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 Idet frelsesarbeidet går fremover, er 
det en glede å se et stadig økende 

antall Guds barn bli medlem av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 
“den eneste sanne og levende kirke 
på hele jordens overflate”.1

Jeg pleier å tenke på en ny kon-
vertitt som en uslepen diamant hvis 
sanne skjønnhet, i likhet med en edel-
sten, gradvis vil oppnås gjennom en 
nøye utformet slipe-  og pusseprosess. 
Dette krever en mesterlig teknikk, 
kombinert med kjærlig tålmodighet 
og konsekvent engasjement.

Når en diamant hentes opp av 
gruven, er den ikke vakker. En ekspert 
med mange års opplæring og erfa-
ring må jobbe med den før det skjer. 
Herren ønsker at hvert eneste av hans 
barn skal komme til Kristus og “bli 
fullkommengjort i ham” 2. I likhet med 
skinnende diamanter er fullkommen-
gjorte hellige vakre, edle og praktfulle. 
Deres tro og gjerninger skinner som et 
fyrtårn for verden, og det er ingen tvil 
om at de er annerledes og unike.

Å streve fremover langs veien til 
fullkommenhet er som oftest en van-
skelig oppgave. Det krever betydelig 
innsats og offer. Det krever også uthol-
denhet. Og det innebærer definitivt å 
vite hva vi skulle gjøre og hvordan. I 
sin barmhjertighet har Herren bestemt 
at hans barn må samarbeide, hjelpe 

trelldom i Egypt. Da de opplevde van-
skelighetene ved livet i ørkenen mens 
de ble ledet til det “lovede land”, var 
de ofte fortvilet og ønsket at de kunne 
vende tilbake til Egypt 5. Idet han talte 
om de nye medlemmene, var dette pre-
sident Hinckleys profetiske utfordring:

“Hver enkelt av dem trenger tre 
ting: en venn, en ansvarsoppgave og 
næring i form av ‘Guds gode ord’ 6. 
Det er vår plikt og anledning å sørge 
for disse tingene” 7.

Det er min oppriktige bønn at hver 
av oss vil motta nye konvertitter i 
Kirken med vidåpne armer, med tål-
modighet og godhet, med ekte, usel-
visk kjærlighet. Ved å gjøre dette vil 
vi være en betydelig del av den rene 
og ubesmittede religion8, vi vil hjelpe 
dem å skinne som diamanter, og vi vil 
selv skinne enda mer. På denne måten 
vil vi hjelpe dem å utvikle Kristus- 
lignende egenskaper samtidig som vi 
utvikler disse egenskapene selv. ◼

NOTATER
 1. L&p 1:30
 2. Moroni 10: 32
 3. Mosiah 18: 8- 9
 4. L&p 8:2
 5. 2 Mosebok 16: 3
 6. Moroni 6:4
 7. Liahona, feb 1999, “Enhver konvertitt  

er dyrebar”, President Gordon B. Hinckley
 8. Jakobs brev 1:27
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Støtte til nye medlemmer
Eldste Francisco J. Ruiz de Mendoza, Spania
Områdesytti

hverandre, for å lykkes med å etterleve 
evangeliets lov. Da Alma var ved Mor-
mons vann, på flukt fra den ugudelige 
kong Noahs tjenere, kom et “betydelig 
antall” tilhengere sammen og ønsket 
å inngå pakt med Gud. Alma følte at 
de var klare til å bli døpt, for de var 
“villige til å bære hverandres byrder, 
så de kan være lette… og… til å sørge 
med dem som sørger… trøste dem 
som trenger trøst, og stå som Guds 
vitner til alle tider og i alle ting og på 
alle steder… like til døden” 3.

Nye medlemmer har for første gang 
kjent Guds ånd. Dette har skjedd som 
følge av at medlemmer og misjonærer 
bærer vitnesbyrd for dem. De har følt 
evangeliets sannhet i sjel og sinn ved 
Den hellige ånd som har kommet over 
dem og tatt bolig i deres hjerte 4. Som 
ytterligere oppfyllelse av dåpspakten 
trenger de å bli elsket og næret slik at 
de ved dette eksemplet kan oppleve 
enda større glede og utvikle trangen 
til å gjøre mot andre det som har blitt 
gjort mot dem.

Som avdøde president Gordon B. 
Hinckley minnet oss alle på, må en ny 
konvertitt forlate tidligere vaner og til 
og med gamle venner og forbindelser. 
Denne drastiske avvikelsen fra gamle 
til nye veier er ikke enkel, og den 
nyomvendte risikerer ofte motløshet. 
Husk Israels barn, da de ble frigjort fra 

Eldste  
Francisco J. Ruiz 

de Mendoza
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Kittel Kittelsen for 
misjonærforbe-
redelsesklassen. 
Hadde hun blitt 
spurt i forkant av 
denne klassen 
hvor hun ville 
være om 5 år, ville 
hun aldri trodd hun ville valgt 
å dra på misjon.

Glenn Brownli, misjonsleder 
i Drammen menighet, mintes 
opplevelsen da han ble kalt av 
biskopen sammen med sin kone 
og fikk følelsen etter hvert at 
det kom til å bli moro å være 
misjonsleder. Herren velsigner 
oss når vi utøver vår tro og vet 
at misjonærarbeidet har evige 
konsekvenser.

Søster Evans: Vi gleder oss 
over alle de trofaste medlem-
mene. “Hva min egen styrke 
angår er jeg svak, derfor vil 
jeg ikke rose meg av meg selv 
men i min Gud.” Mange viktige 
mirakler har blitt utført i Norge

President Evans: “God, bedre 
og best: Min kone er best!”

Vi har ingen tid å miste. Vi 
må alle arbeide med hast. Vi må 
arbeide sammen. Inviter misjo-
nærene hjem. Gi henvisninger. 
Jobb sammen med misjonærene, 
særlig i undervisning.

 Konferansen for medlemmer 
fra Vestlandet, Sørlandet, 

Telemark, Vestfold og Buskerud 
ble avholdt 26.- 27. april 2014 
på Fredfoss konferansesenter 
i Vestfossen. Det var besøk av 
eldste Clifford T. Herbertson, 
områdesytti fra England.

Det ble mottatt veiledning om 
hva som er viktig for medlem-
mene nå, for egen, familiens, 
forfedres og andre sjeler frelse.

President Tarjei Pedersen 
gav oppfordringen på ny om å 
studere Mormons bok og motta 
de velsignelsene som kommer 
gjennom å lese i Mormons bok 
hver dag. Han viste til de vel-
signelsene som har blitt mottatt 
for dem som hadde tatt imot 
oppfordringen ifra sist konfe-
ranse om å studere Mormons 
bok hver dag.

Stefan Fromgren talte om 
å fremskynde Herrens arbeid. 
Han delte med forsamlingen 
en spesiell drøm han hadde 
om en høne som samler 
sine unger under sine vinger 
som et bilde på den trygghet 
Kristus gir oss.

Søster Lene Steffensen fra 
Stavanger holdt tale etter net-
topp å ha levert inn misjons-
papirene sine. Hun roste bror 

Søster Marit Evensen, tem-
pelvertinne: Takk forat dere 
kommer til templet. Norge er 
på mange måter ryggraden 
til Stockholm tempel. Vi gle-
der oss over at dere tar med 
dere deres barn til templet. 
Jeg føler takknemlighet til min 
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Vårkonferanse for 
Drammen stav
Trond Barth, Tønsberg
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himmelske Fader som elsker 
meg, til Jesus Kristus, min 
familie, for deres vennskap, for 
Joseph Smith og for templene. 
Fortsett med det arbeidet, kjære 
brødre og søstre.

President Jan Evensen, 
Stockholm tempel: Jeg ble  
medlem da jeg var 24 år og 
hadde en del vanskeligheter da. 
Men jeg var trofast, og jeg trodde 
på evangeliet. Jeg vet i dag med 
mye sterkere overbevisning. 
Jeg vil utfordre dere og be dere 
innstendig om å kjenne Den 
hellige ånd. Dere vil da få klare 

Tidligere  
misjonspresident 
i nytt kall
Ronny Stulen

I november forrige år ble det kunngjort 
at president Lynn James Poulsen og 

søster
Ardith Nielson Poulsen fra Logan, 

Utah, var blitt kalt som ledere for Oak-
land Temple Visitors’ Center. De tiltrådte 
stillingen i januar 2014 og vil være der til 
januar 2016. “Oakland er en spesiell plass 
… og vi trives bra,” skriver de. ◼

tanker samtidig som dere kanskje 
får svar på ting dere har bedt om. 
Ungdom har strålende opplevel-
ser i templet, og får føle og kjenne 
denne gleden ved å få styrket 
sin tro på at vi har en himmelsk 
Fader og at han elsker dere.

En ledende embedsmann 
fra Kirken inviterte opp til 
talerstolen misjonspresident, 
stavspresident og meg som tem-
pelpresident og ba oss omfavne 
hverandre for å symbolisere at 
vi arbeider for samme sak.

Søster Herbertson:
Uansett hvor du/dere blir 

kalt, så vit at dere vil bli kalt 
akkurat dit dere skal være. Vi 
har alle så mye å være takknem-
lig for når vi blir medlemmer av 
denne kirken. Vi blir medlem-
mer av en veldig stor familie.

Men er vi virkelig der for alle 
våre søstre og brødre?

Strekker vi oss ut til dem når 
de trenger hjelp av oss?

Er vi noen ganger raske til 
å dømme?

Rekker vi ut en hjelpende 
hånd til dem som har falt eller 
som søker og leter?

Eldste Herbertson:
“Vi trenger å rekke ut en 

hånd og bringe tilbake de tapte 
fårene.”

Vi kan bli flinke misjonærer, 
og vi kan gå ut og undervise om 
evangeliet.

Søster Harbertson talte
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Poulsens leder besøkssentret ved  
Oakland Tempel
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Husk på vårt vitnesbyrd og 
del det, tenk tilbake på da vi 
selv ble omvendt.

Mitt håp er at vi alle skal finne 
vår egen rolle i dette arbeidet. ◼
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Vårkonsert i Sandvika i mai
Ole Podhorny

Unge voksne kor fra 
Oslo dirigert av Tove 
Andersen
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Bjørn Austenaa på 
valthorn

O
LE

 P
O

DH
O

RN
Y

Laura Weli  
på fløyte
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Edvard Danielsen  
på trekkspill
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 Den årlige vårkonserten i Sandvika 
inneholdt alt fra folkeviser til det 

sakrale, allsang, kor og solofremføringer. 
Hilde H. Andersen deklamerte André 
Bjerkes dikt “Den hemmelige sommer”, 
Christine Andersen sang nyklassike-
ren “Gabriellas sang” akkompagnert av 
Matthias Isaksen, Bjørn Austenaa briljerte 
som vanlig på valthorn (“Jorden med sitt 
blomsterflor”) og Edvard Danielsen gledet 
oss med trekkspill “Sous le ciel de Paris”.

Inger- Elisabeth Skancke sang sin egen 
“Ingers fiskevise” som har en egen snert. 
Laura Weli spilte fløyte, Fantasi sats nr. 
1 av Teleman, og Rebekka Røsaker sang 
“A Thousand Years” av Chr Perri (akk. 
Matthias Isaksen). Lise Pedersen dirigerte 
Romerikes kor i “Irish Blessing”, mens 
Tove Carlsen ledet allsangen og bandt 
programmet fint sammen. Hennes Unge 
voksne- kor fremførte til slutt “Go Ye 
now in Peace” av J.E. Eilers før allsan-
gen “Fagert er landet” der Gurlie Linge 
akkompagnerte – som et punktum for 
en vellykket kveld. ◼

Du er velkommen til å sende inn nyhetsartikler 
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 kategoriene “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 37086085 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 Moss, 

e- post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934  
eller 69271704 ◼
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 Søndag den 11. mai var det grens-
konferanse i Arendal med besøk av 

mange ledere fra Drammen stav. I den 
forbindelse ble president Geir Olav Berg 
(Kristiansand) avløst som grenspresi-
dent i Arendal, og i hans sted ble Ronny 
Stulen kalt. Sammen med sin kone, Anne 
T. Berg, som gjorde en fantastisk innsats 
som president for Primær, var de begge 
gode eksempler på hvordan medlemmer 
og ledere burde være.

President Ronny Stulen valgte som 
sine rådgivere Dagfinn Løvold og Ole B. 
Stulen. Sistnevnte er kalt til Leeds England 
fra 17. juli i år. ◼

Navn: Sarah Victoria Oldham 
(“Søster Oldham”)
Alder: 20 år
Bosted: Utah

Fortell litt om deg selv
Jeg er eldst i en søskenflokk 

på 5. Musikk er en stor del av 
livet mitt. Jeg spiller fiolin, piano 
og ukulele. Ukulele er favorit-
tinstrumentet mitt! Jeg har så 
gode minner fra barndommen 
når hele familien var på cam-
ping. Vi spilte ukulele og sang 
rundt bålet … gode minner.

Jeg studerte business på BYU 
før jeg dro på misjon og skal 
fullføre når jeg kommer hjem. 
Jeg er usikker på hvor det vil 
bringe meg med hensyn til 
arbeid, men jeg vil bidra til sam-
funnet på en eller annen måte. 
Jeg drømmer om en stor familie, 
kanskje 6 barn!

Jeg gjorde et lite google- søk 
og fant ut at du hadde deltatt 
på en misse- konkurranse! 
Fortell mer om det?

Hehe, ja det var gøy! Det var 
en konkurranse for ungdom i 
USA, jeg representerte Utah. Vi 
måtte vise til gode karakterer 

Grenspresident Ronny Stulen med sine 
rådgivere
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Ny grenspresident 
i Arendal
Sakset fra menighetsbladet i Arendal

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

Min tipptippoldemor  
var den første kvinnen  
som ble døpt i Norge
Fra bloggen http://www.Mormonkvinner.com

fra skolen, vise et talent (jeg 
spilte fiolin), vi ble intervjuet 
og måtte svare på spørsmål 
foran publikum. Det var ingen 
badedrakt-  poseringer, ellers 
ville jeg ikke deltatt!

Hvor langt kom du?
Topp 10

Hvordan kom du frem til 
avgjørelsen om å reise på 
misjon?

Jeg har alltid vært aktiv i 
Kirken og hatt et vitnesbyrd 
om evangeliet, men å reise på 
misjon har ikke vært i mine 
tanker. Så ble aldersgrensen 
senket, og plutselig kom tanken 
snikende. Skulle jeg dra?! Jeg 
fastet og ba over en lang peri-
ode. Jeg fikk ikke svar i det hele 
tatt. Det var utrolig frustrerende. 
Hva skulle jeg gjøre nå? Jeg 
bestemte meg for å dra, jeg ville 
angre hvis jeg ikke gjorde det. 
I samme sekund som jeg hadde 
tatt avgjørelsen, kom bekref-
telsen fra Den hellige ånd. Jeg 
visste at valget jeg hadde tatt var 
rett. Det var en herlig åndelig 
opplevelse som bekrefter mitt 
vitnesbyrd om bønn. Herren 
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svarer på sin måte, ofte etter  
at vi har tatt et valg. Det var  
en lekse jeg trengte å lære.

Hvor mye kontakt får dere 
ha med de der hjemme under 
misjon?

En gang i uken får vi lese og 
skrive email. Før var det bare 
til vår nærmeste familie, men 
nå kan vi holde kontakten med 
hvem vi vil. (Bortsett fra mann-
lige bekjentskaper her i Norge 
som ikke er våre undersøkere)

Hvordan reagerer norske 
kvinner på at mormonkvinner 
ikke har prestedømmet?

Mange, både kvinner og 
menn, har spørsmål om dette. På 
utsiden kan det se dårlig ut. Men 
jeg prøver å forklare at preste-
dømmet ikke handler om makt, 
men om ansvar. Prestedømmet 
handler om å tjene når alt kom-
mer til alt.

Hva er det viktigste  
budskapet du vil dele  
med oss nordmenn?

Vår himmelske Fader ønsker 
at vi skal ha det godt her på 
jorden og finne lykke. Også i det 
neste livet. Gjennom Jesu Kristi 
forsoning er det mulig å finne 
løsninger på problemer, finne 
trøst og nå vårt potensial som 
Guds barn. Jeg ønsker at alle 
skal vite om vår mulighet til å 
leve med våre familier for alltid. 

 Jeg er vokst opp i Salt Lake City med min 
familie, som består av mamma, pappa og 

tre søsken. Jeg elsker å danse, har holdt 
på med ballett, jazz og moderne dans. Jeg 
er også veldig glad i å skrive, spesielt dikt. 
Hele familien dro et halvt år til Afrika på et 
humanitærprosjekt. Vi bygget skoler, lagde 
skrivepulter og underviste engelsk. Jeg stu-
derte Public Relations på BYU før jeg dro på 
misjon, og skal fullføre mastergraden når jeg 
kommer hjem.

Jeg har vokst opp i Kirken og har alltid 
vært et aktivt medlem. Men i ungdomstiden 
var det en periode med usikkerhet. Foreldrene 
mine fikk utfordringer med sitt vitnesbyrd, og 
moren min sluttet en periode å gå kirken. Det 

Evangeliet er rett og slett veien 
til lykke!

Hva er det beste med å være 
misjonær?

Jeg synes det er fint å kunne 
dele noe som gjør meg selv 
så glad. Og dette får jeg gjøre 
hver dag! Jeg prøver å følge 
Jesu Kristi eksempel, og av 
det lærer jeg mye.

Fortell om din norske tipp-
tippoldemor. Føler du noen 
bånd til henne?

Min tipptippoldemor, Tarjer 
Serine Torjusdatter, var fra Risør 
og var den første kvinnen som 
ble døpt inn i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige, i 1852, 30 
år gammel. Hun ble gift med en 
kaptein Evensen som også var 
mormon. De bestemte seg for å 
emigrere til Amerika, men dagen 
før de skulle reise, døde man-
nen. Serine dro selv og hadde 
med seg sine fem barn.

For en tid tilbake pratet vi 
med en mann som hadde mistet 
moren sin for kort tid siden. Vi 
underviste ham om frelsesplanen 
og åndeverdenen. Jeg fikk en 
sterk følelse av at min tipptippol-
demor var tilstede og hjalp meg 
å undervise denne mannen. Det 
var spesielt, for jeg har bedt mye 
om at hun må være med meg på 
misjonen min her i Norge. Dette 
var en sterk åndelig opplevelse 
som jeg aldri vil glemme. ◼

Sarah  
Victoria  
Oldham,  
søstermisjonær 
i Norge
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Svaret på mine bønner 
etterlot ingen tvil
Søster Mccall Rose Frampton
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føltes som jeg var ombord på et synkende skip. 
Jeg hadde basert mye av mitt vitnesbyrd på 
deres tro. Hva skulle jeg tro nå? Hva mente JEG 
egentlig? Denne perioden var vanskelig, men 
helt nødvendig for meg. Jeg utviklet min helt 
egen tro og mitt vitnesbyrd om evangeliet, uav-
hengig av mine foreldre. De er begge aktive i 
Kirken nå og er veldig glad for at jeg har reist 
på misjon.

Avgjørelsen om å reise på misjon
Jeg hadde aldri planlagt å dra på misjon. 

Men etter at aldersgrensen ble senket, så kom 
tankene til meg. Jeg hadde ikke så lyst egent-
lig, for jeg var midt i studier og hadde kjæreste. 
Det passet ganske dårlig å dra. Men tankene 
om å reise på misjon slapp allikevel ikke taket, 
så jeg bestemte meg for å be om det og ta 
Herren med på råd. Jeg stilte meg oppriktig 
åpen og var innstilt på å dra hvis det var Hans 
vilje. Svaret jeg fikk på mine bønner etterlot 
seg ingen tvil. Så nå er jeg her i Norge. :) Det 
er jeg utrolig takknemlig for.

Det viktigste budskapet
Det er å kunne fortelle og vitne om at Gud 

faktisk finnes! At vi har en Far i himmelen som 

virkelig bryr seg om alle oss her på jorden. Deg 
og meg. Mitt inntrykk er at mange nordmenn 
ikke tror på noe spesielt, så for meg er det 
fantastisk å kunne dele akkurat dette. Et annet 
budskap som er like viktig er at Gud besvarer 
alles bønner.

Det beste med å være misjonær
Det beste med å være misjonær må være 

at jeg treffer så mange forskjellige og flotte 
folk hver dag. Uansett om de hører på meg 
eller ikke.

Kvinner og prestedømmet
Som kvinner har vi kanskje en større med-

født evne enn menn til å uttrykke følelser 
og leve oss inn i andres situasjoner, uttrykke 
empati. For meg er dette åndelige gaver som 
allerede bor i oss kvinner. Prestedømmet er 
gitt til mennene for blant annet å utvikle dette. 
Disse åndelige gavene er utrolig viktige å ha 
med seg i misjonærarbeidet. Vi kommer jo tett 
innpå livet til mange mennesker. At vi ikke 
kan døpe våre undersøkere synes jeg ikke 
er noe problem. Det pleier å være en pres-
tedømsbærer fra menigheten som gjør dette. 
Det er fint at de knytter bånd til andre enn 
oss, vi reiser jo videre.

Forfedre fra Norge
Min tipptippoldemor, Hilde Mathilde, var fra 

Kongsvinger. Hun ble undervist av misjonærene 
og ble døpt i kirken vår bare 16 år gammel 
sammen med foreldrene sine. Det skjedde om 
natten, i en frossen elv. Hun var sangerinne og 
deltok på en skandinavisk sangkonkurranse da 
hun var 18 år. Premien var en reise til Amerika. 
Tipptippoldemoren min vant hele konkurran-
sen og reiste over. Der traff hun min tipptippol-
defar og slo seg ned i Salt Lake City. ◼

Søster Mccall 
Rose Frampton, 
søstermisjonær 
i Norge
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 ”Og nå, mine 
sønner, husk, 

ja, husk at det er på 
vår Forløsers klippe 
som er Kristus, Guds 
Sønn, at dere må 
bygge deres grunn-
voll, så djevelen, når 
han sender ut sine … 
piler i hvirvelvinden, 
ja, når all hans hagl og 
hans mektige storm 
slår mot dere, skal det 
ikke ha noen makt 
over dere til å trekke dere ned i elendighetens og 
den evige pines avgrunn fordi klippen dere er byg-
get på, er en sikker grunnvoll, og hvis menneskene 
bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle.”

Klippen som blir beskrevet i dette verset, er et 
bilde på Jesus Kristus og hans evangelium, i betyd-
ningen av et sterkt fundament og støtte. Satan er et 
ekte vesen som gjør alt han kan for å ødelegge oss. 
Vi blir møtt av kraftige destruktive krefter av synd, 
ondskap, umoral og uærlighet. Og nå står vi overfor 
denne dårlige innflytelsen i en yngre og yngre alder.

Men i dette verset får vi et sterkt løfte fra 
vår himmelske Fader. Det står at hvis vi bygger 
vår grunnvoll på Jesus Kristus, vil vi ikke falle. 
Mormons bok er en kraftig beskyttelse mot hvir-
velvindene som kommer. Daglig skriftstudium 
sammen med bønn gjør det mulig for oss å 
komme nærmere vår himmelske Fader, og vi vil 
få den beskyttelsen som vi trenger. ◼

Av og til gjør vi ting som  
vi vet er galt
Simon J. Moss menighet
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Nettsiden http://www.lds.org/music inneholder ressurser som er 
verdt å se på. Her kan du også laste ned musikk/salmer som 

lydfiler eller norsk tekst/andre språk med noter.
Se https://www.lds.org/music/library/church- magazine- music- 

liahona ◼

Ole B. Stulen,  
misjonær i England

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

 A v og til gjør vi 
ting som vi vet 

er galt. Da trenger 
vi å omvende oss.

Å omvende seg 
betyr å snu seg 
bort fra det som er 
galt til det som er 
riktig. Vi trenger å 
være lei oss for det 
gale vi har gjort, si 
unnskyld, prøve å 
rette opp i det og 
prøve å ikke gjøre 
det igjen.

Hvis vi tror på 
Jesus Kristus, har 
han allerede tatt 
straffen for oss slik 
at vi kan bli tilgitt 
og starte på nytt igjen. Det er hans store gave til 
oss fordi han elsker oss. ◼

Djevelen vil ikke ha 
noen makt over oss 
(Helaman 5:12)
Ole B. Stulen, Arendal


