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resten av dagen. Så besøker vi med-
lemmer og naboer og synger de vakre 
julesangene med de gripende teks-
tene, og gir dem godsakene.

For noen år siden dro vi til en 
bekjent av min hustru. Helsetilstan-
den hennes ble stadig verre, uten håp 
om forbedring. Jeg kjente henne ikke 
selv, men da vi begynte å synge, så 
jeg ansiktet hennes lyse opp, og hun 
viste tydelig tegn til et øyeblikks glede 
i en svært vanskelig situasjon. Tårene 
hennes strømmet av takknemlighet.

Disse hellige øyeblikkene for fami-
lien hjelper oss å huske Jesajas ord:

“For et barn er oss født, en sønn 
er oss gitt. Herredømmet er på hans 
skulder, og hans navn skal kalles 
Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig 
Far, Fredsfyrste.” 2

“Måtte vi, ved våre enkle velgjernin-
ger, vår kjærlighet og vår medfølelse, 
fylle verden med hans kjærlighets lys 
og hans helbredende kraft.” 3

Jeg vitner om at Jesus er Kristus,  
og at han er hele menneskehetens Frel-
ser. Hans kjærlighet til oss er uendelig.

Jeg ber om at vi alle må organisere 
oss og forberede oss slik at vi kan føle 
julens sanne ånd. ◼

NOTES
 1. Howard W. Hunter, “Den virkelige jul”,  

Liahona, desember 2015, p. 12.
 2. Jesaja 9:5.
 3. Dieter F. Uchtdorf, “Fyll verden med  

Kristi kjærlighet”, Liahona, desember  
2014, p. 4.
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 Er ikke julen fantastisk?
Alle synes å bli mer ømhjertet, 

og vennlighet får en viktigere plass 
i vårt liv. Det er en tid da vi tar oss 
bedre tid til å uttrykke kjærlighet til vår 
familie, våre foreldre og våre venner.

Resten av verden er også svært 
opptatt av gaver, gode middager og 
forskjellige invitasjoner. Og er vi ikke 
forsiktige, kan det også være den ene-
ste betydningen julen får for oss.

Som Kristi disipler må vi se etter 
hva som utgjør julens sanne ånd.

Jeg elsker president Howard W. 
Hunters oppfordring 1:

“Hvis du ønsker å finne julens 
sanne ånd og ta del i dens skjønnhet, 
så la meg foreslå følgende: Finn tid 
til å vende deg til Gud i travelhe-
ten rundt denne julens festligheter. 
Kanskje i stille stunder og på et stille 
sted og på dine knær – alene eller 
sammen med dine kjære – kan du 
takke for alt det gode du har mottatt, 
og be om at hans Ånd vil være hos 
deg når du oppriktig forsøker å tjene 
ham og holde hans bud. Han vil lede 
deg ved hånden og holde sine løfter.”

Denne oppfordringen skulle få 
oss til å reflektere over hvordan vi 
ønsker å forberede ting på slutten 
av dette året.

Jeg husker julehøytidene i min 
barndom. De var enkle, lykkelige  
og familieorienterte.

Jeg husker også at jeg ble svært 
rørt på min første julaften på misjon 
i England. Min svenske ledsager, 
eldste Nilsson, og jeg bestemte oss 
for å sette av kvelden til å gjøre 
noe godt for andre rundt oss. Den 
julaftenen besøkte vi et medlem på 
sykehus, prøvde å oppmuntre triste 
mennesker på gaten og gi små gaver 
til personer som ellers fikk svært lite 
oppmerksomhet.

Å ringe på døren og deretter 
gjemme oss for å kunne se de gledes-
fylte ansiktene til dem som åpnet, fylte 
oss med takknemlighet. Det var kaldt 
den kvelden, men den gode følelsen 
varmet oss…

Senere ønsket min hustru og jeg  
å skape en juletradisjon for familien:

På julaften pakker vi inn småkaker, 
sjokolade og godteri sammen med 
barna og misjonærene når de kan. 
Vi øver på julesanger og planlegger 

Julens ånd
Eldste Patrick Boutoille, Frankrike
Områdesytti

Eldste  
Patrick Boutoille
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 President Tracy Arnold Hill og 
søster Joeen Renee Thompson 

Hill står i foajeen og snakker ivrig 
med medlemmene i pausen mellom 
søndagsmøtene. President Hill ruver 
godt i landskapet og kan ikke være 
mye under 190 cm høy. Han ser så 
vennlig og rolig ut som om han har 
all verdens tid og ikke skal holde sin 
første nadverdstale på norsk på flere 
tiår kort tid etterpå. Han fyrer løs med 
spørsmål før en får tid til å spørre ham 
om noe som helst. Han virker veldig 
interessert i å bli kjent med dem han 
snakker med. Misjonspresidenten er 
også opptatt av å forbedre norsken 
sin. “Jeg har ikke fått øvd på noen år”, 
sier han med et smil og spør straks 
om han sa det riktig.

President og søster Hill forteller 
at da de ble invitert til å møte til en 
samtale med president Uchtdorf i Det 
første presidentskap i fjor høst ble de 
litt nervøse. Men de forberedte seg 
med faste, bønn og tempelbesøk slik 
at de skulle være åndelig forberedt. 
Under møtet fikk de vite at de var blitt 
kalt til å tjene en misjon som misjons-
presidentpar og at de skulle til Norge. 
På vei ut fra kontoret fortalte de at de 
lenge hadde planlagt å reise til Norge 
og at de skulle dra dagen etter dette 
møtet. “Så flott!”, utbrøt president 

Uchtdorf, “men ikke fortell noen at 
dere skal på misjon til Norge enda”. 
Så 36 timer senere gikk de gatelangs 
i Oslo, fikk med seg et nadverdsmøte 
i kirken i Hekkveien og hilste på 
medlemmer og misjonærer. De gledet 
seg over at de snart skulle få komme 

tilbake. De spiste også middag med 
president og søster Evans som de 
kjente fra tiden da unge eldste Evans 
underviste eldste Hill i norsk før han 
reiste til Norge. Men de fikk altså ikke 
lov til å fortelle dem at de var kalt til å 
tjene i Norge.

“President Hill har vært misjonær 
i Norge, men det er jeg som er norsk”, 
konstaterer søster Hill. Hennes mor 
elsket Norge og hennes foreldre kom 
begge fra norske imigrantfamilier, 

L O K A L N Y T T

President og søster Hill er  
Norges misjonspresidentpar
Torbjørn Ånestad, Sandvika

President Tracy Arnold Hill og  
søster Joeen Renee Thompson Hill
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opprinnelig fra Ål og Sogn. Søster Hill 
husker hvordan hennes norske beste-
mor, som bodde hos dem satt i gynge-
stolen og leste i sin norske Bibel mens 
de andre dro til kirken. Hennes mor 
skrev senere i sin dagbok at medlem-
skap i Kirken var den største gaven 
hun kunne gi til sine barn. Hun ønsket 
at de skulle få være sammen for alltid.

President og søster Hill ble gift i 
Provo tempel for nesten 39 år siden, 
og de har syv barn og 18 barnebarn, 
hvorav tre sett med tvillinger. “Vi 
savner dem men vi vet at Himmelske 
Fader vil passe på dem, og vår misjon 
blir et godt eksempel på tjeneste for 
dem” sier søster Hill. Det nye misjons-
presidentparet har lang erfaring fra tje-
neste i Kirken og ble godt kjent med 
mange unge misjonærer da de tjente 
sammen i en gren på MTC (Missionary 
Training Center) i Provo.

President Hill avsluttet sin legegjer-
ning innen lunge-  og akuttmedisin i 
Provo i Utah for bare noen måneder 
siden og før de reiste til Norge solgte 
de huset hvor de hadde bodd i 29 år.

President Hill uttrykker stor glede 
over å få være tilbake og tjene i Norge. 
Han husker sin usikkerhet da han som 
ung misjonær begynte i Hamar gren 
og hvordan familiene der den gang 
tok seg så godt av ham. Det var et 
gledelig gjensyn da de besøkte grenen 
der på sin første søndag i Norge.

President Hill er opptatt av at vi 
som medlemmer alltid må ha Ånden 
med oss for å hjelpe oss gjennom 

livets utfordringer. “Vi må gjøre alt vi 
kan for å leve slik at vi kan veiledes av 
Ånden og hjelpe andre ved å dele våre 
erfaringer med dem. Vi har allerede 
fått glede oss over åndelige erfaringer 
som norske medlemmer har delt med 
oss. Det har også vært utrolig oppbyg-
gende å få hilse på alle de flotte misjo-
nærene i Den norske misjon”.

President Hill sier han har prøvd 
Moronis løfte om å be om sannheten 
i Mormons bok og har erfart at løftet 
er sant. Han uttrykker stor kjærlighet 
for Frelseren og Hans sonoffer for oss. 
Og han gleder seg til å hjelpe misjo-
nærene så de kan være effektive i å 
styrke Kirken og bidra til at den vok-
ser i Norge. ◼

Endelig på sommermisjon
Torbjørn Ånestad, Sandvika

Sofie Lisell Top fra Skien menighet har vært sommermisjonær i Sandvika

 “Jeg ville gjerne bli med i fjor, men 
aldersgrensen var 16 år, så jeg 

måtte vente”, sier en storfornøyd Søster 
Top som endelig har fått prøve livet 
som fulltidsmisjonær i 10 dager. “Jeg 
har jo lenge tenkt på det å dra på full-
tidsmisjon en dag, men jeg ville gjerne 
vite litt mer om hvordan det er å være 
misjonær slik at jeg vet at det er dette 
jeg vil og valget blir fullt og helt mitt 
eget. Det hadde ikke vært så lett uten 
denne erfaringen, men nå vet jeg at  
jeg kan – og at jeg ville overleve!

Søster Top sier at hun er over-
rasket over hvor mange mennesker 
hun, Søster Williams og Søster Ulrich 
faktisk får snakket med i løpet av en 
dag. Hun legger ikke skjul på at det 
var ganske skummelt å ta kontakt og 
snakke med fremmede i begynnelsen, 
men at det raskt ble mye lettere. Hun 

har vært heldig og fått være med på 
mange undervisninger, og har fått 
delta i leksjoner om Frelsesplanen, 
profeter, Gjengivelsen, osv.

Det er to ting Søster Top spesielt 
føler hun har lært å verdsette enda 
høyere enn før:

Skriftstudium. “Jeg har virkelig kost 
meg med Skriften og mitt vitnesbyrd om 
Frelseren og evangeliet har blitt sterkere. 
Jeg har funnet nye perler og erfart hvor 
verdifullt det er å ta notater mens jeg 
studerer. Det hjelper meg å føle Ånden 
sterkere. Og så føler jeg at jeg har fått 
hjelp til undervisningen og blitt inspirert 
av Ånden til å si de riktige tingene.

Planlegging. Hun er imponert over 
hvor flinke misjonærene er til å plan-
legge dagen. “Vi bruker tiden veldig 
effektivt”, sier hun. “På en typisk ferie-
dag hjemme sover jeg jo mye senere 
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og har ingen detaljert plan for dagen, 
og får jo heller ikke utrettet så mye. 
Mens her har vi detaljerte planer og 
en “plan B” hvis ikke “plan A” funge-
rer helt. Dagene blir så godt utnyttet 
og det er deilig å krysse av etter hvert 

som vi blir ferdige. Når vi legger oss 
har vi en lang dag bak oss og vi er 
både trette og fornøyde.

Søster Top kan ikke få rost søster-
misjonærene hun har tjent sammen 
med nok. “De er så positive og har 
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Søstrene Williams, Top og Ulrich

Eva Kittelsen fra Sandvika i symesterskapet på NRK1
Budstikka (lokalavis for Asker og Bærum) ved Marianne Vinje presenterer Eva Kittelsen slik:
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massevis av pågangsmot. De er veldig 
gode eksempler for meg og har vært 
så flinke med å hjelpe meg. Og selv 
når vi av og til treffer på folk som ikke 
er så hyggelige finner de noe positivt 
å si både der og da og etterpå. Jeg 
forstår at folk kan være avvisende og 
jeg tenker: Om de bare visste! Jeg har 
lært så mye om hva slags misjonær jeg 
ønsker å være.”

Søster Top anbefaler sommermisjon 
for alle som har tanker om å reise på 
en fulltidsmisjon. Hun har også lært 
at hun kan være misjonær på mange 
andre måter – hjemme og på skolen. 
Og hun regner med å bli med på en 
sommermisjon neste år også. ◼

 Da Eva (26) var tenåring var det 
vanskelig for henne å finne klær 

som passet hennes verdier som 
mormoner og som hun likte. Dermed 
begynte hun å sy antrekkene sine selv.

Det er ønske at vi dekker til skul-
drene og ikke bruker for korte skjørt. 
Det kan være vanskelig å møte slike 
forventninger når du er tenåring, og 
alle rundt deg går i merkeklær, sier Eva.

I dag er hun utdannet innen mote 
og tekstildesign og jobber for en kle-
skjede i Asker.

Nå er hun aktuell som deltager 
i en ny sesong av programserien 

«Symesterskapet på NRK1, en reality- 
serie der åtte amatørsyere konkurrerer 
i søm. Etter syv program står én av 
deltagerne igjen som vinner.

Blant deltagerne er også Marius 
Ekdal- Gomes (47) fra Rykkinn, billed-
kunstner med forkjærlighet for fargen 
sitrongul.

Eva Kittelsen ved symaskinen
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– Jeg hatet håndarbeid som tenå-
ring, men etter at en vikar på skolen 
lot meg sy mine egne bukser var jeg 
frelst, sier Marius.

Vil livnære seg av søm
Hverken Eva eller Marius meldte 

seg på TV- serien for å komme på TV, 
men for å kunne sy så mye som mulig.

– Jeg sydde flere plagg før og under 
innspillingen enn jeg gjorde gjennom 
alle årene på universitetet, sier Eva.

– Enig. For når jeg syr hjemme 

er det fordi jeg trenger en spesielt 
antrekk til noe jeg skal, sier Marius.

Både Eva og Marius drømmer om 
å kunne livnære seg av å sy.

– Jeg skulle gjerne sydd for andre 
i kirken. Vi er nesten 5000 medlem-
mer i Norge, så det burde være et 
marked for det, sier Eva.

Eva Kittelsen går helst i hjemmelagde 
klær, men med en sønn på tre år og et 
barn på vei, finner sjelden tid til å sette 
seg ned. – For meg var “Symesterska-
pet” som å være på syferie, sier hun. ◼

forskjellige kulturer, meninger, syns-
punkter og oppfatninger. Og å til-
bringe et par måneder i Brussel hørtes 
jo slett ikke dumt ut.

Kan du beskrive en vanlig dag  
på kontoret?

R.: Jeg vet ikke om man kan si at det 
finnes en vanlig dag ved dette konto-
ret. Når man er avhengig av det som 
skjer i resten av Brussel, blir det van-
skelig å få normale rutiner. Noe av det 
jeg gjorde, var å gå til de forskjellige 
komiteene i Europaparlamentet, skrive 
rapporter, forberede møter, delta på 
arrangementer, drive med forskning 
og mye mer. Noen ganger gjorde jeg 
alle disse tingene på én dag. Jeg tror 
det er viktig å være fleksibel ved et 
kontor som dette, for planene for 
dagen kan forandre seg på et blunk, 
og det syns jeg har vært morsomt.

Du nevnte at du har jobbet med 
noen prosjekter. Kan du gå inn på 
noen detaljer?

R.: Jeg har vært involvert i mange 
forskjellige prosjekter. Ett eksempel 
på et prosjekt var å følge de pågående 
diskusjonene i Parlamentet mellom 
kommisjonen og rådet om et foreslått 
direktiv om tilgang til EU for personer 
fra den tredje verden. Jeg begynte 
med å se på fremgangsmåtene som 
er beskrevet på Parlamentets nett-
sted, for å se bakgrunnen for det 
foreslåtte direktivet. Så analyserte 
jeg dokumentet, lyttet til drøftingen 

Hvordan er det å være praktikant  
ved Kirkens EU- kontor i Brussel?
Et intervju med Rakel Nilsson

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Helliges EU- kontor hjelper Kirken 

å utvikle relasjoner til myndighetene 
i Den europeiske union. Kontoret, 
som ligger i Brussel i Belgia, fokuserer 
på spørsmål knyttet til tro, familie og 
religions-  eller trosfrihet, og samar-
beider med andre kirkesamfunn og 
organisasjoner om å fremme og sikre 
fri utøvelse av tro og religion for alle 
mennesker.

Rakel Nilsson, et medlem av Kir-
ken fra Helsingborg i Sverige med 
bachelorgrad i internasjonale relasjo-
ner, har nylig fullført sin praktikanttid 
ved Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Helliges EU- kontor i Brussel.

Kan du fortelle litt om deg selv og 
hvorfor du valgte å søke praktikantstil-
ling ved EU- kontoret?

Rakel: Som du nevnte, har jeg 
bachelorgrad i internasjonale relasjo-
ner, men jeg har ikke jobbet så mye 
med dette, så da biskopen viste meg 
denne muligheten for en praktikant-
stilling, tenkte jeg det ville være en fin 
anledning til å friske opp mine inter-
nasjonale ferdigheter og se om dette 
er noe jeg fortsatt ønsker å gå videre 
med. Jeg har alltid vært interessert i 
internasjonale relasjoner og flerkul-
turell utveksling. Det er noe svært 
tiltalende ved å bygge broer mellom 
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i parlamentskomiteen og kontaktet 
rapportørens kontor for å få oppklart 
en del ting og få prognosene. Det skal 
bli interessant å se hva som kommer 
ut av direktivet.

Et annet eksempel på prosjekter jeg 
har vært involvert i, er det europeiske 
programmet mot religiøs intoleranse 
og diskriminering (EPRID) som Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 
EU- kontor er en del av. Jeg bisto i 
forberedelsene til en frokost de arran-
gerte for assistenter til Europaparla-
mentets medlemmer, og jeg har deltatt 
på programmets møter.

Hva har vært høydepunktet med 
denne erfaringen for deg?

R.: Jeg tror jeg kan si at det har vært 
tre høydepunkter:

1. Formannen og ambassadøren 
for USAs kommisjon for internasjonal 
religionsfrihet kom for å delta på et 

arrangement i Europaparlamentet, og 
vi var så heldige å få arrangere en mot-
takelse til deres ære. Jeg var heldig nok 
til å være en del av denne prosessen 
ved å planlegge og organisere motta-
kelsen, noe jeg syntes var veldig mor-
somt. Det var en utfordring og en flott 
mulighet til å vokse og lære nye ting.

2. Eldste Patrick Kearon i president-
skapet for området Europa kom for å 
delta på toppmøtet for religiøse ledere 
i Europakommisjonen. Jeg var med på 
å forberede eldste Kearon til møtet. 
Det var en hyggelig opplevelse fordi 
jeg lærte mye om dem som deltok på 
møtet og organisasjonene de repre-
senterte. Det som gjorde størst inn-
trykk, var imidlertid det eksempel på 
tjeneste og Kristus- lignende kjærlighet 
som eldste Kearon viste. Det er noe 
jeg aldri vil glemme.

3. Bare den generelle opplevelsen av 
å være i Brussel, en av verdens politiske 

smeltedigler, og å kunne delta på møter 
i Europaparlamentet, kommisjonen og 
ved ambassader for å fremme religions-
frihet. Et annet høydepunkt har vært 
menneskene jeg har møtt og det jeg har 
lært. Denne erfaringen har vært uvur-
derlig, og jeg angrer ikke på noe.

Takk, Rakel!

Hvis du er medlem av Kirken og 
er avgangsstudent med interesse for 
EU- anliggender, internasjonale rela-
sjoner, religions-  eller trosfrihet, og 
ønsker å vite mer om praktikantstillin-
gen ved EU- kontoret, kan du skrive til 
EUOffice@ldschurch.org. ◼

Rakel Nilsson på sitt kontor i Brussel

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 936 59 511 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 

Moss, e- post: ole@podhorny.com,  
tlf. 92648934 eller 69271704 ◼
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 Julens ånd handler om kjærlighet 
og raushet som omfatter å ikke 

fordømme.
Matteus 7: Døm ikke, for at dere 

ikke skal bli dømt! Etter dommen dere 
dømmer med, skal dere selv få dom, og 
i samme mål som dere selv måler opp 
med, skal det også måles opp til dere.

En av de beste illustrasjoner på 
viktigheten av å ikke dømme, fikk 
jeg da jeg leste Simon Flem Devolds 
nekrolog over Spikern i Aftenposten 
25. november 1988. Jeg siterer utdrag:

Spiker’n var tenåring da krigen kom 
til Norge. Mer eller mindre tilfeldig 
kom han inn i illegalt arbeide. Han 
så så ung og uskyldig ut. Han var rask, 
både til fots og i tankegangen. De 
fikk god bruk for ham. Gutten hadde 

slik utrolig hukommelse. Ord for ord 
kunne han gjengi lange beskjeder.

De ga ham dekknavnet Speakern, 
fordi han ble brukt til å formidle 
meldinger muntlig. De stolte på ham. 
De la sine liv i hendene hans. Men de 
visste at han var en farlig mann. Hvis 
Gestapo fikk tak i ham. Han var sytten 
år da de tok ham.

Ingen vet hvor lenge han ble tortu-
rert. Ingen vet hvilke metoder som ble 
brukt. Bare at Gestapos hardeste folk 
fikk frie hender med ham. Da de var 
ferdige med ham, var han et ødelagt 
menneske. På kropp og sinn.

Mange fikk det travelt med å 
komme seg ut av landet. De visste at 
en syttenåring ikke ville holde mange 
timer på Victoria Terasse. Han kjente 

gjemmesteder, han kjente sentrale folk. 
Livsviktige meldinger lå lagret i hukom-
melsen hans. De visste han måtte 
sprekke. Spiker’n sprakk ikke. Det som 
var igjen av ham, ble sendt til Tyskland. 
Ingen trodde han ville overleve. Han 
overlevde. Slavearbeide. Dødsleirer, 
dødsmarsjer. Spiker’n holdt ut. Han 
skulle hjem når seieren var vunnet.

Han kom tilbake til Norge i august 
1945. Siden har han vandret i gatene 
i Oslo. En alkoholiker blant mange. 
En det var lett å forakte. Få visste 
hvem han var. De han hadde reddet 
ved å holde tett, søkte han aldri for-
bindelse med. De gjorde aldri noe 
forsøk på å finne ham.

En kveld han lå døddrukken på 
fortauet i Hausmannsgate dukket den 
gamle sjefen hans fra krigen opp. 
Besteborgeren sparket i ham, mange 
ganger, hardt, men klarte ikke å få liv 
i ham. Så hentet han politi og ba dem 
fjerne “dyret”…

Spiker’n ble aldri hedret. Ingen 
medalje. Ingen pensjon. Han får ingen 
bautastein” avsluttet han nekrologen.

Uken etter skrev Simon igjen, men 
i en lysere tone: “Spikern døde ikke 
forgjeves. Han har åpnet hjerter. Han 
har fått mange til å tenke nye tanker.” 
Spikerns gamle sjef som hadde sparket 
ham mens han lå nede, sto frem som 
en angrende synder og skrev: “Jeg er 
ikke det samme menneske etter dette… 
Han har lært meg at jeg aldri mer skal 
forakte og fordømme et menneske.”

Det er aldri for sent å lære. ◼
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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

Ikke fordømme – det er  
også en del av julens ånd.
Ole Podhorny

Ole Podhorny



L8 L i a h o n a

 For tre år siden var jeg på pike-
leir. Pikeleir har alltid vært et av 

høydepunktene mine i sommerfe-
rien, og jeg gleder meg alltid til å 
dra. Både for å se igjen venner jeg 
ikke ser så ofte og fordi det er veldig 
oppbyggende og åndelig. På vitnes-
byrdsmøtet hørte jeg et skriftsted 
som traff meg, og som senere har 
blitt et av mine favorittskriftsteder. 
Skriftstedet står i L&P 88:83, hvor det 
står: “Den som søker meg tidlig, skal 
finne meg og skal ikke bli forlatt.”

Skriftstedet sier at om vi har et 
inderlig ønske om å søke Herren, 
vil han være der for oss. Dette 
synes jeg er betryggende å vite.

Jeg har selv vært i vanskelige  
situasjoner og søkt Herren, og  
mottatt hans hjelp.

Hvis vi søker Herren, vil han alltid 
være der for oss. ◼

NO
RW

EG
IA

N

Avhengighet
Det finnes mange former for 

avhengighet – rus, pornografi, spi-
seforstyrrelser, osv. Kirkens nettside 
har et program som kan hjelpe 
addictionrecovery.lds.org/?lang=eng

F A V O R I T T S K R I F T S T E D

 “Den som søker  
meg tidlig, skal finne meg”
Emilie H, 17 år Moss menighet

Emilie H, Moss

FA
M

ILI
EN

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Like rene som 
etter dåpen
Martin Gaute A

 Da jeg ble døpt, lovte jeg å holde 
budene og å ha Jesus Kristus som 

eksempel.
Hver gang jeg gjør noe galt, må jeg 

omvende meg. Når vi har omvendt 
oss og tar nadverden på søndager, kan 
vi bli like rene som etter dåpen. ◼

Martin Gaute A, Sandvika menighet
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Om å overvinne avhengighet
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