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 Har du noen gang blitt 
konfrontert med spørs
målet: “Hvordan styrker 

jeg mitt vitnesbyrd?” eller hørt 
formaningen i et klasserom i kir
ken: “Deres vitnesbyrd trenger 
næring om det skal holde seg 
sterkt”? 

 Å tilegne seg et vitnesbyrd 
og bevare det som et levende 
vitnesbyrd om at det vi vet er 
sant, har avgjørende betydning 
for vår åndelige vekst på denne 
reisen gjennom jordelivet. Der
for trenger vi å forstå hva et 
vitnesbyrd er, hvordan vi får et 
og hva vi må gjøre for å gi det 
næring og styrke det.

 La oss begynne med å søke 
en dypere forståelse av hva et 
vitnesbyrd er. Eldste Dallin H. 
Oaks har sagt: “Et vitnesbyrd om 
evangeliet er et personlig vitne 
fra Den hellige ånd til vår sjel 
om at visse fakta av evig betyd
ning er sanne, og at vi vet at de 
er sanne.” 1

Grunnlaget for et vitnesbyrd 
er kunnskapen om at vår him
melske Fader lever og elsker 

eller begripe de ting vi har følt 
er sanne, må vi etterleve dem og 
sette dem ut i praksis i vårt liv. 
Først da vil vår kunnskap være 
hel og fullstendig.

For eksempel kan jeg vite at 
tiendeloven er et sant prinsipp 
og vår himmelske Faders gud
dommelige lov. Denne kunn
skapen kan komme ved å lese, 
grunne og be om prinsippet 
tiende eller ved å høre noen 
undervise om tiende og motta 
en bekreftelse på dets sannhet 
fra Den hellige ånd. Men hvis 
jeg aldri betaler tiende etter å ha 
fått dette vitnesbyrdet, i hvilken 
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sine barn, at Jesus Kristus lever, 
at han er Guds Sønn og at han 
utførte den uendelige forsoning, 
at Joseph Smith er den Guds 
profet som ble kalt til å gjengi 
evangeliet, at Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige er Frelse
rens sanne kirke på jorden og at 
Kirken blir ledet av en levende 
profet i dag. Med dette grunn
laget kan et vitnesbyrd vokse 
til å omfatte alle prinsipper i 
evangeliet. 

 Veiledning til Skriftene defi
nerer kunnskap som “forståelse 
og forstand – evnen til å fatte og 
forstå – spesielt sannheten slik 
den blir undervist eller bekreftet 
av Ånden”.2 Når vi sier vi vet at 
noe i evangeliet er sant, sier vi 
egentlig at vi har følt at det er 
sant. Vi kan ikke vite at noe er 
sant uten å føle i vårt hjerte at 
det er sant!

Veiledning til Skriftene fortel
ler oss også at forståelse betyr 
“å tilegne seg kunnskap om 
eller forstå meningen med en 
sannhet og hvordan den skal 
anvendes i livet”.3 For å forstå 
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grad kan jeg si at jeg egentlig 
forstår hva tiende er?

Et vitnesbyrd om en lov 
eller et prinsipp i evangeliet 
er en erklæring både av kunn
skap åpenbart for oss ved Den 
hellige ånd, og en forståelse vi 
får av denne kunnskapen ved 
stadig å etterleve loven eller 
prinsippet.

En av de beste måter å ut
vikle og styrke vårt vitnesbyrd 
på, er å gå i templet. Templet 
for oss som medlemmer av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, er et symbol på vår tro 
og vårt vitnesbyrd. Det finnes 
ingen bedre måte å øke både 
vår kunnskap og vår forståelse 
av evangeliet på enn å gå i 
templet. De tingene vi må gjøre 
for å kvalifisere oss til å komme 
inn i Herrens hus og det vi 
lærer når vi er der, gir kontinu
erlig næring og styrke til vårt 
vitnesbyrd.

Vi har blitt velsignet med 
mange templer i vårt område. 
La oss gjøre templet til et sym
bol på vår hengivenhet ved 
å dra dit så ofte vi kan. Hvis 
vi gjør det, vil vi fortsette å få 
kunnskap og forståelse som vil 
styrke vårt vitnesbyrd og fylle 
vårt liv med glede og fred. ◼

 NoTEr
 1. Dallin H. Oaks, “Vitnesbyrd”,  

Liahona, mai 2008, 26.
 2. Veiledning til Skriftene, “Kunnskap”, 

scriptures.lds.org.
 3. Veiledning til Skriftene, “Forståelse”, 

scriptures.lds.org.

 I vår ble et nytt presidentskap for området 
Europa kunngjort. 1. august 2012 begynte eldste 
José A. Teixeira sin tjeneste som områdepresi

dent, med eldste Patrick Kearon som førsterådgi
ver og eldste Kent F. Richards som annenrådgiver. 
Disse brødrene bringer ulik bakgrunn og et vell 
av erfaring til sine nye oppgaver. 

Eldste José Teixeira
Eldste José Teixeira ble oppholdt som medlem 

av De syttis første quorum 5. april 2008. Da han 
ble kalt, var han president for misjonen i Brasil 
Sao Paulo syd. 

Eldste Teixeira har yrkesbakgrunn som forret
ningsmann etter å ha studert regnskap og bedrifts
ledelse. Før han ble kalt til heltidstjeneste i Kirken, 
var han internasjonal revisor for Kirken med ansvar 
for Europa og Afrika. I denne stillingen ledet han 
administrasjonssenteret for Europa/Afrika i Solihull, 
England og førte tilsyn med revisorene i områdene 
Europa øst, Europa sentralt, Europa vest, Afrika 
sydøst og Afrika vest. 

Tidligere kall i Kirken omfatter: Heltidsmisjo
nær i Portugal Lisboa misjon, eldstenes quorums
president, høyprestenes gruppeleder, rådgiver  
til en biskop, høyrådsmedlem, distriktspresi
dent, stavspresident og områdesytti i området 
Europa vest fra 19972005. I sitt forrige kall var 
han annenrådgiver i presidentskapet for området 
Europa. 

Eldste Teixeira ble født i Vila Real i Portugal 
24. februar 1961. Han giftet seg med Maria Filomena 
Lopes Teles Grilo i juni 1984. De har tre barn.

Eldste Patrick Kearon
Eldste Patrick Kearon ble oppholdt som  

medlem av De syttis første quorum 3. april 2010. 

LOKALnyTT

Presidentskapet for området Europa

Eldste José A. Teixeira fra Portugal, 

områdepresident for Europa

Eldste Patrick Kearon fra England, 
1. rådgiver i områdepresidentskapet

Eldste Kent F. Richards fra Utah, 

2. rådgiver i områdepresidentskapet
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Da han ble kalt, hadde han vært medlem av  
De syttis tredje quorum i området Europa.

Eldste Kearon studerte i Midtøsten og Storbri
tannia. Han har bodd og arbeidet i Storbritannia, 
Saudi Arabia og De forente stater i ulike bransjer, 
inkludert helse, mat, bil og transport. Han har også 
drevet sitt eget konsulentfirma innen kommunika
sjon. Som en del av sitt samfunnsengasjement har 
han vært styremedlem i veldedige organisasjoner, 
en skole, et bedriftsetableringsbyrå og en høyskole. 

Etter at han sluttet seg til Kirken julaften 1987, 
har eldste Kearon virket i en rekke kall, blant annet 
som assisterende menighetssekretær, Unge menns 
president, rådgiver til en biskop, grenspresident, 
stavspresident og områdesytti fra 20052010. Som 
global kirkeleder har eldste Kearon vært nestleder 
for Prestedømsavdelingen og Medieavdelingen. 

Eldste Kearon ble født i Carlisle i Cumberland, 
England 18. juli 1961. Han giftet seg med Jennifer 
Carole Hulme i 1991. De har fire barn, hvorav ett 
har gått bort. 

Eldste Kent F. richards
Eldste Kent F. Richards ble oppholdt som 

medlem av De syttis første quorum 4. april 2009. 
Før han fikk oppdraget i området Europa, virket 
han som annenrådgiver i presidentskapet for 
området Chile.

Når det gjelder hans yrkesbakgrunn, tok eldste 
Richards en cand.scient.grad i 1969 og en medi
sinsk grad i 1972, begge ved University of Utah. 
Han arbeidet som kirurg og var formann i kirur
gisk avdeling ved Kirkens sykehus i Salt Lake City, 
Utah. Han har også vært nestleder for Intermoun
tain Health Care i fire år og medlem av deres styre 
og utøvende komité. Eldste Richards var dessuten 
klinisk professor i kirurgi ved University of Utah. 

Eldste Richards har hatt mange kall i Kirken, 
blant annet som heltidsmisjonær i SydMexico 
misjon, eldstenes quorumspresident, biskop, 

speiderleder, høyrådsmedlem, stavspresident og 
president for Texas San Antonio misjon. 

Eldste Richards ble født i Salt Lake City, Utah, 
25. februar 1946. Han giftet seg med Marsha Gurr 
i august 1968. De har åtte barn.

En spennende tid i Europa
I 2009 uttalte presidentskapet for området 

Europa, som eldste Teixeira var en del av, føl
gende i områdekomiteens rapport: “Hvis vi opp
rettholder antall konvertittdåp, holder på våre 
unge og fortsetter å reaktivisere de mindre aktive, 
vil vi være i stand til å doble antall aktive med
lemmer i området Europa i løpet av ti år.” Det nye 
områdepresidentskapet er fast bestemt på å vide
reføre dette arbeidet, som begynte for tre år siden, 
med plan om å nå målsetningen i 2020. 

Fantastiske ting skjer i området Europa fordi 
medlemmer styrker seg selv og sine familier, søker 
å redde dem som er kommet bort og inviterer 
sine familiemedlemmer og venner til å delta på 
nadverdsmøtet. Den oppvoksende generasjon 
vokser i tro og vitnesbyrd ved at de deltar i dag
lige Seminar og Instituttklasser, deltar i spesielle 
multistavsungdomskonferanser og unge enslige 
voksneaktiviteter og anvender de prinsipper 
som er forklart i heftene Til styrke for ungdom og 
Plikt overfor Gud. Antallet unge som blir kalt som 
heltidsmisjonærer, øker hvert år. Antallet tempel
besøk er på vei oppover, og det samme er antall 
konvertittdåp. 

Medlemmene av dette områdepresidentskapet 
elsker Herren, og de elsker medlemmene av Kir
ken i Europa. De vet at Herren kan utrette mirak
ler her hvis de hellige viser sin kjærlighet til ham 
ved å følge hans profet og utvalgte ledere, utvikle 
sin personlige tro og sitt vitnesbyrd og aktivt 
strekke seg ut til andre i en ånd av invitasjon og 
kjærlighet. Dette er en fantastisk tid for å være 
medlem av Kirken i Europa! ◼
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Jan Knut Evensen, 69, fra Drammen menighet 
i Oslo stav, er kalt som president for Kirkens 
tempel i Stockholm og etterfølger Paul K. 

Oscarson. President Evensens hustru, Marit Waal 
Evensen, vil virke som tempelvertinne. President 
Evensen har virket i tre år som førsterådgiver i 
tempelpresidentskapet. Han har tidligere vært 
rådgiver for stavspresidententen, biskop, rådgiver i 
misjonspresidentskapet, distriktspresident og grens
president. Han er pensjonert servicesjef og elek
troingeniør, født i Drammen av foreldrene Edvard 
Anker Evensen og Gudrun Marie Johansen.

Søster Evensen har i tre år vært assisterende tem
pelvertinne i Stockholm tempel. Hun har tidligere 
virket i hjelpeforeningens presidentskap i menighet 
og stav, og også i primærforeningens og unge kvin
ner presidentskap i menighet og misjon. Hun er 
også født i Drammen. Foreldrene var Kaare Larsen 
Waal og Elin Ambjørg Antonsen Strand.

Bror og søster Evensen tiltrer sine nye stillinger 
1. november 2012. ◼

ordinert til biskop med Frode 
Gundersen som 1. rådgiver 
og Oscar Andre Berg som 2. 
rådgiver.

I Bergen menighet ble 
Harald Dale oppholdt og ordi
nert til biskop med Karsten 
Andersen som 1. rådgiver og 
Jan Leuschner som 2. rådgiver. 

I Arendal ble Geir Olav Berg 
(utlånt fra Kristiansand) opp
holdt og beskikket til grens
president med Dagfinn Løvold 
som rådgiver og Mats Loe som 
sekretær ◼

ny tempelpresident  
i Stockholm tempel
Church News

Jan og Marit Evensen
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Biskop 
Lundegård 
flankert av 
sine to rådgi-
vere Kenneth 
Steffensen t.v. 
og Annstein 
Olsen t.h.
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Biskop Jared 
McFadzean 
flankert av 
sine to råd-
givere Frode 
Gundersen og 
Oscar Andre 
Berg
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nye ledere i Drammen stav
odd Arve Gjevik, Bergen

 Et nytt biskopsråd ble 
oppholdt og beskikket 
i Stavanger menighet 

24.06.2012.
Einar J. Lundegård ble ordi

nert til biskop, Annstein Olsen 
ble 1. rådgiver og Kenneth 
Steffensen 2. rådgiver. 

I tillegg ble Frode R. 
Helgesen oppholdt og beskikket 
som menighetssekretær og Jan 
Steffensen som gruppeleder i 
høyprestenes quorum.

I Kristiansand menighet ble 
Jared McFadzean oppholdt og 



 O c t o b e r  2 0 1 2  L5

 Lørdag 19. mai 2012 inviterte Oslo stav til  
sin årlige vårkonsert i Sandvika møtehus.

I sine innledende ord sa bror Idar  
Røsaker blant annet:

”Jeg sykler til jobben fire ganger i uka så godt 
som året rundt. Nå må jeg nesten ha på meg 
hørselvern for å klare å tenke en tanke. Det er et 
lurveleven av livsglede uti skogen rundt meg. Alle 
fuglene synger på hver sin sang, og likevel er det 
vakkert å høre på. Denne hemningsløse begeis
tringen for å leve, for bare å leve akkurat nå, den 
smitter over på meg også. Noen ganger stopper 
jeg bare i undring og lytter.

Nå gleder jeg meg til å høre på deres livsglade 
stemmer, og dere synger på samme sang og samme 
melodi, forhåpentligvis. Takk for at dere har øvd 
alle disse timene for at resultatet skal bli bra.”

Resultatet ble bra, og vi som var tilstede,  
kom i vårstemning. Det sørget følgende for:

Rachel Oldham (5) og Leah Høgset (8) – sang
Marthe Pedersen (11) og Celine Moen (12) – fløyte
Madeleine StrømHval (14) og Ingvild Hagerup 

(14) – sang/gitar
Christine Andersen – sang
Wellah Pedersen – sang
Eline StrandAmundsen (fiolin), Jenny Fagertun 

(cello) og Linda Johnson (obo)
Søster Grass – fiolin
Ståle Knutsen – flygelhorn/trompet
Carl Youngblood – klarinett/sang
Kor fra Oslo og Romerike
Sanggruppe fra Sandvika

Redaktørens bemerkning: Søster Linge 
er nå avløst etter 15 års innsats som stavens 

musikkleder. Det hun ikke nevnte i teksten over, 
var den honnør hun fikk av bror Idar Røsaker i 
stavens høyråd. Han overrakte blomster og sa: 
«Gurlie er drivkraften i alle disse årene bak musik

kopplæringen i Oslo stav, hun 
har arrangert julekonserter, 
vårkonserter, ledet kor og 
musikkinnslag på stavskonfe
ranser og ikke minst har hun 
selv spilt og akkompagnert 
andre utallige ganger. Hun har 
også vært til inspirasjon og 
hjelp for de som er musikkle
dere rundt i menighetene.

Gurlie har brukt mye av sitt 
talent på å gjøre andre gode 

og veldig ofte stått diskret i bakgrunnen, og jeg 
tror mange har satt pris på den trygghet og ro som 
hun har med seg.

Gurlie har en stor kjærlighet til musikk og til 
mennesker med talent for musikk, men også til 
oss andre som ikke spiller selv, men som liker å 
lytte til sang og musikk. 

Hvor ofte har ikke Gurlie fått litt vettskremte 
unger til å våge å synge en enkel primærsang 
ved et arrangement. Hun har hjulpet dem til å 
overvinne deres egen frykt, men samtidig vunnet 
hjertene til de som har lyttet.» ◼

Kom mai du skjønne milde
Gurlie Linge, Sandvika

Madeleine 
Strøm-Hval 
(14) og Ingvild 
Hagerup (14), 
Skien
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 Over hele landet samler 
Kirkens medlemmer 
seg til sosialt samvær på 

årets lyseste kveld. Moss menig
het gjennomførte sin feiring av 
Sankthans på Nes på nordre 
Jeløy. Vi deler noen bilder tatt av 
Ove Storhaug, bosatt i Askim og 
tilflyttet fra Bergen. ◼

Beslutningen 
om å tjene 
Herren
Patrick Waal,  
biskop i Drammen menighet

Sankthansbål 
på Nes, Jeløy

Mosseungdommer i aktivitet

To diakoner 
i samtale

Far og sønn 
Danielsen sør-
get for musikk

Fotografen Ove 
Erik Storhaug

Midtsommernattsfeiring 
i Moss menighet
ole Podhorny

SAgT Av LOKALE 
SiSTE-DAgERS-HELLigE

 Da Lehi og hans familie 
hadde reist i villmarken 
en stund, fikk Lehi som 

profet en åpenbaring. Herren 
ønsket at Lehi skulle befale 
sine sønner å reise tilbake til 
Jerusalem for å hente messing
platene. Dette var et kall som 
for de unge mennene virket 
umulig. Vi kjenner alle brødre
nes respons til kallet. Kanskje 
mest kjent er Nephis svar til sin 
far: «Jeg vil gå og gjøre det som 
Herren har befalt.» Dette var 
ikke bare et svar Nephi ga til 
sin prestedømsleder og far, det 
var en deklarasjon, en hold
ning, et livsmotto. Som vi kjen
ner til, hadde Nephi tidligere 
søkt Herren ydmyk i bønn og 
fått et vitnesbyrd om sannheten 
— og samtidig tatt en beslut
ning om å være et redskap i 
hans hender.

Noen andre som også hadde 
lært dette grunnleggende prin
sippet, var Sadrak, Mesak og 
Abednego i Det gamle testa
mentet. Da de som et resultat av 
sin lydighet, tro og tjeneste sto 
foran kongen for å dømmes til 
å kastes i en ildovn, sa de disse 
inspirerte ord:
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 «Vår Gud, som vi tjener, han 
er mektig til å frelse oss. Av den 
brennende ildovnen og fra din 
hånd, konge, vil han frelse. Men 
hvis ikke, så skal du vite, konge, 
at vi ikke vil dyrke dine guder 
eller tilbe det gudebildet du har 
stilt opp.» Deres valg — å være 
redskaper i Herrens hender — 
var ikke bundet til løfter om 
velsignelser og gaver fra Herren, 
eller hvis tid og anledning tillot 
det. De hadde tatt et valg. De, 
som Nephi, ville gå og gjøre det 
Herren hadde kalt dem til.

Å være et redskap i Herrens 
hender er ikke en handling, det 
er en livsstil. Det er ikke et valg, 
det er en holdning. Det er, som 
det så populært heter, å være en 
«jamann».

Jeg står ved min påstand om 
at det er få ting du kan gjøre i 
livet som vil deg mer perspek
tiv, mer forståelse og et ster
kere vitnesbyrd enn det å yte 
meningsfull tjeneste. Dine hen
der er Herrens hender, dine ord 
er Herrens ord og hans styrke 
er din. Noen ganger når jeg selv 
har ytt meningsfull tjeneste, har 
jeg opplevd å kunne se men
nesker gjennom Guds øyne og 
bli fylt med en del av den kjær
lighet han har til dem. Jeg har 
blitt velsignet med tålmodighet, 
forståelse, velvilje og kjærlighet. 
Og jeg føler jeg har jobbet med 
Gud for å bringe hans kjærlighet 
til hans barn.

Vil du fortelle om en 
åndelig opplevelse? Skriv 
cirka 300–500 ord og send  
til ronny.stulen@c2i.net eller  
ole@podhorny.com.

vi etterlyser også bidrag  
til spaltene Favorittskriftsted  
(for ungdommer og unge 
voksne) og Prøver å ligne Jesus 
(for barn).

Biskop Waal 
med familien, 
Drammen 
menighet
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Rosenborgtrener 
og nå trener for det 
svenske landslaget i 
fotball Erik Hamren er 
en særdeles karisma
tisk og god leder. Han 
har blitt kjent for å 
oppsummere det han 
mener er nøkkelen til 
suksess som fotballag, 
i ett ord: Attityd. Han 
mener at attityd eller 
holdning er nøkkelen 
til suksess på fotball
banen, og jeg føler 
på akkurat samme måte når det 
gjelder å tjene Gud. Har man 
riktig attityd, vil Herren kunne 
bruke oss ofte.

Noen uker før vi skulle gifte 
oss, satt jeg og min tilkommende 
kone Veronica og snakket om de 
«store» temaene i livet. Vi snakket 
om hva vi ville at vår familie skulle 
være. Hva våre drømmer var, hva 
våre regler skulle være. Alt fra far
gen på gardinene i vårt nye hjem, 
til hvor mange barn vi ønsket oss 
ble diskutert. Kanskje den viktig
ste beslutningen vi tok den dagen 
var beslutningen om at vi som en 
familie alltid skulle være rede til å 
være redskaper i Herrens hender. 
Vi, som Nephi, lovet Herren at 
vi ville gjøre det han befalte oss. 
Som et resultat av dette har Her
ren kunnet bruke oss mye, noe 
som utelukkende har velsignet vår 
familie med hans ånd. ◼

PÅ nETTET

Søk informasjon  
på Kirkens nettside
ole Podhorny

http://www.jesukristikirke.no/ er Kirkens offisielle 
nettside i norge. Her kan du blant annet finne 
adresser til alle Kirkens menigheter og grener i  
landet og også lenker til andre lands nettsider.  
Du finner også opplysninger om tro og lære. ◼
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 Å plukke ut et favorittskriftsted 
er veldig vanskelig. For meg 
forandrer det seg nesten fra 

dag til dag. Jeg oppdager nye skriftste
der jeg ikke har lagt merke til før, og 
andre har fått en ny mening siden sist. 

Mange skriftsteder har styrket og 
hjulpet meg å forstå vår himmelske 
Faders kjærlighet til meg. Skriften, 
spesielt Mormons bok, inneholder 
verdifull informasjon om mange emner 
som f.eks bønn, kjærlighet, omvend
else og tro. Det viktigste er mest sann
synlig læren om Jesu Kristi forsoning. 
Evangeliet er sentrert rundt vår Herres 
offer. Kong Benjamin vitner om Her
ren, og den forandringen vi kan gjen
nomgå. “For det naturlige menneske 
er en fiende av Gud og har vært det 
fra Adams fall og vil evindelig og alltid 
være det, med mindre det føyer seg 
etter Den Hellige Ånds tilskyndelser 
og avlegger det naturlige menneske 
og blir en hellig gjennom den Herre 
Kristi forsoning og blir som et barn, 
lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, 
full av kjærlighet, villig til å bøye seg 
for alt som Herren finner det gavnlig 
å pålegge det, likesom et barn bøyer 
seg for sin far” (Mosiah 3:19). Formå
let med evangeliet er å gjøre dårlige 
mennesker gode og gode mennesker 
bedre. For ofte har jeg forbundet Kristi 
forsoning med dårlige mennesker. Jeg 
har forstått at Hans forsoning er like 
mye for de hellige. Gjennom bønn har 

kvinne, men forstod også at hun var 
sulten. Vår Frelser var det fullkomne 
eksempel for oss. Jeg vet at gjennom 
hans forsoning vi kan bli lik Ham. ◼
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Eldste Lars-Rickard Horgmo, 
Moss og Minnesota

jeg følt den glede 
som kommer fra 
daglig omvend
else. Den hellige 
ånd tilskynder 
meg stadig til å 
forandre min natur og til å bli mer lik 
Kristus. Spesielt som heltidsmisjonær 
er jeg velsignet med ideelle forhold 
som gir meg anledning til å streve mot 
fullkommenhet. Til tider føler jeg meg 
veldig utilstrekkelig. Skriftene har gitt 
meg guddommelig kunnskap om vår 
himmelske Faders kjærlighet til meg. 
Han sendte sin egen Sønn for å betale 
prisen for meg — og hver enkelt av 
oss — så jeg en dag kan bo med min 
familie i Guds nærvær. I det siste har 
jeg studert president Monsons liv. Han 
legger alltid merke til dem “som trenger 
trøst…” (Mosiah 18:9). Ikke bare legger 
han merke til det men han gjør noe 
med det. Han er et fantastisk eksempel 
for meg på hvordan jeg kan streve fra 
å være et godt menneske til et bedre 
menneske. Er jeg villig til å gå en ekstra 
mil for dem som trenger det? Vi er 
alle velsignet med talenter og ressur
ser som vi kan bruke til å bygge opp 
Guds rike her på jorden. Kristus utførte 
mirakler. Legg merke til hans omtenk
somhet etter å ha oppvekket piken 
fra de døde. “Men han forbød dem 
strengt å la noen få vite dette, og bad 
dem gi henne noe å spise” (Mark 5:43) 
Ikke bare helbredet han denne unge 

Eldste Lars-Rickard 
Horgmo, Moss og 
Minnesota

PRøvER Å LignE JESUS

Lærer navn  
på Kirkens ledere
Mamma Hege, Bergen menighet

Sindre på 3 år hadde lært seg navnene 
på Det første presidentskap. Han 

hadde pugget navnene i Primær og sett 
på bilder av alle sammen. vi øvde litt 
på uttalen hjemme, og Sindre gjorde så 
godt han kunne. Et par søndager etter 
sier han plutselig høyt og tydelig i kirken:

”Mamma, se der er Henry B. Eyring, 
det er EyRing!!” Sindre pekte på et 
medlem av grenspresidentskapet som 
satt på forhøyningen. Han lignet faktisk 
litt på president Eyring, men han het nok 
Hector. Sindre var imidlertid fast bestemt 
på at dette var Eyring. Etter møtet gikk 
vi bort og snakket med Hector som fikk 
seg en god latter. 

Kanskje ikke den verste å bli sammen-
lignet med? 

Små barn kan lære mye og til og med 
bruke det de lærer. ◼

Sindre G, 3 år fra Bergen menighet


