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Velsignelsene som følger når vi tar 
verdig del i nadverden, er talløse og 
kan ha innvirkning på vårt liv og livet 
til dem som er rundt oss. Å samarbeide 
med menighetsrådet og biskopsrådet 
for å skape et åndelig nadverdsmøte, er 
en del av våre personlige bestrebelser 
for å bli mer lik vår Frelser og dermed 
bli i stand til å være et lys for andre.

Hvordan kan vi gjøre nadverden til 
en anledning for vekst for oss og dem 
som er rundt oss? La oss ta litt tid til å 
tenke på hva slags nadverdsmøte Her-
ren ønsker at vi skal ha. Er det ikke et 
møte der Ånden vil være til stede, og 
at vi vil bli åndelig helbredet ettersom 
vi inngår en pakt med Gud om at vi er 
“villige til å påta [oss] hans Sønns, Jesu 

LOKALSIDER

 Med eldste Nelsons tale på  
generalkonferansen i april 

2015 har det vært en fornyelse av 
vektleggingen i Kirken om hellighol-
delse av sabbatsdagen. Ved å hel-
ligholde sabbatsdagen kan vi glede 
oss over den, og oppleve mange 
velsignelser som Gud ønsker å utøse 
over oss. Som eldste Nelson bemer-
ket, var Sabbaten en vedvarende 
pakt mellom Herren og Israels hus 
(2 Mosebok 31:13, 16) og en påmin-
nelse om at Gud ville helliggjøre sitt 
folk. Frelseren erklærte at han var 
Herre over sabbaten (Lukas 6:5), og 
i disse siste dager har han utvetydig 
minnet oss om at vi skal helligholde 
sabbaten (L&p 68:29).

En grunnleggende del av å holde 
dette budet innebærer å gå i kirken på 
søndager og ta del i nadverden. “[Du 
skal] gå til bønnens hus og ofre dine 
sakramenter på min hellige dag” (L&p 
59:9). Dette er nødvendig slik at vi kan 
holde oss selv “ubesmittet fra verden” 
(L&p 59:9). Siden den er knyttet til 
Jesu Kristi forsoning, er nadverdens 
ordinans sentral i vår tilbedelse, og 
gjør “nadverdsmøtet til det helligste 
og viktigste møtet i Kirken” (Eldste 
Dallin H. Oaks, generalkonferansen 
oktober 2008). I den grad vi forbere-
der oss til denne ordinansen og dette 
møtet, viser vi Herren at vi forstår hvor 
viktig hans forsoning er, og at vi tar de 
pakter vi har inngått med ham, alvorlig. 

Sabbatsdagen i Kirken
Eldste Francisco Ruiz de Mendoza, Spania
Områdesytti

Eldste Francisco  
Ruiz de Mendoza
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Kristi navn, og alltid minnes ham og 
holde hans bud” så “Hans ånd alltid 
kan være hos [oss]” (L&p 20:77)? Ville 
vi ikke ønske oss et slikt møte og 
forberede oss til det i løpet av uken? 
Ville vi ikke tilgi andre for det gale 
de har gjort mot oss? Ville vi ikke be 
om tilgivelse og komme til nadverds-
møtet med en angrende sjel? Ville vi 
ikke rådføre oss med medlemmer i 
vår familie om hvordan vi kan gjøre 
nadverdsmøtet til en hellig opple-
velse? Ville vi ikke ønske å invitere 
andre til et så spesielt møte? Herren 
har erklært: “Og hvis noen blant dere 
er sterke i Ånden, la ham ta med 
seg den som er svak, så han kan bli 
oppbygget i all saktmodighet, så han 
også kan bli sterk“ (L&p 84:106). Vil 
ikke en oppbyggende erfaring med 
nadverden være en fin mulighet 
for oss til å bli styrket, slik at vi kan 
hjelpe andre å bli sterke også? Skulle 
vi ikke invitere andre, spesielt dem 
som er mindre aktive eller som ikke 
har tatt imot evangeliet ennå, slik at 
de kan “komme til Kristus” sammen 
med oss “og bli fullkommengjort i 
ham” (Moroni 10:32)?

Det er min bønn at vi alle må 
delta på nadverdsmøtet på en slik 
måte at denne opplevelsen vil bidra 
i betydelig grad til å gjøre sabbaten 
til “en lyst” ( Jesaja 58:13), ikke bare 
for oss, men for alle dem vi har 
ansvar for som vitner om Herrens 
verk (L&p 88:81- 82).

I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

 På generalkonferansen i april 
2016 ble Tom- Atle Herland kalt 

som områdesytti. Eldste Herland 
er tidligere leder for Nasjonalt råd 
for Informasjon og samfunnskon-
takt i Norge, stavspresident, Unge 
menns president og biskop i Oslo 
menighet, Han er kalt til (på fritiden) 
å hjelpe områdepresidentskapet i 
Europa med blant annet opplæring 
på stavskonferanser. Tidligere områ-
desyttier fra Norge har vært Stein 
Pedersen og Eivind Sterri. ◼

En liten drøm hos en radiolytter
Tom- Atle Herland, dengang ansvar-

lig for informasjon og samfunnskontakt 
for Kirken i Norge, forteller at han i 
flere år hadde hørt på morgenandakten 
og tenkt at det ville vært flott å høre et 
medlem lede den en gang; det var fak-
tisk en liten drøm han bar på i flere år.

Han bestemte seg for å gjøre noe 
med det og via Jørn Langerud som 
jobber i NRK, fikk han kontakt med 
den som var ansvarlig for Morgenan-
dakten. “Pussig at du ringer, for vi har 

L O K A L N Y T T

Tom- Atle Herland kalt som områdesytti.
Ole Podhorny

Tom- Atle Herland

Kirken representert  
i NRK P1s morgenandakt
Tekst: Torbjørn Ånestad
“Kirken kommer frem, ut av mulm og ut av mørke – (L&p 1:30)”

 En mørk desember- morgen satte 
Ole Podhorny seg alene inn i 

et lite radiostudio i NRKs lokaler i 
Gamlebyen i Fredrikstad. Anlednin-
gen var innlesing av fire morgen-
andakter til NRK P1’s populære og 
tradisjonelle “Morgenandakten”. På 
linje til programleder Hanne Næss 
Tremoen i Trondheim fikk han 
dyktig veiledning og etter vel 90 
minutter var oppgaven utført. Den 
første uken i februar gikk program-
mene på luften.
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akkurat startet en diskusjon i NRK 
om vi ikke burde åpne opp for andre 
enn dem som har fått lov til å bidra til 
nå” var responsen der. Bror Herland 
forteller at dette ble begynnelsen på 
en prosess som tok omtrent ett og 
et halv år og involverte forskjellige 
mennesker i NRK og kulminerte med 
at han spurte stavspresidentskapene 
om råd til å spørre en person om å 
gjøre dette.

Ole Podhorny ble valgt, og han 
laget forslag til andakter med innspill 
fra Idar Røsaker (tekst) og Camilla 
Ediassen (musikk). NRK likte veldig 
godt det de hørte og betegnet senere 
Ole som “mannen med radiostem-
men” etter en prøvelesning.

Veiledning under forberedelsene
Ole Podhorny forteller at han søkte 

åndelig veiledning og besluttet å ta 

utgangspunkt i to andakter han tidli-
gere hadde holdt på årsmøter i Øst-
fold KrF hvor han deltar. Den første 
andakten handler om prioritering med 
utgangspunkt i historien om Marta 
og Maria, og den andre om takknem-
lighet, basert på historien om Oles 
armbåndsur som han kjøpte med opp-
sparte midler som 12- åring. Den tredje 
andakten hadde tema om arbeidsinn-
vandring med utgangspunkt i Ruths 
bok, men dette ble senere foreslått 
endret fra NRK siden teksten fra Ruths 
bok kunne virke litt ukjent for mange 
lyttere. Bror Podhorny tok så utgangs-
punkt i Jesu ord om å ikke dømme, 
og fant frem historien om Spiker´n 
(se Liahona for desember 2015). Den 
fjerde andakten ble hentet fra Jesu 
møte med den samaritanske kvinnen 
ved brønnen om “Levende vann”. Idar 
Røsaker rettet og forbedret teksten 

mens Camilla fant passende musikk 
for P1’s lyttere, og alt ble godkjent.

Gode erfaringer
Bror Herland forteller at valget av 

Ole Podhorny som andaktsholder fra 
Kirken viste seg å være helt riktig. I til-
legg til flotte tekster og “radiostemme” 
har Oles medlemskap i Moss KrF i 
mange år, og det at han har holdt flere 
andakter der, vært med på å påvirke 
NRK i positiv retning. Med sin være-
måte har han også fått meget godt 
skussmål i NRK etter at andaktene ble 
lest inn i desember.

Tilbakemeldinger
I og med at dette var Kirkens debut 

i Morgenandakten var det naturlig nok 
enkelte faste lyttere som var overras-
ket over å få vite at Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige faktisk er et 
kristent trossamfunn, og at de skulle få 
slippe til i akkurat denne programpos-
ten som til nå hadde vært forbeholdt 
de større, kristne trossamfunnene. 
Men etter å ha hørt de flotte andak-
tene med gode, kristne, allmenngyl-
dige budskap som de fleste troende 
kan enes om, stilnet det i den kristne 
pressen.

Tom- Atle Herland mener at Kirken 
må kunne sies å ha fått en aksept som 
den har ventet på, og at dette er noe 
vi som medlemmer må bruke for det 
det er verdt, spesielt i samarbeid med 
andre kristne. “Det å få vist frem hva 
vi tror på er veldig viktig.” ◼

Tom- Atle HerlandOle Podhorny
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 Når nok en tempeltur for ungdom-
mer mellom 12- 18 år fra Oslo stav 

er over, sitter jeg igjen med en enorm 
takknemlighetsfølelse. Jeg er takknem-
lig til de foreldre som har oppdratt 
barna sine i evangeliet, der tempelet 
har vært en viktig del, som har ofret 
tid og anledning for å undervise 
både ved ord og eksempel. Jeg føler 
takknemlighet til de lærere og ledere 
som har undervist ved Ånden, tatt seg 
fri fra jobb og ofret andre gjøremål 
for å delta på månedens aktivitet, leir, 
Balliade og tempeltur. Vi får riktignok 
ikke betalt for dette i kroner og øre, 
men den lønnen vi får, er adskillig mer 
verdt. Vi styrker våre egne vitnesbyrd, 
vi bygger bro mellom generasjoner og 
oppfostrer en generasjon med med-
lemmer av Jesu Kristi kirke av Siste 
Dagers Hellige som elsker evangeliet 

og tempelarbeid og som virkelig har 
et ønske om å følge Kristus.

Vi startet turen mandag 22. februar, 
med nesten 90 ungdommer og ledere, 
fordelt på to busser. Vi var så heldige å 
ha to bussjåfører fra Sandvika menig-
het, som sa seg villige til å kjøre for oss 
uten å få betaling, noe vi setter stor pris 
på. I løpet av tirsdag og onsdag utførte 
ungdommene over 1200 stedfortre-
dende dåp for avdøde. Det er fantastisk 
hva vi kan utrette med mange tjeneste-
villige voksne og positive ungdommer. 
Vi hadde vitnesbyrdsmøte tirsdag kveld, 
og jeg har ikke tall på hvor mange ung-
dommer som bar sine vitnesbyrd. De 
fortalte åpenhjertig om tro, tvil og utfor-
dringer med å være ung i dag. Vi gråt 
med dem da de med enkle ord og med 
Åndens kraft formidlet sin sterke tro. Vi 
smilte med dem da de på ungdommers 

vis uttrykte sin glede over evangeliet og 
hva det betød i deres liv.

Jeg tror at en av de beste måtene vi 
kan sikre Kirkens framtid på, og kan-
skje vår egen, er å ta vare på Kirkens 
ungdommer. De trenger foreldre og 
ledere som gir av seg selv og sin tid, 
i form av oppmuntring, grensesetting, 
betingelsesløs kjærlighet, kjøring hit 
og dit og at vi stiller som ledere på 
ungdomsarrangementer.

Mitt sterke vitnesbyrd om evangeliet 
er blant annet et resultat av at jeg som 
ungdom ble sett og tatt på alvor, både 
av foreldre og ledere i kirken. Jeg ble 
oppmuntret til, og det ble lagt til rette 
for at jeg kunne delta på Seminar og 
ungdomsaktiviteter. Det har reddet meg 
på mange måter, og har resultert i at jeg 
med sikkerhet kan vitne om at Vår him-
melske Fader elsker oss og veileder oss 
i den grad vi ønsker det. Jeg vet at Jesus 
Kristus led for oss, slik at vi kan slippe å 
lide hvis vi omvender oss og etterlever 
evangeliet etter beste evne. ◼

Tempeltur i vinterferien
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Tempeltur styrker vitnesbyrd
Mona Sjøvold
Unge kvinners president i Oslo stav



 A u g u s t  2 0 1 6  L5

LO
K

A
LSID

ER 

Hva er det med England og familien 
Gjevik?

Biskop Odd Arve Gjevik i Bergen 
menighet var misjonær i Manchester- 
misjonen, i det han kaller oldtiden.  
Sønnen Ole Christian ble for noen år 
siden kalt til Leeds- misjonen. Datteren 
Charlotte kom hjem sist juni fra sin misjon 
til London, hvor hun tjenestegjorde ved 
besøkssenteret i Hyde Park Chapel.

Og i fjor dro datteren Helene Gjevik 
på misjon til Birmingham, England. 
Helene stor- trives på misjon, noe 

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
Betaling for Liahona (NOK 62  

for et årsabonnement) kan  
foretas til konto 6118 07 13629. 
Spørsmål om abonnement rettes 
til rcstockholm@ldschurch.org. ◼

 Det var mye spenning i luften da 
jeg skulle åpne kallsbrevet mitt: 

Venninner på Skype, søstermisjonæ-
rer som jeg kjente, lyttet ivrig over 
telefon, og familien min som bor 
i Australia, var også på Skype. De 
neste øyeblikkene var på en måte 
både skuffende og forvirrende. Skulle 
jeg virkelig tjene i Norge?

Jeg prøvde å tenke positivt, jeg 
lagde en liste med fordeler med å 
tjene i hjemlandet mitt. Det hjalp! 
Jeg begynte å glede meg igjen. Jeg 
kunne kjenne Herren forberede meg 
og hjelpe meg. Jeg fikk den samme 
følelsen som da jeg tok valget å reise 
på misjon.

Evangeliet, sannheten, har gitt meg 
så mye glede og håp. Det har gitt meg 
svar på livets store spørsmål, det gir 
meg en følelse av tilhørighet. Jeg er 
Guds kjære barn, og det er også hvert 
eneste menneske jeg ser gå forbi – 
dette vil jeg dele med dem alle. Alle 
trenger evangeliet, alle trenger å vite 
hvem de er, hvem Gud er – ikke minst 
de som bor i Norge.

Jeg er så heldig som har fått tjene 
i Norge! Jeg har virket i Trondheim, 
Bergen, Stavanger og Moss.

Jeg har fått sett Norge med helt 
nye øyne. Jeg har fått møte så mange 
utrolige mennesker.

TRE GJEVIKINGEROD
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hennes eldre søsken også gjorde. I hen-
nes misjonslogg sistergjevik.blogspot.
no/ kan vi lese om mirakler, tjenestepro-
sjekter og fine opplevelser.

Det er nå også tre andre misjonærer 
fra Bergen ute på misjon – alle i ulike 
misjoner i England. Jenny Elgueta i 
Manchester (feb 16), Emilie Berg i 
Leeds (okt 15), Christoffer Hansen, 
London Sør (okt 15).

Jenny’s tvillingsøster Connie reiser  
til Honolulu på misjon i juni, og det  
er også andre som forbereder seg.  
“Jeg tror ikke vi har hatt så mange  
ute samtidig på misjon fra Bergen før”, 
sier biskop Gjevik. ◼

Gjevikinger i England
Ole Podhorny

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.

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

Kalt til mitt 
hjemland
Søster Karinya Vega, Sandvika menighet
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Det har vært så fantastisk (og litt 
rart) å tjene i menigheter hvor jeg kjen-
ner mange medlemmer fra før. Jeg kan 
huske de første dagene mine i hvert 
område, vi møtte alltid noen som kalte 
meg Karinya og ikke Søster Vega. Jeg 
satte alltid pris på det, fordi jeg innså 
hvor heldig jeg var som kjente disse 
menneskene – heldig som allerede 
hadde et forhold, et vennskap med så 
mange. Det fjernet så mye frykt. Og 
jeg er så takknemlig for at jeg har hatt 
muligheten til å styrke vennskap jeg 
har hatt med medlemmer, muligheten 

jeg har hatt til å bli kjent med dem 
på en helt annen måte.

Selv om jeg kan språket og ikke 
har noen grunn til å være redd for å 
snakke med folk, så var jeg redd for 
å snakke med tilfeldige mennesker 
på gaten. Det er noe jeg nå har lært 
å elske. Det er en spennende verden 
å være misjonær i Norge. Jeg vet aldri 
hvem jeg kan treffe på gaten, kjente 
eller ukjente. Jeg har møtt på men-
nesker fra så mange forskjellige kul-
turer, fra hele verden. Mange, om de 
hadde vært i sitt eget land, ville ikke 

fått anledningen til å høre om dette 
gledesbudskapet.

Et ønske jeg hadde da jeg bestemte 
meg for å reise på misjon, var at jeg 
skulle få møte forskjellige kulturer, 
kulturer jeg ikke kjente til. Jeg ville dele 
evangeliet med alle verdens nasjoner. 
Det har jeg virkelig fått oppleve. Det har 
vært en utrolig opplevelse her i Norge, 
det har overgått alle mine forvent-
ninger. Det er så gøy å gå ut og gjøre 
dette arbeidet på norsk, på engelsk, 
på spansk, til og med på tegnspråk.

Det viktigste jeg har lært, er at når 
vi prøver å komme nærmere Gud, 
så vil han vise oss våre svakheter, og 
gjennom dem kan han gjøre oss klo-
kere og sterkere. Hvis du legger merke 
til flere svakheter i ditt liv, kan det bety 
at du beveger deg nærmere Gud.

Jeg er så takknemlig for de led-
sagerne jeg har hatt. Jeg vet jeg har 
trengt dem alle. Jeg er så takknemlig 
for misjonspresidenten min, jeg vet 
jeg trengte hans veiledning. Jeg vet 
at jeg ble kalt av en Guds profet til 
å tjene i Den norske misjon. Jeg har 
opplevd så mye som bekrefter at det 
var her jeg trengtes, eller at jeg trengte 
å oppleve noe som bare kunne opp-
leves her. Misjonen har forandret mitt 
perspektiv, min tro og meg selv. Jeg 
gleder meg til å alltid være en Jesu 
Kristi disippel, å være det, selv når jeg 
ikke fysisk bærer Kristi navn.

Jeg håper jeg kan leve etter mottoet 
“Forkynn evangeliet til en hver tid, 
bruk ord om nødvendig”. ◼

Søster Karinya Vega
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ønsker jeg skal og bruker mitt preste-
dømme på å hjelpe andre.”

Så til opplevelsen han hadde i 
desember: Min mann skulle til en god 
venns 50- års dag. Vennen var misjo-
nær i Norge da min mann ble medlem 
av kirken. Casper hadde spurt om han 
kunne få bli med til USA og min mann 
mente det ville være godt for Casper å 
komme litt vekk fra alt stress hjemme. 
Så han ble med.

I forbindelse med  en planlagt biltur 
fra Phonix skulle Casper, min mann, 
hans venn og vennens tre døtre over-
natte på et hotell i Hollywood. Da de 
kom inn på hotellrommet oppdaget de 
at TV- en ikke virket, og de sendte bud 
etter en vaktmester fra hotellet som 
skulle fikse problemet.

Med det samme gikk Casper hen 
for å hilse på vaktmesteren. Han var 
fra Mexico, midt i 50- årene. Casper så 
på mannen og begynte å spørre ham 
ut om mexicansk mat og spurte om 
han hadde barn som likte mexicansk 
mat. Mannen sa ja, og fortalte med 
tårer i øynene at han 14 dager tidligere 
hadde mistet sin sønn. Sønnen var 17 
år gammel og topp- elev på skolen han 
hadde gått på. Han hadde fått stipend 
og alt så lyst ut inntil de plutselig 
hadde funnet en hjernesvulst, og han 
måtte igjennom en operasjon. Familien 
hadde fått vite at operasjonen ville gå 
lett og at gutten ville bli bra igjen.

Dessverre gikk det ikke som plan-
lagt. Ved en feil kom legene til å bore 
for langt inn i hodet, og de traff en 

blodåre så han fikk blødninger. Han 
fikk også en blodpropp og falt i koma. 
Slik lå han i syv måneder før han døde.

Casper spurte den meksikanske 
vaktmesteren, som han nettopp hadde 
møtt om de skulle be for hans sønn. 
Der sto Casper, en norsk gutt på 13 
år, med store lærevansker og ba på 
engelsk. Min mann fortalte det på 
denne måten. “Alle i rommet, rundt 
åtte stykker sto med tårer i øynene 
mens Casper frimodig og med klar 
røst ba for denne mannen og hans 
sønn. En av jentene til min manns 
venn sa etterpå “wow … det var 

Casper H scorer like fullt
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Full score
Dorthe Hansen
Seminarlærer, Bergen

 Med tillatelse fra min sønn Casper 
deler jeg en opplevelse han 

hadde sammen med sin far da de var 
på ferie i USA i desember i fjor.

Først litt om Casper: Casper er 13  
år og bor i Bergen sammen med sine 
foreldre og tre søsken. For et par år 
siden fant vi ut at han hadde rev-
matisme, hvilket har gitt ham en del 
utfordringer. Det ble vanskeligere og 
vanskeligere å følge med på skolen og 
nesten umulig å konsentrere seg fordi 
han alltid hadde smerter. Ofte kom han 
hjem fra skolen og var lei seg. Han følte 
seg dum og sa “mamma, jeg kan ikke 
gå i samme klasse som kloke barn, for 
jeg skjønner ikke hva de snakker om”.

Caspers utvikling gikk mye lang-
sommere enn de andre barna i klas-
sen og mange ville ikke være sammen 
med ham lenger. I fjor startet han i en 
spesialklasse med få elever og flere 
lærere, hvilket har vært en stor velsig-
nelse for ham.

For ca et halvt år siden holdt 
Casper en tale på et nadverdsmøte. 
I talen fortalte han om å ta gode valg 
og holde ut når ting er vanskelige. 
Han fortalte om den vanskelige tiden 
på skolen og sa: “selv om jeg kanskje 
aldri får gode karakterer på skolen, 
så kan jeg, hos min Himmelske Fader 
få topp score når jeg lever som Han 
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fantastisk!” Casper sa i bønnen at 
sønnen ikke var langt borte, og at han 
hadde det bra der hvor han var og 
at når tiden kommer at mannen skal 
tilbake til vår Himmelske Fader igjen, 
da kunne han være sikker på at hans 
sønn ville være der for å ta imot ham. 
Casper fortalte om evige familier og 
at vi virkelig kan være sammen med 
dem vi elsker på den andre siden.

Etter bønnen klemte vaktmesteren 
Casper lenge, som om han ikke klarte 
å gi slipp og kysset ham på pannen. 
Han fortalte at rett før hans sønn 
skulle opereres hadde han sagt til sin 
far “jeg vet at det er en enkel opera-
sjon, men om noe går galt og jeg ikke 
klarer den, så skal jeg sende deg et 
tegn på at jeg er nær deg, selv om at 
du ikke kan se meg”.

Vaktmesteren sa at nå hadde han 
fått et tegn, og han visste at alt var bra 
med sønnen og at de skal ses igjen. 
Han var ganske overrasket over at 
en ødelagt TV på jobben hans skulle 
være årsak til at han fikk møte Casper, 
en ung gutt fra den andre siden av 
verden som kunne gi ham sånn en 
stor gave og trøst av å vite at hans 
sønn lever selv om at han døde.

Casper fortalte at han har en sto-
rebror som tjener på misjon i London 
South Mission og at før broren reiste 
på misjon ga han Casper en velsignelse 
hvor han bla. sa at hvis Casper så noen 
som var trist og lei seg eller på annen 
måte trengte hjelp, så skulle han bruke 
sitt prestedømme til å hjelpe dem.

Jeg er så utrolig takknemlig for at 
Casper fikk denne fantastiske opple-
velsen, at han var modig nok til å følge 
oppfordringen fra velsignelsen han 
hadde fått om å bruke sitt prestedømme 
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til å hjelpe og trøste andre. Jeg er takk-
nemlig for at Herren ikke ser på hvilke 
tall vi får på karakterbladet på skolen, 
men på våre hjerter og om vi er villige 
til å tjene andre. ◼

Vår himmelske Fader har gitt 
oss Skriftene.

Skriftene er skrevet av profeter, 
og profetene får vite av Gud hva 
de skal skrive.

I Skriftene lærer vi om Guds 
plan for oss, og hvordan vi kan 
bli lykkelig. ◼

P R Ø V E R  L I G N E  J E S U S

Guds plan for oss
Milla B, Moss menighet
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Dine mål for å 
komme til Kristus

På nettsiden www.jesukristikirke.no 
finner du på høyre side et ikon 

der det står “Videoer.” Her finner du 
blant annet videoen ”Dine mål for å 
komme til ham. Kristus ønsker at alle 
skal komme til ham.” ◼


