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En ny jul er over oss, med 
alt det kjas og mas som 
følger med denne tiden av 

året. Vi kan så lett bli oppslukt 
av denne tidens kommersielle 
og festlige aspekter. Imidler-
tid er det sanne symbolet på 
julen Jesusbarnets fødsel, og 
han skulle stå i sentrum for vår 
oppmerksomhet.

Hva kan være den viktig-
ste gaven vi kan gi ham? Han 
har sagt:

“Kom til meg og tro på mitt 
evangelium og bli døpt i mitt 
navn, for den som tror og blir 
døpt, skal bli frelst.” 1

Vi lever i en fantastisk tid. 
Kirken vokser og har fremgang 
i Europa, med flere nye grener, 
menigheter og staver som har 
blitt opprettet i år. Jeg har følt stor 
entusiasme i alle menigheter og 
grener jeg har besøkt. Jeg kan se 
håp og tro i hvert steg. Jeg føler 
hengivenhet i mitt hjerte til alle 
dem som deltar i arbeidet for å 
frelse sjeler. Suksesshistoriene 
blir stadig flere med et økende 
antall av vår himmelske Faders 
barn som blir med i flokken, og 
mange mindre aktive medlemmer 

at oppdraget ikke var utført. 
Likevel hadde jeg ikke gitt opp.

 På en mottakelse den kvelden 
møtte jeg en afrikansk kvinne 
som hjalp meg. Jeg så på nav-
neskiltet hennes at hun kunne 
snakke tre språk, inkludert 
portugisisk. Snart begynte vi å 
snakke, og jeg kunne fortelle 
henne hensikten med mitt besøk 
i Maidstone. Jeg inviterte henne 
til å lytte til misjonærene, og hun 
takket umiddelbart ja. Under vår 
samtale skjønte jeg at hun var fra 
Kapp Verde. Jeg fortalte henne 
at jeg ofte besøker Kapp Verde 
og er veldig glad i en populær 
rett som kalles “cachupa”. Hun 
fortalte meg at hennes mor var 
en utmerket kokk, og at jeg var 
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som kommer tilbake med forster-
ket håp. Jeg kan vitne om at vi 
opplever reell vekst i Europa.

På forrige generalkonferanse 
sa biskop Richard C. Edgley: 
“En av de mest meningsfulle og 
viktige måter å oppnå virkelig 
vekst i Kirken på er å strekke 
oss ut for å redde dem som har 
blitt døpt, men som ennå van-
drer i en mindre aktiv tilstand, 
uten å motta velsignelsene og 
de frelsende ordinansene.” 2

Hvordan kan vi engasjere oss 
mer aktivt i dette arbeidet med 
å “strekke oss ut” for å redde 
dem som har gått seg vill, eller 
finne disse sjelene som søker 
Jesus? Hvordan kan vi som 
enkeltpersoner hjelpe Kirken 
å vokse i Europa?

 I mai i fjor presiderte jeg 
over stavskonferansen i Maids-
tone i England. Jeg ønsket å tale 
om utfordringen som ble gitt oss 
av områdepresidentskapet om 
å gjøre juni til en invitasjonsmå-
ned. Jeg tenkte det ville være 
hyggelig å invitere noen på 
flyplassen eller under besøkene 
som var planlagt til lørdag for-
middag, og dermed bruke mitt 
personlige eksempel til å moti-
vere de hellige. Men dette ble 
ikke noe av, og jeg dro tilbake 
til hotellet svært skuffet over 
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velkommen til å spise lunsj hos 
henne. 

 To måneder etter samtalen 
vår besøkte jeg Kapp Verde og 
dro for å besøke denne unge 
kvinnens mor sammen med 
president Roseveltt Teixeira fra 
den nylig opprettede Praia stav. 
Vi fikk anledning til å snakke 
med hennes mor og stefar og 
introdusere Kirken for dem. Vi 
ble meget godt mottatt og ble 
invitert til å spise lunsj med dem 
ved en fremtidig anledning.

 Etter dette besøket fikk jeg 
en annen henvisning av en dat-
ter som studerer i Portugal. Snart 
fikk jeg ordnet det så hun ble 
kontaktet av nærmeste gruppe 
unge enslige voksne. 

 Å gi invitasjoner er enkelt – vi 
må bare åpne munnen og invi-
tere andre til å komme til Kristus. 
Jeg vet at min gave i form av å 
rekke ut en hånd behaget vår 
Frelser, og jeg vil fortsette å invi-
tere alle til å komme til Kristus 
og ta imot hans invitasjon: 

 “Kom til meg, alle som stre-
ver og har tungt å bære, og jeg 
vil gi dere hvile! 

 Ta mitt åk på dere og lær av 
meg, for jeg er saktmodig og 
ydmyk av hjertet. Så skal dere 
finne hvile for deres sjeler. 

 For mitt åk er gagnlig, og 
min byrde er lett.” 3 ◼
 NotER:
 1. Ether 4:18
 2. Biskop Richard C. Edgley, “Rednin-

gen for virkelig vekst”, Liahona, Mai 
2012, 52 

 3. Matteus 11:28-30

 Å rets leir for Unge 
kvinner var i år lagt til 
Myklevann i Kongs-

berg kommune. Det var i alt 
126 deltakere fra Oslo og 
Drammen staver på hovedlei-
ren som varte fra onsdag til 
lørdag. Å være på leir langt 
fra folk hvor ikke mobilen 
fungerte, sammen bare som 
jenter, var en flott «time-out» 
fra verden.

Fra mandag til onsdag var det for-leir for alle 
ungdomslederne. Dette var jenter fra 16-18 år 
som klargjorde leiren, fikk opplæring i hva det 
vil si å være en leder og lærte ferdigheter de 
skulle undervise i på hovedleiren. Bla. hadde 
de et tre timers førstehjelpskurs i regi av Røde 
Kors. Ungdomslederne så vi over alt under hele 
hovedleiren. De smittet oss med sitt gode humør, 
tjenestevillighet og positivitet. Senere fikk vi høre 
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at det under for-leiren hadde styrtreg-
net mens disse jentene sang «Det er 
solskinn i min sjel i dag» av full hals 
mens de var ute og hadde aktiviteter.

Etter å ha satt opp ca. 40 telt, 
hengt opp menighetsfaner og satt 
opp hemmeligvennpostkasser (alle 
har en hemmelig venn de skriver 
brev til), hadde vi en offisiell åpning 
onsdag ettermiddag for hovedleiren. 
Under åpningen tok vi for oss temaet 
for ungdommen som i år er: «Stå opp 
og la deres lys skinne, så deres lys 
kan være et banner for nasjonene» 
(L&P 115:5). Jentene ble spurt om 
hva slags banner de ville være for 
verden. Utfordringen de fikk var at de alle skulle 
neste dag, mens de var på toppen av et fjell, 
bestemme seg for hva slags budskap de ville gi 
til verden ved å velge seg ut et banner som skulle 
være deres.

UK-leir fyller 100 år i år på verdensbasis, og 
dette feiret vi på åpningsdagen med å lage en 
2,5 meter stor bløtkake. Vi brukte 1,5 time på å 
piske krem på «gammelmåten». Hver menighet 
ble også utfordret til å gjøre 100 gode gjernin-
ger i løpet av leiren. En annen utfordring hver 
jente også fikk, var å bli kjent med minst to nye 
jenter i løpet av leiren og rapportere dette til 
lederen sin. Begge utfordringene greide jentene 
med glans!

Dere kan tro jentene ble overrasket den første 
kvelden da leirleder Jenny Fagertun åpnet en stor 
isoporkasse med 40 hele makreller. Hun utfordret 
jentene til å rense fisken, skjære hodet av den, 
putte den i folie, med smør og sitron og steke den 
på grillen. Det ville ikke bli kake til dessert før det 
ble utført.

Dag to, etter at skriftstudium i hver enhet og 
morgensamling for alle var unnagjort, samlet 
jentene seg i to flokker. Den ene flokken skulle på 

langhaik for å bestige «Styggemann». 
Den andre gruppen skulle gå en litt 
kortere tur til et annet fjell i nærhe-
ten. For begge gruppene ble dette 
en dagstur med strålende vær, høye 
støvler og medbrakt matpakke. På 
toppen av fjellene hadde hver gruppe 
en spesiell stund med sine ledere.

Fredagen delte vi jentene inn i tre 
grupper hvor ungdomslederne var 
med som ledere. Disse tre gruppene 
ble undervist i orientering med kom-
pass, førstehjelp (ungdomslederne var 
skadede personer med masse teater-
blod på seg) og kamerat-redning fra 
kano ute på vannet.

På kveldene hadde vi underholdning fra fem  
av menighetene hvor det var alt ifra leker til sang. 
Vi koste oss veldig sammen, men fredagskvelden 
var allikevel høydepunktet. Det startet med et 
vitnesbyrdsmøte som president Kjetil Porsbøll fra 
Oslo stavs presidentskap, presiderte over. Første 
jente fra hver menighet som reiste seg og bar sitt 
vitnesbyrd, tente en lykt. Da vitnesbyrdsmøtet 
nærmet seg slutten, var det tent 12 lykter som lyste 
opp i mørket. Alle hadde fått høre sterke vitnes-
byrd fra jentene som viser at de har en innsikt og 
en ånd med seg som virkelig gir hver og en som 
hører det, en sterk fornemmelse av at Gud virke-
lig har behag i dem. Etter dette møtet hadde vi 
diverse uhøytidelige kåringer av bl.a. leirens sang-
fugl, miss lys, miss tøff, miss ekstra mil og miss leir.

Siste dag avsluttet vi med en morgensamling 
hvor en legende ble fortalt og der alle ung-
domsledere gav «sin arv» videre i form av en 
glasslysestake med et tent lys til alle som var på 
leir for første gang.

Konklusjonen fra en av jentene våre: «Jeg 
elsker å være på UK-leir fordi her kan jeg være 
helt meg selv sammen med andre som tror på det 
jeg tror på.» ◼

En sprudlende 

Miss leir, 

Karynja Vega
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gjeng. Etter en halvtimes pad-
letur kom vi til en øy med god 
plass til alle telt. Leiren ble 
rigget, mat ble gjort i stand og 

fellesskapet hadde begynt. Godt 
å se de yngste førstegangsrei-
sende, og at de tas godt imot av 
alle. Det er i uformelle omgivel-
ser som på leir at vennskap og 

 Unge Menns sommerleir 
er utvilsomt sommerens 
høydepunkt for mange, 

ungdom så vel som ledere og 
fedre. Gleden av å stikke av 
fra hverdagen og ut i naturen, 
kjenne på friluftslivet sammen 
med kamerater og gode venner 
er vanskelig å gjøre bedre. 

Årets leir var lagt til Fjorda,  
et område med mange sammen-
hengende vann vest for Rands-
fjorden. Det var UM i Drammen 
stav som arrangerte med hjelp 
fra UM i Oslo stav. Misjonen var 
også invitert, og det var deltakere 
fra mange steder i landet, selv 
om vi savnet enkelte enheter. Vi 
forventer sterkere bidrag i 2013. 

Leiren varte fra onsdag til  
lørdag, og første etappe var kano-
padling i kanoer som ble leiet 
på stedet. Flott organisert og en 
god start for en forventningsfull 

nærhet ofte oppstår.
Stavspresident Tom-Atle 

Herland i Oslo stav deltok 
i begynnelsen av leiren, og 
delte gode ord og et inspirert 
budskap med oss. Det gir god 
balanse å være fysisk aktive og 
høre åndelige budskap ute i 
naturen. Det var mange lyttende 
ører og en flott opplevelse å se 
så mange unge menn og ledere 
samlet rundt leirbålet.

Torsdagens hovedprogram 
var den tradisjonelle «Kampen 
om flagget». Stav mot stav med 
forsterkninger fra misjonen. 
Offerviljen var stor og flere 
gikk i vannet, frivillig og ufri-
villig. Mye taktikk og uventede 
angrep. Etter flere timers kamp 
avbrutt av en fortjent lunsjpause, 
ble det erklært uavgjort. Det 
ble litt regn utpå kvelden, men 
været ble totalt sett adskillig 
bedre enn hva som var varslet. 

Fredagen var solfylt og varm, 
og UM-olympiaden med mange 
forskjellige øvelser, både fysiske 
og tankeutfordrende, ble gjen-
nomført i sol. Det ble også 
arrangert triatlon med løping, 
kanopadling og svømming. 

um-sommerleir 2012
Øyvind Ruus, oslo menighet
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En klasse for henholdsvis dia-
koner, lærere, prester og ledere. 
Alle deltakere gjorde en solid 
innsats. Det hele ble toppet med 
sjøslag der de fleste kanoene 
deltok og mange måtte svømme 
i land etter «torpedering» av 
andre deltakere. Noen ledere så 
også sitt snitt til å vinne et slag, 
men måtte til slutt se seg slått og 
gå i det våte element.

Fredag kveld var det tradisjon 
tro vitnesbyrds-møte, hvor Stefan 
Fromgren fra Drammen stavs pre-
sidentskap presiderte. Han delte 
også et flott budskap på morgen-
samlingen. Det var ungdommen 
som ble oppfordret til å dele sine 
vitnesbyrd, og de benyttet tiden. 
Etter en dag med konkurranser 
og bataljer var det godt å høre 
de unges tanker om evangeliet, 
livet og tro. Spesielt inspirerende 
var det å høre flere unge menn 
som vitnet om viktigheten av å 
studere Skriftene for å få kraft i 
hverdagen og til å leve rettferdig 
i den verden vi lever i. Vanligvis 
er det et budskap som går fra 
ledere til ungdom. Denne gangen 
gikk det fra ungdom til ungdom, 
og fra ungdom til ledere. 

Det var mange gode eksemp-
ler og fremtidige ledere samlet 
på sommerleir 2012. Neste år 
håper vi det blir enda flere som 
deltar. En av deltakerne går snart 
ut av Unge Menn, og det var 
første gang han deltok på leir i 
år. Han uttrykte anger for at han 
ikke hadde vært med på flere. ◼

Søster Sandum virket på 
syttitallet som misjonær i 
Spania etter å ha arbeidet som 
lærer i Norge. Det gav henne 
erfaringer som hun har dratt 
nytte av hele livet. Hun minnes 
også med glede den forrige 
misjonen sammen med eldste 
Sandum ved slektsforsknings-
biblioteket i Salt Lake City. 
«Det er det morsomste vi har 
gjort i hele vårt liv», sier hun 
begeistret. «En misjon gir så 
utrolig mange velsignelser, 
både åndelig, kulturelt, kunn-
skapsmessig og sosialt.»

Sandums sier at Wen-
nerlunds har rådet dem til 
å prioritere besøk til de de 
norske enhetene, noe de 
gleder seg til. ◼

nytt misjonærpar til støtte  
for slektsforskningssentra
ole Podhorny

 Kari og Birger Sandum er 
kalt på en ny 18 måne-
ders misjon fra 1. sep-

tember 2012. Det blir deres 
tredje misjon. De skal med 
base ved Stockholm tempel i 
Västerhaninge støtte og hjelpe 
de lokale slektsforskningsen-
trene i Norge og Sverige. De 
etterfølger Birgitta og Bo G. 
Wennerlund som ble avløst i 
juli. Eldste Sandum var misjo-
nær i Sverige tidlig på 60-tallet 
og ser frem til å treffe med-
lemmer han ble kjent med den 
gang. Han arbeidet senere i flere 
år ved Kirkens regionkontor i 
Göteborg. «Jeg gleder meg til 
å se mange kjente ved templet 
eller på vårt Family Search-kon-
tor på tempelområdet», sier han.

Wennerlunds tv, Sandums th, og Pablo Garaguso, nordisk områdesjef for FamilySearch
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 K ristian Kristensen ble født i Alta i 1926 
som en av 11 søsken. Kristians far var 
læstadianer.

Sentralt i den svenske presten Lars Levi 
Læstadius’ lære er synd og tilgivelse, rett anger og 
nestekjærlighet. Denne trosretningen hadde også 
sine røtter fra haugianerne. Det levesettet både 
læstadianerne og haugianerne utviste, står det 
respekt av. Som gutt gikk Kristian med sin far til 
bedehuset der læstadianerne holdt sine gudstjene-
ster, ikke så mye for sin egen skyld, men fordi han 
visste at faren ønsket det. Jeg tror at selv om han 
kanskje ikke alltid var det bevisst, var bakgrun-
nen i dette kristne miljøet også med på å forme 
Kristian som det mennesket han ble.

Kristian var alltid uredd, til tider tøff. En gang 
under krigen var det en hund som tilhørte en tysk 
offiser som bet ihjel en av Kristians 
sauer. Kristian irettesatte denne 
offiseren og ga seg ikke før offiseren 
hadde erstattet hva sauen var verdt 
og krevde også at hunden ble avlivet, 
noe som ble etterkommet.

Kristian elsket naturen. Han hadde 
en enorm rettferdighetssans og var 
enormt glad i mennesker og dyr, noe 
som gjorde at å være til tjeneste for 
andre, var en helt naturlig ting.  Han 
var i besittelse av klokskap og vis-
dom og tørstet alltid etter kunnskap. 
I en bok som er skrevet om menne-
skers visdom, er Kristian omtalt i et 
helt kapittel som en mann med mye 
visdom.  

Han var en glimrende historie-
forteller og elsket å glede andre 

mennesker med sin kunnskap og blomstrende 
måte å formulere seg på.

Da han ble kjent med Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige, lot han seg døpe i kirken i 1971. 
Ved troen på Jesu Kristi evangelium fant han 
svar på alle spørsmål om menneskets forhold til 
Gud og hans sønn, Jesus Kristus. Han holdt seg 
til denne troen resten av sitt liv og fant fred og 
glede i den vissheten han hadde funnet.  Frem 
til han var 58 år levde han som ungkar i hus han 
hadde bygd selv på et småbruk han hadde kjøpt 
på Elvebakken. Kristian og Linnea ble gift i 1984 
i London tempel og har levet et godt og rikt liv 
sammen. Linnea var blitt døpt som barn i 1952 
i Larsmo i Finland.

Kristian var forstander for menigheten i Alta 
i 25 år fra 1985 til 2010. Dette er en lang tjeneste 
uten betaling eller vederlag. Han utførte alt 
frivillig og med glede uten å tenke på seg selv. 
På vegne av Kirken vil jeg takke for det arbeidet 
som Kristian og også Linnea sammen har utført 
i disse årene.

Den troen Kristian hadde om hen-
sikten med livet, gjorde ham i stand 
til å oppmuntre andre i møte med 
motgang og vanskeligheter. Kristian 
trodde på at vi lever et evig liv – at 
evigheten ikke begynner etter dette 
livet, men at jordelivet er en avgjø-
rende del av evigheten.

Kristian hadde en fast og urokkelig 
visshet om at hans arbeid aldri var 
forgjeves i Herren.  Han frydet seg over 
å være i tjeneste for andre mennesker, 
for da var han også i vår Guds tjeneste. 
For ham var hans religion ikke bare 
gudsdyrkelse. Det var et levesett, et 
livsmønster omsatt i nestekjærlig prak-
sis med en fast og urokkelig tro på sin 
himmelske Fader og hans Sønn, Jesus 
Kristus vår Frelser og Forløser. ◼

sagt av lokale siste-Dagers-hellige

kristian kristensen (1926-2012),  
en bemerkelsesverdig mann
Stein Pedersen, førsterådgiver i misjonspresidentskapet
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 Frelseren sa: “Samle dere ikke skatter på 
jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver 
bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter 

i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og 
tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt 
er, der vil også ditt hjerte være.”

Hvordan skal vi unngå å gå i den fellen slik at 
vi taper av syne det som er viktig her i livet? Jeg 
har følelsen av at vi lett kan få fokus på stadig å 
underholde oss selv, som gjør at vi mister grepet 
om hensikten med livet. Vi bytter tid mot penger, 
og sånn sett er det mange som i liten grad rekker å 
nyte det de igjen bytter mot pengene. Hverdagene 
går rett og slett for fort. Våre bønner blir kortere (vi 
kaller det kanskje mer effektive), vi bruker kanskje 
mindre tid på å studere Skriftene og å foredle våre 
kall. Alt dette for å rekke alt vi tror vi må.

En tanke slo meg for noen måneder siden da 
vi fikk tilbud om et meditasjonskurs på jobben. 
På det kurset lærte jeg å sette ord på en form for 
meditasjon, som jeg føler faller ganske naturlig for 
meg. Jeg er sikker på at flere kjenner det igjen når 
de først forstår hva det er. Jeg tror noen menne-
sker har lettere for det enn andre, og derfor kan 
noen sikkert leve av å selge slike kurs. Uansett, 
instruktøren spurte elevene om de visste hva 
meditasjon var. Det var mange gode og mindre 
gode forslag. Det første mange forestiller seg, er 
kanskje en person som sitter i lotusstilling og sum-
mer en jevn og monoton lyd. Det var det mange 
som foreslo. For å forklare meditasjon begynte 
instruktøren med å gjenfortelle noe han opplevet 
som liten gutt. Han beskrev en vakker morgen 
da solen var på vei opp og man fremdeles kunne 
kjenne en anelse fuktighet i luften. Han gikk 
rundt i undertøyet, til kjøkkenet hvor han smurte 
seg en skive med honning, tok med et glass melk 

og satte seg på trappen rett utenfor huset. Han 
beskrev duften av fuktig luft som holder på å bli 
slikket opp av solen som er på vei opp. Mens han 
sitter der, kjenner han en svak vind som kiler i 
nakken, samtidig som han hører lyden av en veps 
som nærmer seg. Han ser vepsen som kommer og 
lander på skiva med honning. Han studerer den 
og hører hvordan vingene summer når den tar av 
og flyr videre. Han tar en bit av skiva og kjenner 
hvordan honningen setter seg litt fast i ganen. Så 
tar han en god slurk med melk og kjenner hvor-
dan den kalde melken kiler nedover halsen og 
skylder den søte honningen nedover. Det knep-
per i husveggen etter hvert som solen stiger opp 
og gir varme. Dette var første gang han opplevde 
meditasjon. Å være tilstede i nuet, å være i stand 
til å sanse alt som skjer akkurat nå. 

Jeg tror personlig at dette er den kanalen 
Herren taler på. Og hvis vi skal ha noen sjanse til 
å høre hva som blir sagt, må vi være tilstede. Hvor 
mange er ikke mentalt sett på vei til jobb allerede 
når de står på badet om morgenen og pusser 
tennene? Hvor er du hen når du spiser frokost? På 
et møte som skal skje senere? Hvor er vi hen når 
vi sitter i bilen eller på toget på vei til jobben? På 
grunn av den hastigheten vi lever i er det kanskje 
flere og flere som opplever at de ikke klarer å 

vær tilstede i øyeblikket
Eric Johnson, biskop i Moss menighet

Eric Johnson 
med familien 
foran templet  
i Stockholm
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være tilstede i nuet. Så kommer jeg til poenget: 
Jeg opplever at flere mennesker jeg snakker 
med føler en eller annen form for tomhet i livet 
sitt. Noe som mangler. Det står ikke på materi-
elle goder, men snarere noe som er vanskelig 
å sette fingeren på. Jeg lurer derfor på om det 
kan skyldes at vi ikke er tilstede i våre egne liv. 
Hvis vi ikke er tilstede, er det heller ikke rart at 
man kan føle seg tom.

Hvordan ser timeplanen vår ut? Er den kan-
skje altfor full? Hva skal til for å frigjøre plass? 

Å gjøre noe med dette kan innebære et offer. 
Kanskje må vi gi slipp på noe som vi bruker 
svært mye energi på å opprettholde, og som 
egentlig ikke har noen betydning? Kanskje er 
det den og den tingen, eller den og den ferietu-
ren som vi arbeider så hardt for å oppnå, som 
må velges bort. Satan nyter godt av å holde oss 
i aktivitet slik at han kan “lulle (oss) inn i verds-
lig trygghet, så (vi) sier: Alt er vel i Sion, ja, Sion 
trives, alt er vel. Og på denne måten bedrar dje-
velen (våre) sjeler og leder (oss) forsiktig ned til 
helvete” (Se 2 Nephi 28:21).

Jeg vet at Jesus Kristus lever og er vår Frelser 
og vår Mellommann. Han utgjør plussiden av 
regnskapet når vi en dag skal stå ansikt til ansikt 
med vår himmelske Fader. Vi trenger å være 
trofaste mot våre pakter og leve så godt vi kan i 
harmoni med det vi vet er riktig. Herren trenger 
at vi er villige til å tjene og at vi legger vår vilje 
på hans alter. Når alt kommer til alt, er vår vilje 
det eneste vi har å gi. Med den kan vi gi av vår 
tid og alt Herren måtte trenge fra oss. ◼

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 Favorittskrift-
sted (for ungdommer og unge voksne) og Prøver å 
ligne Jesus (for barn).

«og det skjedde at de tok ham 
og bandt ham og pisket 

ham med brennende kvister, ja, 
helt til han døde. og da flammene 
begynte å svi og brenne ham, ropte 
han til dem og sa: se, likesom dere 
har gjort med meg, slik skal det 
skje at deres etterkommere skal 
la mange lide de smerter som jeg 
lider – ja, dødens smerter ved ild – 
og dette fordi de tror på herren sin 
guds frelse» (mosiah 17:13-15).

i løpet av denne tiden blir 
abinadi torturert og et offer for så 
ubeskrivelig mye smerte og lidelser 
at det ikke engang kan forestilles. 
alt dette, kun fordi han forkynte 
guds ord. tenke seg til at han står 
midt blant mange personer som har 
dømt ham til døden og torturert 
ham, og mens han er i ferd med 
å dø, står han der og fortsetter å 
forkynne det han visste var sant.
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Celina F

favorittskriftsteD

abinadis mot 
Dan Vidar H. (17), Moss

Jeg synes abinadi er et utrolig 
godt eksempel for meg. han viste 
så stor tro og ekstremt mye mot. 
Det kan jeg tenke på og lære av når 
det gjelder å dele evangeliet selv. 
sammenliknet med abinadis liv, har 
jeg ikke hatt så store utfordringer 
og prøvelser, men jeg har allikevel 
syntes at det har vært vanskelig å 
misjonere til tider. Da er det godt å 
kunne tenke på det eksemplet og 
den trofastheten som abinadi viste, 
for det hjelper meg til å være mer 
frimodig og dele evangeliet mer. ◼

Dan Vidar H, Moss
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Celina F, Moss menighet
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prøver å ligne Jesus

hjemme hos oss har vi familie-
bønn hver morgen og kveld. 

noen ganger ber pappa om at vi 
skal være gode med hverandre og ta 
godt vare på hverandre. Det hjelper 
oss til å være snillere.

når jeg ber kveldsbønn, takker jeg 
for noe jeg er glad for. Jeg kan også be 
om å få hjelp til noe jeg synes er van-
skelig. Da kan min himmelske fader 
hjelpe meg til å gjøre det rette. ◼


