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Det første presidentskaps introduk-
sjon til selvhjulpenhetstjenesten og 
kurset “Min grunnvoll”, oppmuntrer 
oss til flittig å studere og anvende 
selvhjulpenhetsprinsippene og lover 
at når dere handler deretter, vil deres 
liv bli velsignet.

Vi oppnår åndelig selvhjulpenhet 
når vi følger retningslinjene til Det 
første presidentskap og flittig gjennom-
fører enkle andakter i både vårt per-
sonlige liv og vår families daglige liv.

1 Å holde Guds bud.2

2 Søk i Skriftene (spesielt i Mor-
mons bok) og lær… “å streve frem-
over, og nyte Kristi ord” 3

3 Be fra vårt hjerte, “Og når dere 
ikke ber til Herren, så la hjertet være 
fylt og stadig oppløftet i bønn til 
ham…” 4

Brigham Youngs undervisning er 
i full harmoni med hva Det første pre-
sidentskap lærte oss med hensyn til 
den avgjørende vei mot å tilegne seg 
åndelig selvhjulpenhet.

Brigham Young har sagt: “Vi … tar 
alle lover, regler, ordinanser og forord-
ninger som finnes i Skriften, og prak-
tiserer dem så langt som mulig, og så 
fortsetter vi å lære og forbedre oss helt 
til vi kan leve ved hvert ord som går 
ut av Guds munn.” 5

LOKALSIDER

 Hvor høyt verdsetter vi betyd-
ningen av åndelig og timelig 

selvhjulpenhet?
President Thomas S. Monson har 

sagt: “La oss være selvhjulpne og uav-
hengige… Frelse kan ikke oppnås på 
noen annen måte.”

Hvordan kan vi så forbedre vår 
åndelige selvhjulpenhet? Apostelen 
Paulus definerte det stadium et men-
neske må nå, for å bli virkelig åndelig 
selvhjulpen. Det er den tilstand hvor 
en mann har oppnådd retten til å ha 
evangeliets livsførsel “ikke skrevet 
med blekk, men med den levende 
Guds Ånd, ikke på steintavler, men 
på hjertets kjødtavler.” 1

En bemerkelsesverdig historie
Det hender at et medlem viser en 

bemerkelsesverdig fremgang med 
hensyn til åndelig selvhjulpenhet. Paul 
er en av disse.

Han var den yngste av fem barn, 
og hadde vokst opp i et hjem og 
et distrikt hvor alkohol, narkotika, 
overgrep, vold og fengsling var van-
lige deler av et liv som resulterte i 
fattigdom og store problemer. Denne 
fattigdommen førte ofte til at Paul 
ble bedt om å stjele mat til familien. 
Han ble i sin ungdom plassert i en 

omsorgsbolig, og ble utsatt for volde-
lige overgrep.

Nedenunder vises hvilken frem-
gang han gjorde og hva han opp-
nådde i løpet av litt over et år.

Mormons bok ble hans store kjær-
lighet. Den hellige ånd forundret ham 
ved å bli hans konstante ledsager. Han 
ble kalt til å virke som menighetsmisjo-
nær, og stor suksess fulgte med hen-
syn til dåpshandlinger og aktivisering. 
Han identifiserte (med hjelp) og døpte 
stedfortredende 65 medlemmer av sin 
familie i direkte linje. Han fikk en bil 
av en bror som anerkjente den store 
iver han viste for Herrens verk. Paul er 
nå i sannhet selvhjulpen. Han mottok 
Det melkisedekske prestedømme, og 
ble kalt til å virke som en programko-
ordinator for stavens rehabiliterings-
program. Han arbeidet med å hjelpe 
de hjemløse i byen. Han organiserte 
og arrangerte hyggeaftener for nye 
medlemmer, undersøkere og mindre 
aktive medlemmer som vender tilbake. 
Han ble kalt til å tale på en stavskon-
feranse, og ble begavet i templet. Han 
fikk oppfylt sin drøm om å få reise til 
en generalkonferanse sammen med 
misjonæren som fant og døpte ham. 
Tårer fylte øynene deres da president 
Monson kom inn i konferansesalen.

Hvordan styrke vår  
åndelige selvhjulpenhet
Eldste Robert A. Dryden, Storbritannia
Områdesytti

Eldste  
Robert A. Dryden
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“Menneskene [kan ikke få lovene] 
i sin fullkomne fylde, men de kan 
få litt her og litt der, litt i dag og litt i 
morgen, litt mer neste uke… Hvis vi 
ønsker å handle ifølge fylden av den 
kunnskap som Herren har til hensikt 
å åpenbare, litt etter litt, til jordens 
innbyggere, må vi gjøre forbedringer 
ved hver liten bit som blir åpenbart.” 6

Hans budskap bekrefter at “vår per-
sonlige vekst i evangeliet kommer litt 
etter litt og linje på linje når vi etterle-
ver prinsippene vi lærer,” 7 i Jesu Kristi 
navn, Amen. ◼

NOTES
 1. 2 Kor. 3:3
 2. Matt. 22:35- 40
 3. 2 Nephi 31:20
 4. Alma 34:27
 5. DBY 3
 6. DBY 4
 7. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Brigham Young (1997), 21- 27.

Skien menighet

 En ettermiddag i Skien, fredag 
27. mai 2016, hadde Eivind Top 

invitert utvidet familie og venner til 
å overvære åpningen av sitt misjons-
kall. Det knyttet seg stor spenning til 
hvor Eivind skulle tjene. Brevet skulle 
åpnes med alle som vitner, også fami-
lie utenlands var tilkoblet via telefon-
skjermen. Da han litt nervøst åpnet 
brevet var spenningen til å ta og føle 
på. I rommet var det flere tidligere 
misjonærer som hadde tjent i Euro-
peiske land som Tyskland, England 
og Norge. Det var kanskje en liten 
forventning om at noe av det samme 
ville være tilfelle for Eivind.

“OK, er dere klare? Skal jeg lese?” 
spurte Eivind og kremtet. Det ble helt 
stille. Eivind fortsatte: “… you are 
hereby called to serve in the Luanda, 
Angola Mission”. Det gikk et elektrisk 
gisp gjennom rommet. “Afrika!” var 
det kollektive utropet.

Siden den gang har Eivind for-
beredt seg på å lære seg portugi-
sisk og jobbet med å få på plass de 
siste praktiske tingene for reisen. I 
september begynte han et 6 ukers 
lynkurs i språket og den 25. oktober 
ankom han Angola. Eivind J. Top er 
misjonær nr 36 som er sendt ut fra 
menigheten i Skien.

Eldste Top har spart sine egne 
penger for å betale for disse to årene 
i Afrika. Et brev han nylig har skrevet 
hjem til venner i menigheten innehol-
der et artig lite utklipp:

“… trafikken her er BEYOND 
TEXAS! Jeg har aldri sett noe lignende 
før. I Norge klager vi over at vi trenger 
flere rundkjøringer og færre trafikklys. 
Her finner du ingen av dem. Hvis du 
kommer til et kryss er det bare å kjøre 
på. Transportsystemet her består av 
taxier. Blå og hvite biler som har plass 

L O K A L N Y T T

Eldste Eivind Top fra Skien har  
begynt sin misjonærtjeneste i Angola
Vidar Top

Eldste Eivind Top i Angola

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 FR

A 
VI

DA
R 

TO
P



 M a r s  2 0 1 7  L3

LO
K

A
LSID

ER 

til rundt 10 personer. For å komme 
seg på en slik taxi må man stå langs 
fortauet og stirre ut på trafikken. Da vil 
taxiene som kjører forbi senke farten 
og spørre om du skal til det stedet hvor 
taxien kjører. Hvis du sier at du skal dit, 
stopper taxien, og det må også resten 

av trafikken bak gjøre. Dette blir etter-
fulgt av utallige biler som tuter og folk 
som roper. Og sånn er det hele tiden…

Jeg er imponert over og føler stor 
respekt for afrikanere. De er hardtar-
beidende, ærlige og utrolig gjestfrie. 
Vi har mye å lære av dem.” ◼

velsignet utover kvelden. Vi fikk høre 
(og se) mange gode taler fra perso-
ner med svært variert bakgrunn og 
erfaring. Det de hadde til felles var en 
personlig reise som hadde brakt dem 
til tro og vitnesbyrd om evangeliet.

Bror Vågen, som er døvstum, ble 
medlem av kirken i november 2014, 
etter at han hadde bedt til Gud om å 
få vite hvilken kirke han burde tilhøre. 
Søstermisjonærene tok kontakt med 
ham på gaten kort tid etterpå, og ga 
uttrykk for at de ønsket å lære tegns-
pråk, fordi de hadde et par andre døve 
undersøkere. Kunne Casper undervise 
dem? Ingen av de andre sluttet seg til 
kirken, men det gjorde Casper.

Selv om han enkelt kunne ha brukt 
det faktum at han er døvstum til å 
ikke tjene en heltidsmisjon, føler han 
både at det er hans plikt, og at det er 
en måte for ham å vise sin himmelske 
Far hvor takknemlig han er for å ha 
funnet evangeliet. Til tross for mange 
utfordringer med økonomi og jobb, så 
ser han frem til snart å kunne reise på 
en heltidsmisjon. (Bror Johannes Bjerga 
hjalp til og leste talen til Bror Vågen 
mens han fremførte den på tegnspråk.)

Deretter fikk vi høre fra Inga- Lill 
Loe fra Arendal. Inga- Lill, som er 
datter til Oddvar Stulen, ble oppdratt 
i kirken, men var et passivt medlem 
i mange år. Da hun flyttet tilbake til 
Arendal i 1994, etter mange år på Øst-
landet, opplevde hun at det var godt 
å komme nærmere familien igjen. Hun 
hadde et godt liv, og følte ikke at noe 

Oppsummering av Stavskonferansen 
i Drammen Stav, 8- 9 oktober 2016
Joanna Bjerga

Stavanger menighet

 Siden Drammen stav er ‘geogra-
fisk utfordrende’, ble høstens 

stavskonferanse avholdt i Dram-
men menighetsbygg, mens de 
øvrige menighetene i staven deltok 
via Internett på storskjerm. Noen 

medlemmer hadde likevel tatt turen 
over fjellet og fra Sørlandet for å være 
fysisk tilstede på konferansen, hvorav 
enkelte tok det som en pit stop på 
vei til Stockholm tempel. En av dem 
som var på vei til templet for å motta 
sin begavelse, var også første taler på 

lørdagens kvelds-
møte. Casper Jøsang 
Vågen fra Stavanger 
åpnet kveldsmøtet 
ved å fremføre sin 
forberedte tale om 
sin misjonsforbere-
delse, på tegnspråk. 
Biskop Jørn Ivar 
Berg hadde bedt de 
som var tilstede om 
å ‘stille seg inn på 
riktig frekvens’, da 
han åpnet og ledet 
møtet, og de som 
gjorde det ble rikt 

Stian Sande og Casper Jøsang Vågen
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manglet, og trodde egentlig ikke at 
hun hadde noe sterkt vitnesbyrd om 
evangeliet eller kirken. Men da hun 
så seg tilbake, forsto hun etter hvert 
at hun hadde det – og hadde hatt det 
i mange år. For henne har vissheten 
om og troen på et liv etter døden vært 
særlig sterk, noe som hun har vært 
spesielt takknemlig for, spesielt da 
foreldrene og hennes mann gikk bort. 
“Jeg vet vi skal treffes igjen, og det er 
en stor glede,” sa hun.

81- årige Tore Nilsen holdt sin aller 
første tale i kirken på stavskonferan-
sen, og hans reise har vært noe len-
ger enn de fleste andres. Hans kone, 

Kirsten, har ventet 48 år på at Tore 
skulle slutte seg til kirken, og hadde 
vel egentlig ikke trodd at det noen 
gang ville skje. Men etter et hjertein-
farkt under et besøk hos barn og 
barnebarn i Utah i mai i år, følte bror 
Nilsen at det nå begynte å haste der-
som han ønsket å bli beseglet til sin 
kjære Kirsten i templet mens han ennå 
levde. Som han sa: “Jeg lever jo sta-
tistisk sett på overtid.” Han ble døpt i 
juni i år, av sin sønn Bernt Roar. Dåps-
intervjuet og de formelle samtalene 
med misjonærene gikk raskt og greit – 
han visste jo det meste fra før. Tilstede 
på stavskonferansen i Drammen var 

for øvrig et av hans barnebarn, søster 
Love, som tjener sin misjon i Norge.

Etter en nydelig versjon av “Han 
lever min forløser stor”, fremført av 
Kjetil Olsen, akkompagnert av Kari 
Tamper på fagott og en pianist, var det 
Alida Maya Myrvang fra Ålesund sin 
tur. Denne unge kvinnen følte at noe 
manglet i livet, lette etter svar på inter-
nett, og fant kirkens nettsider. Der leste 
hun seg opp på kirken, og følte at alle 
brikkene rett og slett falt på plass. Hun 
tok kontakt med kirken via nettsidene, 
og ble satt i forbindelse med søster-
misjonærene. Søster Myrvang ble døpt 
i fjorden utenfor Ålesund i april i år, og 

Kirsten og Tore Nilsen, med barnebarnet søster Love
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var den første av flere unge voksne som 
har sluttet seg til kirken i Ålesund i år.

Dermed var det tid for å teste tekno-
logien. På storskjermen i Drammen 
fikk vi høre Christopher Holden og 
Anne Margrete Svanes, begge fra – og i 
– Stavanger. Bror Holden delte en erfa-
ring fra før sin misjon der han virkelig 
opplevde at Herren kjenner sine barn 
individuelt, og hjelper og velsigner 
dem på akkurat den måten de trenger 
det. Søster Svanes snakket om hvordan 
vi kan finne styrke i prøvelser. Helt til 
slutt fikk vi høre kort fra misjonspresi-
dent Hill, som trakk ut et element fra 
Russell M. Nelsons siste tale på general-
konferansen helgen før: At det er bedre 
å invitere andre til å bli kjent med Jesus 
Kristus og evangeliet før vi underviser 
om kirken som organisasjon.

Søndagens møte ble ledet av 
stavspresident Tarjei Pedersen. Som 
ventet ble Jørn Ivar Berg avløst som 
førsterådgiver i stavspresidentskapet, 
siden han nå er blitt kalt som biskop 
i Bergen menighet. Stefan Fromgren 
fortsetter i stavspresidentskapet som 
ny førsterådgiver, og Stian Sande fra 
Stavanger ble oppholdt som annen-
rådgiver. Vi fikk høre fra dem begge.

Den røde tråden på søndagsmøtet 
var Den hellige ånds påvirkning, og vi 
fikk så høre fra tre nylig hjemvendte 
misjonærer: Andreas Isaksen, Hanna 
Hernes og Ole Stulen. Andreas snak-
ket om mirakler, og Hanna delte sine 
erfaringer med å følge Ånden. Hun 
knyttet det opp til 4 punkter: Å stille 

spesifikke spørsmål når vi ber så 
Herren kan gi oss spesifikke svar, å ha 
en ærlig hensikt til å faktisk handle ut 
fra svaret vi får, viktigheten av å bygge 
opp vårt åndelige beredskapslager 
gjennom studium, og å være åpen for 
Herrens vilje uansett hva den måtte 
være. Hun siterte Andreas Isaksen 
som hadde vært hennes soneleder 
på misjon, og som ofte brukte uttryk-
ket ‘The Spirit cannot draw from an 
empty toolbox’. Ole Stulen snakket 
om å undervise med Ånden, og delte 
erfaringer fra sin misjon.

Etterpå fikk vi et vakkert sanginn-
slag fra Liv Lystad og Ida McFadzen: 
‘Jeg trenger deg hver stund’, med Kari 
Tamper på piano.

Så var det tilbake til Stavanger på 
storskjermen og en tale av Stephanie 
Mead om gleden av å tjene andre. 
Søster Mead har vært særlig opptatt 
dette siste året med å yte tjeneste for 
flyktningene på mottaket i nærheten 
av der hun bor, og inspirerte oss alle 
til å bidra med det vi kan, når vi kan, 
der vi kan.

Robert Amundsen delte deretter 
en treffende analogi. Han fortalte om 
følelsen av håp og lettelse han opp-
levde da han satte seg inn i en taxi på 
vei til flyplassen etter å ha bommet på 
avgangstiden med en time, og sjåføren 
kunne forsikre ham om at han likevel 
ville rekke flyet sitt. Han sammenlig-
net det med Frelserens forsoning. “Jeg 
befant meg i en situasjon jeg ikke kom 
meg ut av på egenhånd, og trengte 

hjelp fra en som både kjente veien 
og var i stand til å hjelpe meg. Jeg 
måtte selv be om denne hjelpen, og 
ikke minst måtte jeg være villig til å 
betale prisen. Men det var det verdt,” 
sa Robert. Han fortsatte med å snakke 
om hva tvil – og tro – gjør med oss, 
og hvor viktig det er at vi stadig gir 
næring til troen. “Gi næring til troen, 
og din tvil vil sulte i hjel.” På samme 
måte som vårt legeme trenger regel-
messig føde, trenger vår ånd regel-
messig næring for å holde seg sterk 
og levende.

Stavspresident Tarjei Pedersen 
avsluttet møtet med å ta oss gjennom 
mange skriftsteder som viser at vi er 
Kristi disipler. “Det plager meg lite i 
hverdagen at noen ikke regner oss 
som kristne i Norge,” sa han, “men jeg 
synes det er et paradoks.” “…så sant 
Gud Herren lever, så finnes det ikke 
noe annet navn gitt under himmelen 
enn Jesus Kristus, som jeg har omtalt, 
hvorved mennesket kan bli frelst.” 
(2. Nephi 25:20 var bare ett av dem.)

Selv om vi kanskje ikke følte at vi 
var så mange i Drammen, siden med-
lemmene i Arendal, Bergen, Tønsberg, 
Stavanger, Skien, Kristiansand og 
Ålesund satt i sine egne møtehus og 
fulgte møtene på storskjerm, så ble 
alle som deltok styrket og beriket. 
Vi ser frem til å treffes alle sammen 
til våren, men i mellomtiden har vi 
fått godt påfyll av åndelig næring og 
fellesskap til å berge oss gjennom 
vinteren. ◼
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 Etter at Odd Arve Gjevik ble avløst 
som biskop i Bergen, ble Jørn Ivar 

Berg kalt, oppholdt og beskikket til 
biskop. Han er gift med Veslemøy og 
de er foreldre til 5 barn: Emilie (21) på 
misjon i England Leeds, Anne- Sofie 
(19), Jørgen (15), Emma (12), Frithjof 
(4). Han har tidligere vært rådgiver 
i stavspresidentskapet i Drammen 
stav, distriktspresident for Stavanger 
distrikt, rådgiver i misjonspresident-
skapet, høyrådsmedlem, m.m. Han 

jobber nå med IT i Marine Harvest, 
er siviløkonom fra NHH og har mas-
ter i organisasjon og ledelse fra BYU.

Som rådgivere har han med seg 
Tor Martin Løvdal og Asle Andersen, 
begge med mye erfaring i Kirken. ◼

Fra venstre: Asle Andersen, Jørn Ivar Berg og Tor Martin Løvstad
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Ny biskop i Bergen

Du er velkommen til å sende inn nyhets-
artikler 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 katego-
riene “Derfor vet jeg”, “Favorittskriftsted” 
(ungdom og unge voksne) eller “Prøver å 
ligne Jesus” (barn) er også ønsket.

Send artiklene til:
Ronny Stulen: rostulen@broadpark.no,  

tlf 936 59 511 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 7, 1519 Moss,  

e- post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934. 

Betaling for Liahona (NOK 78 for et  
årsabonnement) kan foretas til konto  
6118 07 13629. Spørsmål om abonnement 
rettes til rcstockholm@ldschurch.org. ◼
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 Jeg ønsker å begynne med å fortelle 
om ni år gamle Agnes Caldwell i 

Willies håndkjerrekompani (1856).
Agnes var for trett til å gå lenger. 

Redningsvognene hadde kommet, 
Agnes gikk inn for å holde følge med 
vognene, de andre barna orket ikke 
å løpe lenger, og Bror Kimball spurte 
om hun ville sitte på en stund.

Hun forteller selv hva som  
skjedde:

“Dermed lente han seg ut, tok 
hånden min, smattet til hesten for å få 
meg til å løpe ved siden av ham med 
ben som… ikke kunne løpe mer. Jeg 
løp, for meg virket det som mange 
kilometer. Tankene jeg gjorde meg 
akkurat da, var at han var det slemme-
ste menneske som noen gang hadde 
levd eller som jeg hadde hørt om… 
Akkurat da jeg følte at jeg ikke klarte 
mer, stoppet han [og trakk meg opp 
i vognen]. Han tok et teppe og pakket 
meg inn… varmt og behagelig. Jeg 
visste utmerket godt at ved å gjøre det 
han gjorde, sparte han meg for forfrys-
ninger da han tok meg opp i vognen.” 
(I Walked To Zion, [1994], s. 59.)

Bror Kimball reddet sannsynligvis 
både livet og bena hennes fra ampu-
tasjon ved å få opp blodsirkulasjonen 
ved å la henne løpe.

Vi kan kanskje kjenne oss igjen, 
i lignende situasjoner i vårt eget liv.

I Alma 5:33 står det: “Se, han innbyr 
alle mennesker, for barmhjertighetens 
armer er rakt ut mot dem.” Videre 
(vers 34): “Ja, han sier: Kom til meg, 
og dere skal spise av frukten fra livets 
tre, ja, dere skal fritt spise og drikke av 
livets brød og vann.”

Når vi tar del i nadverden, invite-
rer Kristus oss til å “påta [oss hans] 
navn… alltid minnes ham og holde 
hans bud… så hans ånd alltid kan 
være hos [oss].” (L&p 20:77).

Hvordan tar jeg imot invitasjonen 
til å komme til Kristus?

Jeg og dere valgte allerede i forut-
tilværelsen å følge Kristus, derfor er 
vi her på jorden.

Vi har hele tiden et valg, om vi 
ønsker å ta imot invitasjonen om å 
komme til Ham.

Ved å følge Kristus så får man et 
ønske om å inngå og å leve i hen-
hold til paktene. Det begynner ved 
at man gjør enkle ting som å lese i 
Mormons bok og å være tilstede på 
nadverdsmøtet.

Jeg ble døpt som 8-åring og som 
voksen har jeg inngått hellige pakter 
i templet.

Ved å studere Skriftene og bruke 
bønn daglig så kan jeg føle Den hel-
lige ånds innflytelse i mitt liv.

Det er spesielt når vi står overfor 
store utfordringer i livet, det er da vi 
får prøvet troen vår. Tar vi da imot 
Kristus’ invitasjon om å komme til 
ham, eller kommer vi bare til Kristus 
når livet er enkelt?

Jeg har nettopp opplevd dette å stå 
ved et veiskille, ved at jeg fikk kreft-
diagnose i mars.

Hvorfor meg?
Jeg kunne velge å bli sint på Gud 

eller skulle jeg vende meg til ham, 
hvordan skulle jeg komme meg igjen-
nom dette?

Jeg valgte å vende meg til 
Kristus. Jeg hadde følt trøst og 
styrke før da jeg opplevde store 
utfordringer, og fant trøst i min patri-
arkalske velsignelse, og ved å motta 
prestedømsvelsignelser.

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 komme til Kristus
Julie Rennesund Ånestad
Sandvika menighet

Julie Rennesund Ånestad

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 FR

A 
TO

RB
JØ

RN
 Å

NE
ST

AD



L8 L i a h o n a

I Alma kan vi lese (7:11- 12).
“Han skal gå ut, ha smerter og lidel-

ser og fristelser av alle slag, og dette 
for at det ord kunne bli oppfylt som 
sier at han vil påta seg sitt folks smer-
ter og sykdommer.”

“Og han vil påta seg døden, så han 
kan løse dødens bånd som binder 
hans folk. Og han vil påta seg deres 
skrøpeligheter, så hans indre kan 
fylles med barmhjertighet i kjødet, 
så han skal hjelpe sitt folk i forhold 
til deres skrøpeligheter.”

Daglig personlig studium er veldig 
viktig i mitt liv. Der blir jeg bedre kjent 
med Kristus. Det gir meg styrke til å 
føle åndens veiledning gjennom dagen.

Det har ikke alltid vært lett å vende 
seg til Kristus når du føler at smertene 
tar helt over og kroppen ikke får til 
det du ønsker. Er Kristus virkelig der? 
Vet han hvem jeg er? Og vet han hva 
jeg går igjennom?

Han er kilden til styrke og trygghet. 
Hans fred “overgår vår forståelse”. 
Som vår personlige Frelser og Forløser 
inviterer han oss, hver enkelt, med 
utstrakte armer: “Kom til meg”.

Lehi sa i 2 Nephi, “Jeg er for evig 
omfavnet i hans kjærlighets armer.” 
Når vi aksepterer Frelserens invitasjon 
blir vi velsignet individuelt, og andre 
blir velsignet på grunn av vår rettfer-
dige innflytelse.

Du og jeg og lille Agnes må også 
gå igjennom erfaringer som er van-
skelige så vi kan ha mulighet til å 
hjelpe andre. Erfaringer som vi ikke 

har ønsket, men som Herren i sin 
visdom har gitt oss. Dette har jeg 
virkelig erfart allerede. Jeg vet også 
at det er en fred som bare Kristi 
evangelium gir. Vi har så utrolig 
mye å være takknemlige for. Kristus 
elsker oss, og han vet at vi trenger 
ham. Han kan hjelpe oss til å komme 
tilbake til vår himmelske Fader. Han 
vet hvordan vi har det, han kjenner 
vårt hjerte. Han ønsker å redde oss, 
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han vil strekke seg ut til deg.
Jeg ønsker å avslutte med 

et skriftsted fra 2 Nephi 31:20: 
“Derfor må dere streve fremover 
med standhaftighet i Kristus og ha 
et fullkomment, klart håp og kjær-
lighet til Gud og alle mennesker. 
Hvis dere derfor strever fremover, 
nyter Kristi ord og holder ut til 
enden, se, så sier Faderen: Dere 
skal få evig liv.” ◼

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Templet er Guds hus
Ellinor T
Skien menighet

Jeg gleder meg til jeg blir 12 år, for 
da kan jeg være med familien min til 

templet. Sist gang jeg var ved templet, 
gikk jeg rundt det. Det var kjempespen-
nende. Det var en fin følelse å se de 
vakre vinduene. Jeg gikk rundt templet 
to ganger! Jeg har vært i gangen og der 
man spiser.

Når mamma og pappa har vært i 
templet, sier de til oss at de blir styrket 
i sin tro. De føler de mottar åndelig 
styrke fra Gud. De sier at de føler glede 
og fred når de er i templet.

I templet inngår vi pakter, som for 
eksempel tempelekteskap. Det betyr at 
en mann og en kvinne ikke bare er gift 
til døden skiller dem, men at de er gift 
for tid og evighet.

I templet utføres også stedfortre-
dende dåp. Det betyr at man kan gjøre 
dåp for mennesker som er i åndeverde-
nen og som ikke har mottatt dåpen her 
på jorden. Når jeg blir tolv år kan jeg 
hjelpe til med denne ordinansen. Det 
gleder jeg meg til. ◼

Ellinor T, Skien menighet
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