtjeneste 
i Norge for de unge enslige voksne. Vi 

har et vitnesbyrd om at Gud elsker sine 
barn overalt i verden og vil åpne veier 
for at misjonærer kan tjene dem. ◼

Lemons virker ved  
Instituttsenteret i Oslo
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Kalt av Herren  
og så av en profet
Eldste Doug Lemon og  
søster Alice Mae Lemon
Den norske misjon

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

Tilbedelse på søndag – utfordringer vi 
har møtt og hvordan vi klarte å løse dem
Lorraine Carlsen, Sandvika menighet

 På fredager – dere kjenner vel til 
den fredagsfølelsen, da skolen eller 

jobben nesten er over for denne uken, 
og helgen like ved å begynne. Det er 
en god følelse!

Lørdag kan være en travel dag, og 
søndagen er vår sabbatsdag, en dag å 
tilbe Herren på.

Da jeg gikk og tenkte på dette 
emnet, lurte jeg på om de onde ånder 
som følger Satan, får en tilsvarende 
god “fredagsfølelse” når de på lør-
dag kveld tenker på det kaos de kan 
få i stand på søndagen. De vet at 

sabbatsdagen er en dag da vi går til 
kirken og gjør vårt beste for å tjene 
Herren. Så hvilken bedre dag å utfor-
dre oss på i vår hengivenhet til Herren 
enn å kludre til vår sabbatsdag og leke 
med vår tilregnelighet!

Tross alt, som Lehi fortalte sin sønn 
i 2. Nephi 2:11“Det må nødvendigvis 
være en motsetning i alle ting.”

Så hvilke utfordringer møter vi  
på søndagene og hvordan overvinner 
vi dem?

De utfordringer vi møter kan være 
avhengige av i hvilken fase av livet vi 
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er i. Før jeg giftet meg, var utfordringene 
annerledes enn dem jeg nå har med 
små barn. Det å få barn har gjort det 
nødvendig med en helt annen slagplan.

Lørdag, slik vi lærer det fra en 
primærsang, er en dag å forberede 
seg til søndagen, så også i vårt hjem 
blir barna vasket og klærne strøket 
på lørdag. Jeg har oppdaget at det å 
kle på barna søndagsklærne rett før vi 
drar, er den eneste måten å få dem til 
å se noenlunde bra ut.

For to uker siden, da jeg hørte min 
mann uttale: “Ærlig talt Rebecca”, 
visste jeg at det ikke var et godt tegn. 
Min treårige datter hadde bestemt seg 
for å smøre sinksalve over hele ansik-
tet og på dokkene sine. Og klokken 
var 10:30 søndag morgen. Jeg lurer 
på om en smådjevel flirte og sa til 
sine kamerater: “Ja, sinksalve var min 
idé, jeg vedder på at mammaen hen-
nes ikke så dette komme.” Det er ikke 
mye man kan gjøre for å forhindre 
slike uhell, da nysgjerrigheten alltid 
vil være der.

En sånn situasjon er da ens tålmo-
dighet kan settes på prøve, og det å 
forholde seg rolig og ikke le av frø-
ken Sinksalve kan være en utfordring 
i seg selv.

Min seks år gamle sønns utfordring 
kan være det å ikke ønske å dra til kir-
ken. Han ønsker noen ganger heller 
å holde på med andre aktiviteter enn 
å gå i kirken.

Å skape en mer ærbødig atmosfære 
i hjemmet med for eksempel god 
musikk, kan hjelpe barna våre til å 

forstå at søndagen er forskjel-
lig fra andre dager i uken.

Heldigvis liker min sønn 
primærpresidenten veldig 
godt, og alt hun trenger å 
gjøre er å be ham komme 
inn til Primær, og så går han 
inn. (Glem de 10 eller 15 
minuttene jeg og hans pappa 
har brukt til å forsøke å over-
tale ham til å gå til Primær).

Ungdom kan også møte 
liknende utfordringer med 
aktiviteter på søndagen som 
virker mye morsommere og 
spennende enn å gå inn i 
en klasse. Foreldre og gode 
ledere kan hjelpe ungdom å 
forstå viktigheten av å sette 
av sabbaten til Herren.

Eldste Nelson sa i en 
generalkonferansetale: “Når 
vi holder sabbaten hellig, 
setter vi av én dag av syv som Hans.”

Noen andre utfordringer jeg har 
sett eller kommet ut for er:

Solrik dag på en søndag, når det 
har regnet hele uken før. Å, den er 
vanskelig! Den eneste måten å løse 
dette på er å flytte sørover, ikke til 
Kristiansand, men mye lengre sør, 
som for eksempel Italia.

Å bruke for mye tid på smarttele-
foner og Ipad’er til ting som ikke vil 
hjelpe deg til å føle Den hellige ånd. 
Jeg vet Kirken har blokkert YouTube 
på Kirkens trådløse nett, men jeg 
lurer på hvor lenge det ville ha gått 

før medlemmer hadde oppdaget at 
Facebook eller andre sosiale media 
også var blitt blokkert hvis så hadde 
skjedd, det ville vært et interessant 
eksperiment.

Kall i kirken. Noen kall i Kirken 
kan kreve mye av vår tid. Jeg er sikker 
på at det er noen presidenter, spesielt 
primærpresidenter, som håper at tele-
fonen deres IKKE vil ringe eller motta 
noen beskjeder på søndag morgen.

Min mann er i biskopsrådet, og på 
de fastesøndager jeg hører: “Lorraine, 
jeg må være med og ta tiendeopp-
gjøret”, da skulle jeg ønske at jeg 
kunne fryde meg i vissheten om at 

Lorraine Carlsen, Sandvika menighet 
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medlemmer betaler sin tiende isteden-
for å tenke: “Å, nei, nå må vi være her 
til kl. 15:30.” Jeg har hørt mange folk i 
kirken si at søndagen er den travleste 
dagen i uken.

Eldste Nelson oppmuntret oss i 
sin generalkonferansetale til å bruke 
søndagen som en tid til å lære barna 
våre evangeliet. Dette kan være utfor-
drende, men det er mange ressurser 
tilgjengelig for oss, slik at våre barn 
vil finne det å bli undervist om et prin-
sipp i evangeliet mer interessant.

Korte leksjoner med et enkelt bud-
skap kan være effektivt. Hva vi gjør 
på søndagen, vil være et eksempel for 
våre barn på hvordan de bør oppføre 
seg på søndagene.

Jeg har lagt merke til at den største 
utfordringen når det gjelder å tilbe 
Herren på søndagen, sannsynligvis er 
troen og den innstillingen/holdningen 
en selv har.

Vår holdning er avhengig av vår 
tro og vår forståelse av hva sabbats-
dagen er.

Når vi har en positiv holdning til 
sabbaten, er det mer sannsynlig at 
vi vil ha en mer åndelig oppløftende 
sabbat, og det vil igjen øke vår tro og 
forståelse. Med en positiv innstilling 
kan vi gjenkjenne utfordringene for 
det de er, og søke Herrens hjelp til 
å overvinne de utfordringer vi møter.

Vi leser Herrens råd i Johannes 
16:33: “Dette har jeg talt til dere for at 
dere skal ha fred i meg. I verden har 
dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg 
har overvunnet verden.” ◼

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

Jeg er så takknemlig
Kittel Heistø Kittelsen, Moss menighet

Mine ungdomsår som 
ikke- medlem

Når jeg ser tilbake på mine ung-
domsår, er jeg så takknemlig for at jeg 
følte at det var riktig å holde Kirkens 
standarder, selv om jeg ikke var med-
lem av Kirken på den tiden. Mamma 
knelte ned ved sengen min hver kveld 
og ba aftenbønn med meg, hun tok 
oss barna med til kirken på søndager, 
og jeg deltok i Unge menn og gikk 
på Seminar. Men jeg hadde ikke blitt 
døpt, jeg hadde ikke Den hellige 
ånds gave, og jeg var ikke ordinert 
til Det aronske prestedømme. Å gå 
til kirken på søndager syntes jeg var 
en selvfølge. Det var en annerledes 
dag, og jeg visste at Kirken var god. 
Jeg hadde et par venner og mange 
flotte, gode ledere og andre voksne 
rundt meg som gjorde det oppløf-
tende å være i kirken. Jeg husker at 
jeg av og til tenkte at jeg gjerne skulle 
vært hjemme og gjort lekser når det 
var mye å gjøre på skolen, istedenfor 
å komme til aktivitetskvelden midt i 
uken. Det var en pliktfølelse inne i 
meg som gjorde at jeg prioriterte å 
komme til Seminar og Unge menn og 
å gjøre Seminar- oppgavene hjemme. 
Denne pliktfølelsen er jeg så glad 
for i dag, for nå vet jeg at Kirken er 
sann og at ungdom må sette møtene 
på søndager og deltagelse i Seminar 
og Unge menn og Unge kvinner, og 

senere Institutt, øverst på prioriterings-
listen, sammen med personlig bønn, 
skriftstudium og familiens hjemmeaf-
ten, uansett hvor travelt de har det.

Brevet til meg selv
Da jeg var liten, ba pappa, som 

ikke er medlem av Kirken, mamma 
om at vi barna skulle vente med å bli 
døpt til vi var 18 år. Slik han tenkte 
da, var dette en god alder å ta et slikt 
viktig valg. Et par år før jeg ble 18 år, 
hadde vi en aktivitet i Unge menn der 
Geir Gylseth, en av mine fantastiske 
Unge menn- ledere, ba oss skrive ned 
åndelige, sosiale, helse-  og utdannel-
sesmessige mål på et ark som vi puttet 
i en konvolutt og adresserte til oss 
selv, og som han skulle ta vare på og 
gi oss et par år senere. Jeg husker at 
jeg under “åndelige mål” skrev at jeg 
håper at jeg når jeg blir 18 år, vil vite 
at Kirken er sann, at Mormons bok er 
sann og at Joseph Smith er en sann 
Guds profet, noe jeg ikke følte at jeg 
hadde et vitnesbyrd om da.

Et frø begynte å spire
Omtrent åtte måneder før jeg ble 

18 år, begynte jeg å bli mer interes-
sert i trosspørsmålet. Jeg ble kjent 
med en jente i klassen min som 
tilhørte et annet kirkesamfunn, og 
som var meget hengiven og trofast 
i sin tro. Hun inspirerte meg ved sin 
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oppriktighet. Blant annet husker jeg 
at hun fortalte meg at det første hun 
gjorde når hun kom hjem fra skolen 
hver dag, var å holde personlig bønn 
på rommet sitt. Jeg begynte å tenke 
mer på vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus. Jeg så rundt meg på verden 
og alt det som var rundt meg – trær, 
luft, jorden – jeg syntes det var fan-
tastisk og begynte å føle at Gud har 
skapt alt dette. Jeg så på hendene 
mine og tenkte på hvor spesielt det er 
å eksistere, å gå rundt på en planet, 
å ha et fysisk legeme, å tenke, å regi-
strere ting rundt seg, å ha en familie 
osv. Rundt juletider begynte jeg å lese 
Matteus’ evangelium og Mormons bok. 
Jeg leste i Mormons bok hver dag og 
fulgte Moronis anmodning i Moroni 
10:3- 5 om å be til Gud for å få vite om 
“ikke disse ting er sanne”. Jeg følte at 
jeg gradvis fikk som en åndelig gave 
en visshet om at Gud min himmelske 
Far er der, at Jesus Kristus er der, og 
at disse ting som jeg leste var gode og 
sanne. Jeg begynte å følge mer med på 
det som ble sagt når jeg var i kirken. 
Jeg ble mer påpasselig med å over-
holde alle Kirkens normer slik vi finner 
dem i heftet Til styrke for ungdom.

Tre betingelser
I Moronis løfte gis det minst tre 

nødvendige betingelser for å få svar 
fra Gud ved Åndens kraft. Den ene 
er å ha tro på Kristus. Dette fikk jeg 
gradvis i løpet av denne tiden som 
en åndelig gave gjennom lydighet 
til Ham. Den andre er å spørre med 

et oppriktig hjerte. Den betingelsen 
oppfylte jeg da jeg etter et par måne-
der med å lese i Mormons bok og 
be, tenkte at jeg kanskje burde knele 
ned når jeg ba, noe jeg ikke tidligere 
hadde gjort. Jeg følte at det var litt 
flaut på en måte, selv om jeg var alene 
på rommet mitt. Tidligere hadde jeg 
bare sittet, stått eller ligget når jeg ba. 
Å knele var en veldig ydmyk hand-
ling. Da jeg endelig klarte å ydmyke 
meg ved å knele ned for Herren i 
bønn, var det som om stoltheten min 
knakk samtidig som knærne mine 
bøyde seg, og jeg følte meg umiddel-
bart nærmere himmelen. Jeg hadde 
nå et oppriktig hjerte.

Rundt denne tiden henvendte en av 
misjonærene som tjente i vår menig-
het, seg til meg og spurte om jeg var 
medlem. De visste ikke at jeg ikke 
var medlem, for jeg gikk med dress, 
hvit skjorte og slips på søndager med 
Skriftene ved min side. Da jeg bekref-
tet at jeg ikke var medlem, spurte han 
om de kunne møte med meg. Ja, sa 

jeg, det kan dere godt. Vi snakket sam-
men på et av undervisningsrommene 
i kirkebygningen, og jeg opplevde en 
fin åndelig følelse i rommet. De invi-
terte meg til å knele ned med dem for 
å be om å få vite om Mormons bok er 
sann. Jeg gjorde dette og fikk en god 
og varm følelse av fred og kjærlighet. 
Det gjorde misjonærene også, en av 
dem sa at han fikk en ny bekreftelse 
på at boken er sann. Jeg følte allikevel 
ikke at jeg hadde fått det vitnesbyrdet 
jeg søkte. Det føltes godt, men av en 
eller annen grunn var det ikke nok.

Det var ikke lenge etterpå, kan-
skje samme kveld eller et par dager 
senere, at jeg igjen – og nå hadde 
det gått omtrent tre måneder siden 
jeg først begynte å lese i Mormons 
bok hver dag og be for å få vite 
om den er sann – knelte ned for 
meg selv på mitt rom for å spørre 
Gud den evige Fader, i Jesu navn, 
om ikke disse ting er sanne. Da jeg 
begynte å be, følte jeg at jeg skulle 
si noe jeg aldri hadde sagt før:

Kittel Heistø Kittelsen med familie 

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 A

V 
KI

TT
EL

 H
EIS

TØ
 K

ITT
EL

SE
N



 M a r s  2 0 1 6  L7

LO
K
A
LSID

ER

Hvis du forteller meg at Mormons 
bok er sann, vil jeg gi mitt liv for denne 
saken.

Umiddelbart etter at jeg hadde sagt 
dette, ble jeg gitt det vitnesbyrdet 
jeg søkte. Jeg ble umiddelbart gitt en 
bekreftelse ved Åndens kraft til mitt 
hjerte og en kunnskapens gave til mitt 
sinn, om at Mormons bok er sann. 
Med denne åndelige begavelsen, som 
vi ofte refererer til som et vitnesbyrd, 
fikk jeg også visshet om at Joseph 
Smith er en sann Guds profet, at 
Kirken er sann og ledes av Gud i dag 
gjennom levende profeter, at preste-
dømme er ekte og virksomt i Kirken 
og at frelsesplanen er sann. Jeg opp-
levde at alt falt på plass, puslespillet 
var lagt. Det var sant. Det er sant! Jeg 
nærmest hoppet opp fra gulvet og fry-
det meg over at jeg endelig hadde fått 
vite at disse ting er sanne. Den tredje 
betingelsen Moroni nevner var oppfylt, 
jeg hadde uttrykt ærlig hensikt. Dette 
skjedde like før den 10. mars 2003, 
min 18- års dag. Jeg fortalte pappa at 
jeg nå skulle bli døpt. Han hadde ikke 
tenkt så mye på dette opp igjennom 
årene og syntes det var leit hvis han 
hadde holdt meg tilbake fra å bli døpt 
frem til nå hvis jeg hadde ønsket det 
hele tiden. Nei da, sa jeg, jeg er ikke 
lei meg for det i det hele tatt, for det 
er først nå jeg vet at Kirken er sann.

Brevet fra meg selv
En liten stund senere mens jeg 

satt på forhøyningen i kirken under 
åpningen av prestedømsmøtet, klar 

til å dirigere, kom Geir Gylseth med 
en konvolutt til meg. På den sto det 
“Til Kittel”. Jeg åpnet den spent, for 
jeg husket ikke innholdet, og ble rørt 
da jeg leste det jeg selv hadde skrevet 
til meg selv et par år tidligere: “Jeg 
håper at jeg når jeg er 18 år, vet at 
Kirken er sann, at Mormons bok er 
sann og at Joseph Smith er en sann 
Guds profet.” Jeg ble rørt av å lese 
dette fordi jeg forsto at da jeg skrev 
det, visste jeg ikke, men nå visste jeg. 
Som Joseph Smith sa: “Jeg visste det 
og jeg visste at Gud visste det, og jeg 
kunne ikke fornekte det.” Det var fan-
tastisk å vite at denne unge mannens 
håp var blitt oppfylt og at den unge 
mannen var meg.

Jeg kan vitne om at Gud Faderen 
hører våre bønner og svarer dem. 
Vi må aldri gi ham opp eller gi opp 
oss selv. Når vi trofast følger Hans 
Sønns bud og eksempel og søker 

sannhet, vil han åpenbare sannhe-
ten av sitt verk for oss. Siden den 
dagen på gutterommet mitt for litt 
over 12 år siden, har jeg hatt utallige 
opplevelser med Guds kraft, spesielt 
som misjonær, hjemmelærer og pres-
tedømsbærer i familien. Jeg takker 
Gud for anledningene han gir oss til 
å være med og tjene i hans rike så vi 
enda mer fullstendig kan komme til 
ham og kjenne hans veier. Jeg vet at 
Gud er en som lønner dem som flittig 
søker ham, og at han ønsker å hjelpe 
hvert barn, hver ungdom, hver ung 
voksen og alle andre til å få kunn-
skap om sannheten, om Jesus Kristus 
og hans verk på jorden, og motta de 
velsignelser som følger med dette. Jeg 
er så takknemlig for min mormor som 
var den første i vår familie som tok 
imot evangeliet, og for min mor som 
gjorde alt hun kunne for å hjelpe oss 
å selv vite at disse ting er sanne. ◼

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

Gud vil alltid hjelpe  
oss så lenge vi har tro på ham
Celine Victoria Moen, Drammen menighet.

hvis de ydmyker seg for meg og har tro 
på meg, da vil jeg la det svake bli til 
styrke for dem.” 

Det jeg liker ved dette skriftstedet, 
er at selv om vi har svakheter, så 
vil Herren hjelpe oss og gjøre oss 

 Ether 12:27: “Og hvis menneskene 
kommer til meg, vil jeg vise dem 

deres svakhet. Jeg gir menneskene 
svakhet så de kan være ydmyke, og 
min nåde er tilstrekkelig for alle men-
nesker som ydmyker seg for meg, for 
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sterke hvis vi bare ydmyker oss og 
følger han.

Dette skriftstedet betyr mye for 
meg fordi hver gang jeg leser det, blir 
jeg minnet på at Gud alltid vil hjelpe 
oss så lenge vi har tro på ham, og da 
blir det en påminnelse for meg om 
at jeg må lese mer i Skriften og be i 
ydmykhet for å få et sterkere vitnes-
byrd om ham. ◼

”Når vi tjener andre, 
tjener vi Gud”
Adrian C, Sandvika
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leke med en søster eller bror.
Jesus og vår himmelske Fader blir 

glade når vi er snille og hjelper og 
tjener andre. Dette er noe vi kan gjøre 
hele livet. ◼

Tempelplanleggeren

P Å  N E T T

Tempelplanleggeren stockholmtempel.net der du kan se hvilke 
menigheter som har tempeluke gjennom 
2016. Her kan du også melde deg på. ◼

Del din historie

Lokalsidene er produsert av med-
lemmer i ditt område under ledelse 

av områdepresidentskapet, slik at de 
kan dekke behov og publisere erfa-
ringene til Kirkens medlemmer der 
de bor. Vi inviterer dere derfor til å 
dele deres trosfremmende tanker og 
erfaringer med andre ved å kontakte 
redaktøren for lokalstoffet på: 
ole@podhorny.com ◼
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På Kirkens nettside 
www.jesukristikirke.no finner 

du en lenke til tempelplanleggeren 

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Celine Victoria Moen
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 Det å tjene betyr å være snill med 
folk. Å hjelpe dem, for eksempel 

hvis noen har falt og slått seg. Så må 
man hjelpe dem. Selv om man ikke 
kjenner noen, så kan man hjelpe dem.

I Primær så kan man hjelpe til, for 
eksempel i samlingsstunden, ved å 
villig bidra og hjelpe til og svare på 
spørsmål.

På skolen kan man hjelpe andre 
ved å passe på dem som er lei seg, 
og at de har noen å leke med i frimi-
nutter og på SFO.

Vi kan hjelpe ved å gjøre det våre 
lærere ber om, rydde, dele ut bøker osv.

Hjemme kan vi hjelpe med å rydde 
etter maten, rydde på rommet. Vi kan 

Adrian C, Sandvika


