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 Mine beste juleminner som den 
yngste av fire gutter, var tiden 

jeg tilbragte hjemme hos mamma og 
pappa sammen med mine brødre og 
deres hustruer. Jeg var det eneste ens-
lige medlemmet av Kirken i familien 
den gang.

Jeg elsket skravlingen, ertingen, 
latteren, spillene og den deilige kypri-
otiske maten – fylte vinblader var min 
favoritt! Jeg kan imidlertid ikke huske 
at jeg tenkte på den virkelige menin-
gen med julen.

Ting er naturligvis annerledes nå 
som vi har det sanne evangelium i 
vårt liv. Mine to døtre er voksne og 
gift, og likevel er de beste øyeblikkene 
de som innebærer å sitte rundt bordet 
og bare være sammen.

Og slik er det for mange idet de 
benytter anledningen til å fornye sin 
kjærlighet til familien i julen. Forsøk 
på å verdsliggjøre denne tiden av året 
synes ikke å ha påvirket dette behovet 
for å være sammen.

Min hustru og jeg virket i Hellas 
Athen misjon mellom 2009 og 2012. 
Vi følte ofte behov for å gjøre mer 
for å hjelpe våre medmennesker. Det 
var disse følelsene som fikk oss til å 
beslutte å endre våre planer 1. juledag. 

Sannheten er at vi ikke kan eller 
bør la noen gå fra oss uten en invita-
sjon. Svaret kan bare være “ja, nei eller 
kanskje”, men hva om én sier “ja”? 
Hva om disse vår himmelske Faders 
edelstener faktisk sier ja? Vi bistår med 
å åpne døren til evigheten for dem, 
og hvor stor skal ikke vår glede være 
med dem i vår Faders rike?

Dette er den beste tiden av året 
til å invitere andre til å komme til 
Kristus, fordi mange gjerne kommer 
til en julekonsert eller et julebord, 
men ikke det de anser for å være et 
mer formelt møte.

Som barn satt jeg ved bordet sam-
men med min jordiske far. Som mann 
sitter jeg ved bordet sammen med min 
familie. La nå andre bli med oss og 
sitte ved vår himmelske Faders bord. 
Jeg vitner om en himmelsk Fader og 
hans Sønn som kun ønsker at vi alle 
skal bli med dem på festen.

Jeg ber om at denne artikkelen må 
påvirke vårt hjerte idet Den hellige ånd 
oppfordrer oss til å handle og gi andre 
endeløse julehøytider i evangeliet. ◼

LOKALSIDER

B U D S K A P  F R A  O M R Å D E T S  L E D E R E

Om å bringe julens velsignelser 
til menneskene rundt oss og 
vårt ansvar for å invitere
Eldste Christopher Charles, England
Områdesytti

I stedet for en dag med hvile og avslap-
ning bestemte vi oss for å be alle misjo-
nærene bli med oss og yte tjeneste for 
medlemmer og undersøkere i Athen 
ved å sørge for mat og sårt tiltrengt 
kjærlighet i en tid med skjebnesvangre 
økonomiske omveltninger i Hellas:

“Når dere er i deres medmen-
neskers tjeneste, er dere jo i deres 
Guds tjeneste” (Mosiah 2:17). Det var 
rørende å se misjonærene utføre så 
kjærlig tjeneste og ikke spise selv før 
alle andre var mette.

Da jeg snakket med medlemmene, 
sa de at det ikke var maten som var vik-
tig for dem, men at de følte seg elsket.

Dette er ikke slutten på historien. 
På ett tidspunkt under festen gikk jeg 
ned i 1. etasje og så en middelaldrende 
kvinne titte gjennom glassdøren i foa-
jeen. Jeg inviterte henne inn. Først tak-
ket hun nei, men med litt oppmuntring 
kom hun inn, og i løpet av få minutter 
var det som om hun var et etablert 
medlem som nøt maten og festlighe-
tene. Det var virkelig hjertevarmende!

Vi ble enda mer begeistret da vi et 
år senere dro tilbake til Hellas på opp-
drag, og hun var der på søndag. Alt 
som skulle til var et enkelt smil og en 
invitasjon!

Eldste Christopher Charles
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Søndag den 8. juni hadde vi en litt spesiell taler 
på vårt ukentlige nadverdsmøte her i Arendal. 

Da var den verdenskjente kunstmaleren Greg 
Olsen på besøk sammen med sin hustru Sydnie, 
tre av deres barn og en svigerdatter, og han tok 
gladelig imot invitasjonen til å si noen ord.

Dagen før hadde familien hatt en travel dag 
i Risør og Søndeled på leting etter steder hvor 
deler av familien kom fra. Og de fikk se det de 
hadde håpet å finne. Rundturen startet i Risør, 
hvor de fikk se hvor Svend Larsen, Norges første 
medlem, hadde bodd. Riktignok kunne de ikke 
få se selve huset, for det gikk med i den store 
bybrannen i 1861, men de fikk se hvor huset 
tidligere hadde ligget.

Samtidig fikk de en liten innføring i hvordan 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hadde 
kommet til Norge. Så gikk ferden gjennom den 
gamle trehusbebyggelsen opp til Risør kirke, hvor 
flere i slekten hadde blitt barnedøpt. De fikk se 
det gamle fengslet fra Gjerstad som har blitt flyttet 
til sentrum, og stedet som smedmester John Olsen 
og hans assistent Peter Adamsen, de to første som 
ble døpt i Norge, muligens hadde arbeidet.

Så gikk ferden videre forbi Røed, stedet hvor 
det aller første møtet ble holdt, til Søndeled kirke. 
Der ønsket de å se om noen i slekten var begravet, 
men de fant ingen gravsteiner som stemte med 
navnene de lette etter.

Ett av dagens høydepunkter kom da de nådde 
Robersvik. Der traff de et søskenpar som viste 
seg å være fjerne slektninger. Deres slektslinjer 
løper sammen for litt over 150 år siden. At de vir-
kelig var i slekt ble helt tydelig da fruen i huset 
hentet et ungdomsbilde av seg selv. Det var over-
raskende likt ekteparets16- årige datter som også 
var med på turen.

Prikken over i’en kom da vi ruslet bort til 
Nyhavn, et par hundre meter unna. Der lå frem-
deles huset som oldefaren til Greg Olsen, Vrol 
Christian Olsen, ble født i, og som han besøkte da 
han kom tilbake som misjonær i årene 1899- 1902. 
Søndag ettermiddag gikk turen til Bommyr for å se 
dette stedet, og dessuten treffe fjerne slektninger 
fra en annen slektslinje. ◼

L O K A L N Y T T

Kunstmaleren Greg Olsen finner sine røtter
Ronny Stulen, Arendal

Kunstneren 
Greg Olsen  
med familie
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Biskopssamling i Asker
Ole Podhorny

 Alle biskopene i Oslo og 
Drammen staver var, sam-

men med stavspresidentskapene 
i disse stavene, samlet 15.- 16. 
august 2014.

Fredag 15. august var alle 
biskoper og grenspresidenter 

i Oslo og Drammen staver 
invitert til å møte på Vestlia i 
Asker. Der møttes de etter invi-
tasjon fra president Pedersen 
og president Andersen for 
å dele erfaringer og disku-
tere hva mer vi kan gjøre i 
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Norge for å oppfylle president 
Thomas S. Monsens invitasjon 
om å “Fremskynde arbeidet”. 
Invitasjonen om å “Fremskynde 
arbeidet” gikk ut til alle staver, 
menigheter og medlemmer i 
hele verden 2014. Den føyer 
seg inn i rekken av slike invi-
tasjoner som Herrens profeter 
har gitt gjennom alle tider.

Tilstede var også eldste Joutte-
nus fra Finland og misjonspresi-
dent Evans fra Den norske misjon.

Samlingen på Vestlia startet 
fredag ettermiddag og fortsatte 
til lørdag 16. august etter lunsj. 
Da dro flere av lederne for å 
delta på Misjonærforberedel-
seseminaret som ble arrangert 
i Drammen fra fredag 15. til 
søndag 17. august. (Her var ung-
dommer samlet fra hele landet 
for å delta i et intensivt kurs i 
regi av Kirkens skoleverk.)

Biskoper og kirkeledere samlet
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Forankret i Moses 1:39, “For 
se, dette er min gjerning og 
min herlighet – å tilveiebringe 
mennesket udødelighet og evig 
liv”, ble følgende temaer gjen-
nomgått: 1) bønn hver dag om 
å få “en anledning til å dele/invi-
tere/bidra i misjonærarbeidet,” 
2) faste hver fastesøndag resten 
av året for å hente innsikt og 
styrke til å rekke ut en hånd og 
invitere en annen til å oppleve 
evangeliets velsignelser, 3) hvor-
dan kan vi ved tro og handling 
utfordre oss selv og oppleve 
gode misjonærerfaringer i livet.

Lørdag ble avsluttet med et 
kraftig vidnesbyrdsmøte. “Da 
den ene biskopen etter den 
andre reiste seg og bar sitt kraf-
tige vidnesbyrd, følte jeg virkelig 
at jeg satt blant åndelige kjem-
per,” sa president Andersen etter 
denne flotte samlingen. ◼

Friidrettsdag  
og fotballturnering 
på Melløs i Moss
Ole Podhorny

 Lørdag 23. august 2014 ble det på Melløs stadion 
i Moss arrangert Friidrettsdag og fotballturne-

ring for Drammen og Oslo stav. Moss Idrettslags 
frivillige funksjonærer stilte opp som tidtagere og 
oppmålere. Flere av deltagerne tok idrettsmerket 
som var ett av tilbudene.

Drammen vant fotballturneringen og gikk 
seirende ut av finalen mot Fredrikstad. Været 
var strålende, og mange familier nøt dagen 
sammen. Primærforeningen i Moss hadde eget 
tilbud til barna. ◼

Vinnerlaget fra Drammen

M
AR

G
RE

TH
E 

EV
EN

SE
N

Stavspresidenten i Drammen støttet laget og familien
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 Vi forlot den trygge leiren 
vår og la ut på en ferd vi 

ikke hadde gått før. Vi ante 
ikke hva som ventet oss. Vi ble 
sendt avgårde i grupper for å 
bestige en liten fjelltopp. Det 
startet forholdsvis enkelt, og de 
fleste klarte seg bra. Sånn er det 
med oss i livet også. De fleste 
av oss har en god, trygg start. 
Motbakkene vi møter er forholds-
vis slake i forhold til de vi treffer 
på senere i livet. Etter hvert ble 
bakkene brattere og brattere.

På gruppa vår var det stor 
spredning i den fysiske formen. 
Noen nærmest løp opp bakkene, 
mens jeg dannet baktroppen 
som alle alltid måtte vente på. 
Jeg spøkte med at det blir i hvert 
fall ikke tur til Besseggen på 
meg med det første. Da var det 
en som svarte at det kommer 
jo an på hvor forberedt man er 
fysisk, akkurat som man også 
kan forberede seg åndelig. Er du 
i god åndelig form ved å “trene” 
daglig (skriftstudium, holde 
bønn, osv.), er du også bedre 
utrustet til å takle de åndelige 
motbakkene.

Et par steder syntes jeg det 
var så tungt at jeg var overbe-
vist om at kroppen min fysisk 
ikke ville klare å gjennomføre 
hele turen og nå toppen. Jeg 

Til Unge kvinner  
på pikeleir i Telemark
Mina Strand, Romerike menighet

Heiagjeng fra Moss
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Ivrige spillere
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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

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

ba så inderlig til min himmelske 
Fader inni meg at jeg var sikker 
på at de som gikk i nærheten, 
hørte ordene gjennom pusten 
min. Jeg ba om og om igjen om 
at jeg – vær så, vær så, vær så 
snill – måtte få styrke til å klare 
å komme meg opp motbakkene. 
Jeg hadde satt meg et mål, og 
dette målet gjorde at jeg ikke 
ønsket å snu. Men for å komme 
dit måtte jeg gjennom bakkene 
først. Vår himmelske Fader 
gjorde ikke så jeg slapp bak-
kene. Han tryllet meg ikke til 
toppen. Men jeg klarte å holde 
bena gående.

Mens jeg gikk, tenkte jeg hele 
tiden på det som står i Matteus 
11:28- 30: “Kom til meg, alle som 
strever og har tungt å bære, og 
jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk 
på dere og lær av meg, for jeg 
er nedbøyd og ydmyk av hjertet. 
Så skal dere finne hvile for deres 
sjeler. For mitt åk er gagnlig, og 
min byrde er lett.” Dette skrift-
stedet hjalp meg å komme meg 
videre. Jeg følte at jeg hadde 
fryktelig tungt å bære. Hvis vi 
føler at vi har åndelige tyngder å 
bære, så vet vi at Kristus kjenner 
oss og vår smerte. Vi vil kunne 
finne hvile hos Kristus, akkurat 
slik jeg visste at jeg ville finne 
hvile når vi nådde toppen.
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Da det flatet ut og gikk litt 
nedover, ble vi litt mindre foku-
sert på veien. Vi fikk tid til å 
slappe av litt, men det gjorde 
også at vi ikke la merke til alle 
farene som lurte. Dette førte til 
at i hvert fall halve gruppa vår 
ble stukket av jordveps. Det var 
nesten bare de yngste som ble 
stukket, og de hadde frykte-
lig vondt. En av de fantastiske 
eldre jentene sa at hun ønsket 
at vepsen hadde stukket henne 
i stedet. Akkurat sånn er det med 
oss åndelig. Vi ser noen som har 
det vondt, og ønsker å ta bort 
smerten. Dette er kanskje den 
største Kristus- lignende egenska-
pen vi kan ha – empati. Og det 
er akkurat dette Kristus gjorde 
for oss. Han tok det vonde på 
seg da han var i Getsemane, så 
vi slipper evig lidelse.

Mens vi tok en pause etter 
vepseangrepet, sa en av jentene 

 Vi husker dem som Marit og Robert. Hun het 
Marit Torp og var fra Son. Han het Robert 

McFadzean og var fra Edmonton, Alberta 
(Canada).

Hun kom til Paris høsten 1969 som au pair der 
jeg var misjonær. Vi hadde gått sammen på gym-
naset i Moss. Jeg inviterte henne til kirken og til 
å bli undervist. Hun fant gleden i evangeliet og 
frelsesplanen og ble døpt. I Paris gren kalte de 
henne «la petite norvegienne». Så dro hun hjem, 
traff medlemmer i Oslo gren og i Moss, deriblant 
min kjæreste Tone. Hun ble tatt godt vare på.

Robert hadde forlatt sitt hjemsted og sine uni-
versitetsstudier, og lovet han ikke ville vende 
tilbake før han hadde funnet meningen med livet. 
Han mønstret på en norsk båt og havnet etterhvert 
i Moss, der han bygget om en båt som han planla 
en verdensomseiling med. Hele tiden leste han 
bøker om filosofi og religion. Så banket misjonæ-
rene på døren sommeren 1971, og de begynte å 
undervise ham. Han undersøkte Kirken ivrig og 
grundig, men var skeptisk til å bli døpt. Han kom 
til kirken hver uke, og der minnes han at Tone ga 
ham et eksemplar av Ensign. Han forteller at han 
leste en tale der som ga ham det puffet han trengte 
for å bli døpt. Dagen etter dåpen traff han Marit, 
og de snakket lenge sammen.

Sommeren 1972 giftet de seg og bosatte seg i 
Moss, der de ble GUF- ledere. I 1973 ble deres første 
barn født, og Robert ble den første Seminar- lærer 
i den avhengige grenen. Året etter emigrerte de til 
Canada, der Robert gjenopptok universitetsstudiene. 
Han fikk etterhvert stilling som lærer på et college 
i Vermilion, Alberta. Der har de nå bodd i 30 år.Unge kvinner på leir i Melum, Telemark
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at “jeg skulle ønske at noen 
kunne advare oss, så vi kunne 
gå en annen, tryggere vei”. Vi er 
så heldige at vi har Den hellige 
ånd i vårt liv. Det er opp til oss 
om vi vil lytte til hans advarsler 
eller ikke.

På toppen var det noen “tje-
nende engler” som ventet på 
oss. De hadde gått løypa før oss. 
De visste om utfordringene og 
farene som fantes, og noen av 
dem gikk til og med løypa både 
to og tre ganger for å hjelpe 
noen som var i nød og hadde 
gått seg vill. Akkurat på samme 
måte har vi engler rundt oss i 
vårt liv, og de ønsker å hjelpe 
oss fremover på vår vei. De vet 
hva vi har vært gjennom, de har 
erfart det selv.

For meg ble denne turen en 
åndelig fest, og jeg er så takk-
nemlig for at jeg fikk styrke til 
å gjennomføre den. ◼

Marit og Robert 
McFadzean – en 
pionerhistorie
Ole Podhorny
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Tilsammen syv barn fikk de. Idag har de 30 
barnebarn. De har vært på to misjoner: en som 
arbeidsformidlingsmisjonærer i Toronto og en 
som misjonskontorassistenter i Edmonton. Det 
gledet dem da de tre sønnene og en datter 
valgte å dra på misjon. Den eldste, George, ble 
kalt til Norge, hvor han tjente fra 1994-1996. 
Vegard tjente sin misjon i Ontario. Jared ble 
kalt til Danmark, og etter fullført misjon dro 
han snart til Norge, hvor han nå er bosatt i 
Kristiansand med kone og barn, og virker som 
biskop. Jane ble kalt til England. To av døtrene 
bodde i Norge i en periode.

Templet er viktig i deres liv. De ble beseglet 
for tid og all evighet i London tempel, og siden 
da dro de til templet så ofte som mulig. Nå vir-
ker de som tempelarbeidere i Edmonton Tempel 
en dag i uken.

Regelmessig besøker de familie og slekt i 
Norge. Deres vitnesbyrd om Kirken og evangeliet 
er sterkt og levende, og de elsker å være aktive i 
sin lille gren i Vermilion. ◼

 “I oss alle,” skrev Alex Haley, 
forfatter av den populære 

romanen Røtter (basert på hans 
egen slektshistorie), “finnes en 
hunger, dypt inne i margen, etter 
å kjenne vår arv – å vite hvem vi 
er og hvor vi kommer fra.”

Denne “hungeren” vokser 
over hele verden. Folk oppda-
ger at for bedre å forstå hvem 
de er, må de kjenne historiene 
om familiemedlemmer som 
gikk foran dem. Medlemmer av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige er blant dem som har 
et ønske om å forenes på en 
personlig måte på tvers av gene-
rasjoner ved å forske frem sin 
slektshistorie, samle skriftlige 
personlige historier, bevare 
muntlige historier og spille inn 
intervjuer om eldre familiemed-
lemmers livserfaringer til fordel 
for etterslekten.

Siste- dagers- hellige tror at 
familien er forordnet av Gud. 
De tror også at familien er den 
grunnleggende enhet i sam-
funnet og står sentralt i Guds 
evige plan for sine barn. Denne 
troen driver eldre medlemmer 
av Kirken til å dele de viktige, 
livsforvandlende øyeblikkene av 
sitt liv med barn og barnebarn 

Generasjoner knyttet  
sammen ved hjelp av personlige 
historier og livshistorier
Cathrine Apelseth- Aanensen, Moss

som, etter å ha hørt og bevart 
disse erfaringene, utvikler en 
sterkere forståelse av familiens 
betydning og en følelse av tilhø-
righet. Med kunnskap om sine 
forfedres beretninger om styrke 
som overvant motgang, blir barn 
og barnebarn bedre rustet til å 
overvinne vanskelige utfordrin-
ger i sitt eget liv.

“Når vi tenker på hva de før 
oss har gått gjennom for at vi 
kan være her, når vi føler deres 
tro og mot og kjærlighet til oss 
og vår kjærlighet for dem, skjøn-
ner vi hva som virkelig er viktig,” 
sa en tidligere leder i Kirken, 
eldste John H. Groberg, til en 
verdensomspennende konfe-
ranse for siste- dagers- hellige i 
1980. “Vi innser at såkalte pro-
blemer bare er det vi ser når vi 
mister vårt evige mål av syne.”

Siste- dagers- hellige fokuserer 
på sin slektshistorie av en annen 
grunn – deres tro på at familier 
kan være sammen etter dette 
livet. De forsker frem navn og 
annen informasjon, så hellige 
seremonier og ritualer kan utføres 
på vegne av deres forfedre i Kir-
kens templer, og utøver dermed 
tro på at de vil bli forenet med 
sine kjære som en evig familie.Marit og Robert McFadzean
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Kirkens ungdom over hele 
verden blir stadig mer involvert 
i å nedtegne sine personlige 
og sine familiemedlemmers 
historier.

“Det er ingen tilfeldighet at 
FamilySearch og andre verktøy 
har kommet frem i en tid da 
unge mennesker er så kjent med 
et bredt spekter av informasjons-  
og kommunikasjonsteknologi,” 
sa eldste David A. Bednar, 
medlem av De tolv apostlers 
quorum, et av Kirkens høyeste 
ledende organer.

Eksempler på slike verktøy 
er funksjonene Family Tree 

 Jeg har hatt flere venner som har mistet sine 
vitnesbyrd og blitt uaktive, noe som har vært litt 

vanskelig for meg. Men det har bl.a. fått meg til å 
tenke og velge i hvilken retning jeg vil gå.

Jeg velger å stole på Gud og hans Sønn Jesus 
Kristus fordi jeg har bedt og har følt så sterkt at de 
er der, og at dette er Guds sanne kirke på jord. Dette 
er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Etter å ha 
begynt forberedelsene for å kunne dra på misjon og 
etter å ha vært ute med misjonærene endel, har det 
fått meg til å innse viktigheten av ordinansene og 
paktene vi inngår med Gud i denne kirken.

Uten dåp ved ild og vann kan ikke noen – med 
unntak av små barn, funksjonshemmede osv. (men-
nesker som ikke kan være ansvarlige for sine egne 
handlinger) komme til det celestiale rike hvor Gud 
bor. Når du står på gata med misjonærene og møter 
avvisende mennesker, eller banker på dører som 
blir slamret igjen, merker du fort at du trenger å ha 
en sterk tro for å kunne holde det gående. Når vi 
vet hvem vi er, hvem vi bygger på og gjør vårt aller 
beste, kan vi takle skuffelser uten at vi trenger å 
være skuffet over oss selv. På denne måten gjør  
bl.a. utfordringer og prøvelser oss sterkere. ◼

og Memories som nylig ble 
lansert av FamilySearch. Den 
nye Memories- funksjonen gjør 
det enkelt for brukerne å laste 
opp og behandle familiebil-
der på nettet og å fortelle sine 
favoritthistorier om sine forfe-
dre. Med bilder kan ansikter 
identifiseres og knyttes til de 
respektive forfedrenes profiler 
i en brukers familietre, slik 
at de vil være tilgjengelige 
for fremtidige generasjoner. 
Bilder og historier kan også 
sømløst deles via Facebook, 
Twitter, Google+, Pinterest 
og e- post. ◼

Cathrine 
Apelseth- 
Aanensen
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Jeg velger å stole på Gud
Hanna Lovise Hernes, Drammen

Hanna Lovise Hernes, Drammen
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 “Tro på Gud”. Denne henstil-
lingen er sann, det vet jeg.

Av mine mange favoritthisto-
rier fra Mormons bok gir kong 
Benjamins tale meg tro og tillit 
til Gud.

Jeg lærer om Guds plan for 
sine barn.

I Mosiah 4:9 står det Tro på 
Gud, tro at han er til og at han 
skapte alle ting, både i himmel 
og på jord. Tro at han har all vis-
dom og all makt både i himmel 
og på jord. Tro at mennesket 

 Jesus Kristus forkynte evangeliet. Han var et godt 
eksempel for oss. Han viste oss hvordan vi kan 

snakke med andre, at vi skal være snille og handle 
med kjærlighet.

Han lærte oss hvordan vi skal være misjonærer – 
ikke bare med ord, men også med handlinger.

Evangeliet handler for det meste om kjærlighet. 
Jesus ikke bare sa at vi skal elske hverandre – han 
viste oss hvordan. Han helbredet de syke, ga trøst 
til mennesker som trengte det, og han var spesielt 
kjærlig mot barn.

Når vi er snille med hverandre eller når vi viser 
tålmodighet og kjærlighet, følger vi Jesu eksempel. ◼
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Tro på Gud
Maureen Japzon, Arendal gren

Maureen 
Japzon,  
Arendal gren
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ikke fatter alt som Herren fatter.
Når jeg leser dette verset, 

føler jeg at når du tror på Gud, 
utøver du tro og tillit til ham. 
Uansett hvilke prøvelser og 
utfordringer som kommer til 
deg, er alt mulig dersom du har 
tro på og tillit til ham. Dette vet 
jeg er sant, og jeg vil at hele ver-
den skal vite at det er en Gud, 
og han er der for deg.

Dette verset gir meg mot i 
hverdagen fordi jeg har tillit til 
ham og tro på ham. ◼

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Han viste oss hvordan
Liv Sofie J

Liv Sofie J.
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Kirkens hovednettside for Norge er endret fra 
august 2014. Se www.jesukristikirke.no og få 
tilgang til mange kilder, også om begivenheter 
som planlegges her til lands. ◼


