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søkte inspirasjon for å finne ut hvilke 
tiltak vi måtte gjøre for å følge denne 
innbydelsen fra en levende apostel.

En søndag ettermiddag spurte 
barna oss om vi kunne spille et av 
deres yndlings- brettspill. Formålet 
med dette spillet var å svare riktig på 
så mange av spørsmålene som mulig. 
Spørsmålene var alltid for vanskelige 
for barna, men den egentlige grunnen 
til at de likte å spille dette spillet var 
det sterke lyset og den høye lyden fra 
de store svarknappene som var tildelt 
hver spiller.

LOKALSIDER

Områdesytti

 I sin tale under generalkonferansen 
i april 2015, “Sabbaten er en lyst”, 

innbød daværende eldste Russell M. 
Nelson oss “til å granske [våre] følelser 
om og [vår] adferd på sabbatsdagen.” 1

Han ga oss råd om hvordan vi kan 
søke inspirasjon for å holde sab-
batsdagen hellig og sa, “Jeg lærte av 
Skriftene at min oppførsel og min inn-
stilling på sabbaten utgjorde et tegn 
mellom meg og min himmelske Fader. 
Med denne forståelsen… når jeg måtte 
avgjøre om en aktivitet var passende 
på sabbaten eller ikke, tenkte jeg 

ganske enkelt: ‘Hva slags tegn ønsker 
jeg å gi Gud?’” 2

Disse ordene fikk meg og Sara, min 
hustru, til å overveie hvilket tegn3 vi 
ga Gud ved de ting vi gjorde på søn-
dagene. Vi fikk en forståelse av at vi 
ikke trengte å gjøre store endringer, 
men følte at vi burde begynne å gi de 
små ting mer oppmerksomhet. Vi gikk 
allerede i kirken hver søndag. Vi avsto 
fra å arbeide på sabbaten, utøve sport, 
studere eller noen form for aktivitet 
som ville forårsake at noen andre ville 
måtte arbeide på Herrens dag. Så vi 

Sabbatsdagen i hjemmet
Eldste Alessandro Dini Ciacci, Italia Eldste Alessandro 

Dini Ciacci
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Jeg skulle til å be dem velge en 
annen aktivitet, da Sara annonserte 
at vi skulle spille det spillet barna 
hadde foreslått, men på to betingelser: 
(1) hun skulle stille alle spørsmålene; 
(2) vi skulle ikke bruke spørsmålene 
som sto på kortene, men at hun skulle 
lage fire nye kategorier og at de alle 
skulle omhandle evangeliet. Mens vi 
gjorde alt klart undret jeg på hvordan 
Sara skulle klare å finne så mange 
spørsmål fra evangeliet, vite alle de 
rette svarene og påse at hvert spørs-
mål passet det enkelte barns nivå. På 
toppen av alt ville hun måtte gjøre 
det der og da. Jeg tenkte at dette kom 
til å bli en katastrofe. Da vi begynte 
å spille, ble det imidlertid klart at en 
mors ønske om at hennes barn skulle 
spille og en datters ønske om å adlyde 
sin himmelske Faders bud om å holde 
sabbatsdagen hellig, hadde gitt Den 
hellige ånd en mulighet til å inspirere 
en forelder til å finne en måte å både 
helligholde Herrens dag på og også 
gjøre den til en lyst for sine barn.

Jeg ble påminnet om de ord Nephi 
talte, “Og det skjedde at jeg, Nephi, sa 
til min far: Jeg vil gå og gjøre det som 
Herren har befalt, for jeg vet at Herren 
ikke gir menneskenes barn noen befal-
ing uten at han bereder en vei for dem, 
så de kan utføre det han befaler dem.” 4 
Når Herren ber oss om å gjøre noe, 
enten direkte eller gjennom våre ledere, 
tenker vi noen ganger at vi ikke kan 
klare det, men hvis vi ber om inspira-
sjon og er villig til å handle, vil han åpne 

en utvei der vi trodde det ikke var noen.
Søndag er en dag vi ser frem til. På 

denne spesielle dagen styrker vi vårt 
forhold til Gud og Frelseren ved å 
gå i Kirken og ta del i nadverden. På 
denne spesielle dagen styrker vi vår 
familie ved å engasjere oss i oppbyg-
gende familieaktiviteter som bringer 
oss nærmere hverandre og nærmere 

Gud. Å tilbringe tid sammen på sønda-
ger på måter som hjelper oss å minnes 
og ære Gud har hjulpet oss å gjøre 
denne dagen til en sann “lyst.” 5 ◼

NOTER
 1. Russell M. Nelson, “Sabbaten er en lyst”, 

Ensign eller Liahona, mai 2015.
 2. Som over.
 3. 2 Mosebok 31:13.
 4. 1 Nephi 3:7.
 5. Jesaja 58:13.
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Tempeltur for unge voksne
Andreas Isaksen, Oslo menighet

 Som medlemmer av Kirken har vi 
mange anledninger til å møtes og 

komme sammen. Vi har søndagsmø-
tene, aktiviteter i de ulike organisasjo-
nene og til og med generalkonferanse, 
hvor Kirken over hele verden kom-
mer sammen på forskjellige måter. 
12.- 13. mai fikk unge voksne fra hele 
Norge nok en fantastisk mulighet til 
å komme sammen. Denne gangen 
for å reise til Stockholm tempel. Det 
var en fantastisk opplevelse med en 
tilnærmet perfekt balanse mellom 
åndelig føde og sosialt samvær.

Jeg tror at noen av de beste ven-
nene man får, og de man har lengst, 
er de man har åndelige opplevelser 
sammen med. Derfor syntes vi at det 
var så viktig å få til denne tempelturen 
sammen. Vi har ikke bare behov for 

åndelige opplevelser individuelt, men 
også åndelige sterke venner som kan 
hjelpe hverandre gjennom både frem-
gangsrike og vanskelige stunder. Noen 
hadde reist veldig langt, både fra 
Trondheim og Tromsø for å komme 
til templet denne gangen, og vi følte 
at offeret brakte desto mer mening til 
og utbytte fra turen.

Det som også var godt å se, var at 
mange hadde med egne familienavn 
å gjøre arbeid for. Mer enn én gang 
virket sløret veldig tynt da det både ble 
gjort dåp, bekreftelser, beseglinger og 
annet frelsende arbeid for våre avdøde 
slektninger. Vi fikk smake på styrken 
som kommer fra dem på den andre 
siden som heier på oss og hjelper oss.

I tillegg til unike åndelige opple-
velser, var dette en perfekt mulighet 
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til å knytte sterkere bånd med hver-
andre. Ikke ett klagende ord ble hørt 
på den lange bilturen hverken til eller 
fra templet. Tvert om var det positive 
ord og sunn latter nesten hele veien. 
Kirken er ikke så stor her i Norge, og 
vi unge voksne er vant til å stå alene 

når det gjelder tro og holdninger. Når 
vi derfor kan komme sammen på 
denne måten, med andre som deler 
noe av det vi holder mest kjært, føles 
livet litt lettere og vi finner styrke til å 
fortsette å være et lys for dem som er 
rundt oss.

slags “kultur- park” ved siden av Kultur-  
og kompetansesenteret på Sistranda. 
Da det ble oppdaget at Widtsoe- støtten 
var tatt ned, ble historielaget bestyrtet, 
og forfulgte idéen sin.

Overfor den siste som fungerte som 
“vaktmester” for støtten, argumenterte 
de for at “ungdommene på Frøya 
behøvde et akademisk ideal å strekke 
seg etter”. Litt motvillig fikk de aksept 
for idéen hos denne “vaktmesteren”. 
Historielaget anmodet næringslivet 

Unge voksne fra Norge samlet ved Stockholm tempel
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Statue av John A. Widtsoe på Frøya
Arne Dahlø, Trondheim menighet
Lørdag 17. juni 2017 samlet Widtsoes barnebarn, 120 amerikanere og mange nordmenn seg  
til avduking av en messingstatue av den kjente apostelen, akademikeren og vitenskapsmannen.

 Frøya Historielag føler sitt ansvar for 
å bevare den historiske arven på 

Frøya. De så at mange av de mest avsi-
desliggende stedene, som Inntian, ble 
avfolket. Historielaget mente at støtten 
til minne om frøyværingene som deltok 

i Gulltransporten under krigen burde 
komme inn til et sted der den kunne 
bli sett, både av frøyværinger og “uta- 
bøgds folk”. Så kom noen i tanker om 
at John A. Widtsoe- støtten kunne settes 
sammen med gulltransportstøtten i en 

Nå i etterkant merkes det at alle 
som deltok både har kommet nærmere 
hverandre og Herren. Planen er å gjen-
nomføre slike reiser til templet for unge 
voksne to ganger i året. Vi gleder oss til 
neste tur i høst og håper enda flere vil 
bruke muligheten og komme da. ◼
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på Frøya om å støtte prosjektet øko-
nomisk, og ble overrasket da det ikke 
bare var midler for dette prosjektet, 
men at de også ville få støtte dersom 
de utvidet prosjektet til å omfatte et 
større minnesmerke. “Det gamle var 
mest for en gravstein å anse.”

Gjennom en serie hendelser, den 
ene mer positiv enn den andre, ble en 
kunstner i Utah, Dennis Smith, forelagt 
oppgaven. Han responderte raskt med 
å lage tre forskjellige modeller som 
han sendte bilder av til Norge. Det ble 
enighet om å velge ett av disse forsla-
gene, men at John måtte avbildes som 
en yngre mann, slik at han ble et mer 
gjenkjennelig ideal for ungdommer.

Resultatet av kunstnerens arbeid 
er en statue på 235 cm i messing som 
avbilder John A. Widtsoe i ferd med å 
foreta kjemiske analyser. ◼

Kirken oppfordrer til at vi strekker ut 
våre hender til flyktninger. Hvordan 
kan vi utvise en slik nestekjærlighet? 
Ved å gå i Kristi fotspor. Han viste 
til Bergprekenen – en håndbok om 
tjeneste og det å komme til Kristus. 
Når vi mister oss selv i tjeneste for 
andre finner vi oss selv. Vennlighet og 
uselviskhet blir en naturlig del av oss.

Søster Heidi Pedersen fra Romerike 
menighet talte over temaet “Hvordan 
kan jeg invitere andre til å komme 
til Kristus og ta del i hans forløsende 
kraft?” Det finnes ikke frelse gjennom 

Erlend Peterson 
viser frem den flotte 
statuen av John A. 
Widtsoe
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Hvordan kan vi få større del  
i Frelserens forløsende kraft?
Årets første stavskonferanse i Oslo stav ble avholdt i Romerike  
møtehus lørdag 22. og søndag 23.april 2017.
Torbjørn Ånestad, Sandvika menighet

Lørdagens kveldsmøte
President Eric Johnson, annenråd-

giver i stavspresidentskapet, fortalte 
hvordan han hadde gledet seg til gene-
ralkonferansen og sørget for å holde 
kalenderen sin åpen. Han viste til presi-
dent Thomas S. Monsons budskap om 
nestekjærlighet som gjennomsyrer Kristi 

evangelium. President Johnson nevnte 
mange skriftsteder som omhandler 
Kristi rene kjærlighet og fortalte hvor 
viktig det er at vårt åndelige ståsted er 
riktig, slik at vi kan skjelne mellom det 
som er rent og urent rundt oss.

Biskop Kjetil Pedersen fra Fredrik-
stad menighet snakket om tjeneste. 
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andre enn Jesus Kristus. Vi må la evan-
geliet bli en naturlig del av livet vårt.

Tips til å drive misjonærarbeid:

• Vis et godt eksempel
• Bli kjent med heltidsmisjonærene
• Ta godt vare på nye medlemmer
• Styrk ditt eget vitnesbyrd ved å dele 

det med andre

Søster Pedersen fortalte om hvor-
dan det å ha sin egen sønn, Jonathan, 
på misjon ga henne mange anlednin-
ger til å fortelle venner og kjente om 
Kirken og evangeliet.

Tidligere biskop Wilhelm 
Wyssenbach fra Moss menighet talte 
over temaet “Komme til Kristus ved 
helligholdelse av Sabbaten”. Hvile-
dagen har eksistert siden Skapelsen. 
Den ble fornyet som en evig pakt 
mellom Gud og Israels barn.

Bror Wyssenbach viste til sine egne 
40 år med erfaring med å holde sab-
baten hellig og velsignelsene knyttet 
til dette. Han poengterte hvor viktig 
det er å ta del i nadverden hver søn-
dag til minne om Kristi forsoning og 
vår forpliktelse til å alltid huske Ham. 
Nadverden minner oss om Getsemane 
og de lidelser Kristi måtte gjennomgå 
for oss. Våre tanker blir vendt bort fra 
verden og mot Frelseren.

Søster Linda Johnson fra Moss 
menighet snakket om å få et åndelig 
vitnesbyrd – denne sikre, vedvarende 
og motiverende overbevisningen fra 
Den hellige ånd om sannheten i Jesu 
Kristi evangelium.

Hun viste til Almas forkynnelse 
om å la “dette ønsket virke i oss”, og 
hvordan vi må forberede vårt hjerte 
og pleie dette troens frø. Hun viste 
også til stormer som kan ødelegge vår 
tro. Fem punkter som kan styrke våre 
åndelige vitnesbyrd:

• Studium av Mormons bok.
• Deltakelse i nadverden.
•  Både tekstens budskap og den 

musikalske opplevelsen.
• Taler fra generalautoritetene.
• Tempelbesøk.

Søster Johnson fortalte at når hun 
ba, fikk hun alltid bekreftet at Gud 
elsker henne.

Stavspresident Stein Arthur 
Andersen viste til Jakobs brev 1:5- 6 
som motiverte unge Joseph Smith 
til å spørre Gud i tro. Gjennom 
åpenbaringene som fulgte har vi fått 
en utvidet forståelse av hensikten 
med livet. Herrens undervisning av 
disiplene i påskeuken beskrevet i 
Johannes’ evangelium, erklærer at vi 
alle kan alle erfare Frelserens forso-
nende kraft i oss og få veiledning og 
styrke. “Kristi personlige lidelse knyt-
ter meg nærmere ham,” sa president 
Andersen.

Under Kirkens generalkonferanse 
kan også vi få den samme slags 
undervisning som Jesus ga sine disi-
pler. Våre vitnesbyrd kan og må bli 
utfordret. Dersom vi pleier vår tro som 
et nysådd frø, vil det vokse til tross for 
motgang og for store forventninger.

Søndagens hovedmøte
President Eivind Sterri, førsterådgi-

ver i stavspresidentskapet, kom med 
et budskap rundt refleksjoner om de 
tre pilarene i Guddommen: Faderen, 
Sønnen og Den hellige ånd, om vår 
frelser og forløser Jesus Kristus og 
gjenopprettelsen.

President Sterri viste til Forkynn 
mitt evangelium hvor vi blir opp-
fordret til å dele gjenopprettelsens 
budskap ved alle anledninger vi får. 
Han inviterte oss til å reflektere rundt 
følgende med stor takknemlighet:

• Guds sanne natur, å forstå hvem 
vi tilber og hvem som er vår 
mellommann.

• Vår identitet som Guds åndebarn.
• Planen for menneskehetens frelse 

er åpenbart for oss. Gud har tilveie-
bragt en vei tilbake. Dette gir våre 
liv mening.

• Vi har en forståelse for, og har blitt 
velsignet med gjengivelsen av pres-
tedømmet. Dette er et redskap for 
vår glede og velsignelse. Det er både 
ydmykende, krevende og fantastisk!

• Herren har gitt oss nøklene til 
Israels innsamling, evangelieut-
delingen og beseglingens kraft. 
Heltidsmisjon, templer, besegling til 
våre kjære er bare noen av velsig-
nelsene som vi får fra Herren.

• Hellige skrifter vitner om vår Frel-
ser. I en verden hvor mange for-
nekter Kristus, vitner Mormons bok 
om vår Frelser og gjenopprettelsen.
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• Personlig åpenbaring: Den hellige 
ånd åpenbarer sannhet til oss.

Jacob Rui fra Moss menighet holdt 
en tale om Frelsesplanen. Han viste til 
lignelsen om Det tapte får og hvordan 
vi kan betrakte oss som et tapt får som 
trenger Den gode hyrde til å finne og 
redde oss. Han fortalte Frelserens histo-
rie om fariseeren og tolleren og hvor-
dan ydmykhet er en nøkkel til frelse.

Maria Yowellah Pedersen fra 
Fredrikstad fortalte om sin far, som til 
tross for at han ikke var medlem av 
Kirken, ble med til templet da hun ble 
viet til sin mann. Bønn har alltid vært 
viktig for henne. Å be fyller henne med 
Ånden og fører henne nærmere Gud.

Som medlem av Kirken får livet en 
dypere mening. Vi kommer nærmere 
Gud gjennom tjeneste – en skjult vel-
signelse ved det å tjene andre. Når vi 
yter tjeneste, holder bønn og studerer 
Skriftene, fyller vi olje på våre lamper.

Søster Berit Rapp, president i 
Hjelpe foreningen i Oslo stav delte 
tanker om å bringe evangeliets lys 
inn i vårt hjem. Det er kun vårt hjem 
som kan sammenlignes med templer. 
Viktige punkter:

• Undervisning ved eksempel

• Vise raushet og nestekjærlighet.
• Foreldre og barn kan styrke 

hverandre.
• Sette av tid til å være sammen.
• Daglig bønn i hjemmet styrker 

samholdet.

• Sørge for å undervise om 
omvendelse.

• Ikke forvente at alt er perfekt hele 
tiden.

• Begynne der vi er, vokse sammen 
og ikke sammenligne oss med andre.

Stavspatriark Espen Amundsen 
begynte med å uttrykke stor takk-
nemlighet og entusiasme for den 
fantastiske tiden vi lever i. Evangeliet 
er gjengitt. Vi har fått Efraims stav 
(Mormons bok), prestedømmets 
nøkler og levende apostler. Vi kan se 
og lytte til generalkonferansen. Vi har 
templer og patriarker i hver stav som 
kan gi oss rettledning. Vi er et velsig-
net folk med uante muligheter og til-
gang på kunnskap. Han viste til søster 
Thelma Wyssenbach som pleide å lene 
seg framover mot sine seminarelever 
og si: “Er det ikke flott da dere!”

Som siste- dagers- heldige har vi et 
spesielt ansvar å dele evangeliet og 
advare vår neste.

Bror Stein Pedersen fra Romerike 
menighet og medlem av stavens høy-
råd viste til områdeplanen for Europa 
– om å komme til Kristus og ofre vår 
sjel. Målene er enkle: Ta med en venn, 
bli timelig og åndelig selvhjulpen og 
finn en av dine forfedre og ta med til 
templet.

Det er viktig å rense våre kar for 
at vi virkelig skal kunne bli effektive 
i Herrens tjeneste. Vi tilhører en reli-
gion som krever at vi må være villige 
til å ofre alt. Det er gjennom offer at 

vår tro blir styrket og at vi bygger opp 
vår karakter.

Stavspresident Stein Arthur 
Andersen avsluttet med ord om Kristi 
siste uke med sine disipler. Forsto disi-
plene det han underviste dem? I likhet 
med oss følte nok også de Ånden 
vitne til dem. La oss huske våre tidlig-
ste åndelige opplevelser og ta vare på 
hellige øyeblikk i våre liv. Vi har alltid 
mer å lære og glede oss over.

På begge møtene fremførte et 
stavskor nydelig musikk under ledelse 
av Tove Carlsen og Matthias Isaksen. 
Stein Håvard Pedersen og Stein 
Pedersen satt ved orgelet. ◼

Du er velkommen til å sende inn 
nyhetsartikler og foto til Lokal-

nytt. Alle artikler redigeres og publi-
seres med hensyn til plass, kvalitet og 
behov. Nyhetsartikler bør være korte, 
cirka 600, 250 eller 75 ord, og sendes 
inn senest to uker etter begivenhe-
ten. Bidrag til kategoriene “Derfor vet 
jeg”, “Favorittskriftsted” (ungdom 
og unge voksne) eller “Jeg prøver å 
ligne Jesus” (barn) er også ønsket. 
Send artiklene til: Ronny Stulen, 
rostulen@broadpark.no, tlf. 936 
59 511 eller Paul Robert Gardner, 
paul.robert.gardner@gmail.com, 
tlf. 996 37 066. 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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 Min ledsager og jeg satt på buss-
holdeplassen i Bramley, en bydel 

i Leeds og ventet på bussen for å 
komme oss hjem til leiligheten klokken 
20:30 på en onsdagskveld. Vi var trøtte, 
slitne og ville komme hjem i tide, for å 
vise lydighet til vår Himmelske Fader. 
Tiden gikk, og bussene som skulle 
komme ifølge rutetabellen, kom ikke.

Etter et par minutter ble vi litt mer 
stresset, og ønsket om å komme hjem 

ble større og større. I denne stunden 
fikk vi øye på en buss, og ventet i 
spenning for å se om det var den vi 
trengte. Bussen kom nærmere og 
nærmere, og vi var nesten helt sikre 
på at dette var den etterlengtede buss 
nummer 16.

Da den kom opp mot oss leste vi: 
“Ikke i tjeneste”.

Jeg kunne ikke tro hva jeg leste. Ti 
minutter etter det var meningen at bus-
sen skulle komme, kom det en buss, 
men den var altså ikke i tjeneste. Det 
var frustrerende og gjorde meg ganske 
irritert og nesten litt sint. Hvorfor gjør 

de ikke jobben sin? Hvorfor hjelper de 
meg ikke med å komme hjem i tide? 
Hvorfor bidrar ikke bussjåførene mer? 
Hvorfor kan de ikke jobbe femten 
minutter ekstra for å få min ledsager 
og meg hjem før klokken 21?

Jeg stilte mange negative spørs-
mål til meg selv og til vår Himmelske 
Fader. Jeg tenkte bare på meg selv, 
og hva jeg trengte. Jeg var egoistisk.

De samme ordene som det sto 
på bussen; “Ikke i tjeneste”, ville ikke 
forlate tankene mine. Etter et par 
sekunder spurte jeg meg selv: “Er jeg 
i tjeneste?”

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

Eldste Eliassen og ledsageren hans
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Vær i tjeneste
Eldste Alexander Tur Eliassen,  
misjonær England Leeds misjon.
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Jeg, og jeg vil tørre og påstå vi, 
ønsker at andre skal hjelpe oss til å 
“komme hjem i tide”, være glade og 
ha evig lykke. Vi nærmest forventer at 
andre skal gjøre jobben for oss, men 
gjør vi det selv, eller gjør vi det for 
andre? Er vi i tjeneste?

Hva jeg tror vi alle kan lære fra 
denne korte historien om hva som 
skjedde en kald, regnfull onsdags-
kveld i Bramley, er at vi kan hjelpe 
utrolig mange mennesker rundt oss, 
om vi åpner våre øyne og våre ører. 
Om vi følger med på hva folk har å si, 
og hvis vi går ut døren om morgenen, 
i håp om å gjøre en annen persons 
dag bedre. I håp om å hjelpe. I håp 
om å være i tjeneste.

Vi kan forandre menneskers liv. 
Vi kan være den personen som kan 
hjelpe frustrerte, sinte eller triste men-
nesker til å få en bedre dag, og i en 
større grad, et bedre liv. Vi kan hjelpe 
dem til å få frem et smil og få lykke i 
sitt liv. Vi kan utgjøre en stor forskjell, 
om vi kan være i tjeneste.

Hvem ønsker seg en buss som ikke 
er i tjeneste, når man sitter på et kaldt 
bussholdeplass i regnvær en onsdags-
kveld? Ingen. Men bussen vi ønsker 
er den som kommer i tide, den som 
er varm og den som hjelper oss. Vi 
kan også være den personen. Vi kan 
utgjøre en forskjell, hvis vi er i tjeneste.

Vi kan forandre liv, vi kan finne 
håp i tvil, og gjøre tårer om til smil.

Alt vi trenger å gjøre er å være 
i tjeneste. ◼

Da Jesus levde på jorden bodde han i 
Galilea. Da han hadde blitt voksen, 

gikk han til en elv som heter Jordan. 
Der var det en mann som het døperen 
Johannes som døpte folk. Døperen 
Johannes hadde prestedømmet, som er 
myndighet fra Gud til å døpe. Grunnen 
til at vi trenger å bli døpt når vi blir 
store, er fordi alle gjør gale ting.

Når vi blir døpt lager vi en avtale med 
Gud om at han vil tilgi oss, dersom vi 
omvender oss og holder hans bud.

Jesus hadde ikke gjort noen gale 
ting, men han ble likevel døpt for å vise 
oss et eksempel. Han gjorde det fordi 
Gud har gitt oss et bud om å bli døpt. 
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Hvis til og med Jesus trengte å bli døpt, 
så trenger vi også å bli døpt når vi blir 
store.

Vi kan bli døpt når vi blir 8 år. Jeg blir 
åtte år neste år.

Når vi blir døpt så står vi i vannet. Vi 
har på oss hvite klær. En mann som har 
prestedømmet senker oss raskt under 
vannet og løfter oss opp igjen.

Etter dåpen blir vi bekreftet som 
medlemmer av Jesu Kristi kirke og vi 
mottar den Hellige Ånds gave. Dette 
skjer ved at noen som har prestedøm-
met legger hendene på hodet vårt og 
gir oss en spesiell velsignelse.

Når vi er døpt og har mottatt den 
Hellige Ånds gave har vi startet på veien 
tilbake til Himmelske Fader.

Jeg gleder meg til å bli døpt. ◼

J E G  P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Dåp
Viktoria A., Romerike menighet

Viktoria A.
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