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Områdepresident Europa

Vår himmelske Fader elsker oss og 
ønsker det beste for hver enkelt av 

oss. Hans omsorg for sine barn er tyde-
lig, selv om mange, kanskje overveldet 
av de vanlige problemene og utfordrin-
gene i dette livet, ikke klarer å se denne 
konstante tilkjennegivelsen av kjærlighet 
og omtanke fra en kjærlig og god Fader. 
Det tar bare litt ettertanke og en grundig 
titt rundt oss for snart å innse hvilken 
kjærlighet Gud har til sine barn.

La oss tenke litt over alle de gunstige 
omstendigheter vi lever under i dag. Jeg 
er sikker på at når vi alle grunner på 
dette, vil vi øke vår takknemlighet for 
den kjærlighet som Gud har til hver og 
en av oss.

Første punkt å reflektere over: Gud 
fortsetter å åpenbare sine hemmeligheter for sine 
tjenere profetene

For en fantastisk følelse av trygghet og fred det 
gir å vite at Gud fortsetter å åpenbare sin vilje til 
sine tjenere profetene. Dette er en av de største 
velsignelser Gud gir oss, kunnskap om sin vilje!

Gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium og Hans 
kirke gjennom profeten Joseph Smith i denne 
evangelieutdeling gjør at alle som ønsker det, kan 
utføre de ordinanser og pakter som vil gjøre det 
mulig for oss en dag å vende tilbake og igjen leve 
i vår himmelske Faders nærhet. Når vi samler, 
ved studium og ved tro, profetenes ord som fin-
nes i hellige skrifter, sammen med ordene fra de 
levende profeter, vil vi bli velsignet med et ønske 

om å fortsette å holde og etterleve budene og 
dermed ha fred og ro i vårt hjerte. Fordi vi vet at 
vi er på rett spor, at vår familie kan være sammen, 
vil vi ha større styrke til å overvinne jordelivets 

utfordringer… Dette er uvurderlige 
velsignelser.

I dag veileder Herren sin kirke gjen-
nom en levende profet og tolv apostler, 
akkurat som i fordums tid. Jeg vitner 
om at president Thomas S. Monson er 
profeten for våre dager, og uttrykker min 
takknemlighet for min kunnskap om at 
Gud fortsetter å elske oss ved å sende 
sin vilje til en profet ved åpenbaring.

Guds kjærlighet vil bli enda mer 
synlig i vårt liv hvis vi setter ut i praksis 
enkle trinn som vil være en rettesnor i 
livet, for eksempel:

•	 Lese	i	Skriftene	hver	dag
•	 Bruke	tidsskriftet	Liahona
•	 Studere	læresetningene	

fra generalkonferansen

Disse vanene vil gjøre oss i stand til å være 
oppmerksomme på de læresetninger Gud har til 
oss når vi trenger dem mest.

Neste punkt å reflektere over: Templet er Herrens 
hus hvor vi kan finne fred og lærer evangeliet

Herren befalte profeten Joseph Smith i begyn-
nelsen av denne evangelieutdeling, i tillegg til alle 
profetene som har fulgt ham, å bygge templer slik 
at enkeltpersoner og familier kan utvikle et dypt 
og nært forhold til vår himmelske Fader og hans 
Sønn Jesus Kristus, og dermed lære hans vilje, 
motta inspirerte råd og inngå pakter i Herrens hus.

Vår himmelske Fader har ikke forlatt sine barn, 
og han fortsetter å åpenbare sin vilje i våre dager, 
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noe som gir oss den trygghet og frimodighet vi 
trenger for å kunne fortsette på rett vei. Han gir 
oss anledning til å utføre de ordinanser og pakter 
i hans tempel som vil hjelpe oss å leve rent og 
ubesmittet og forberede oss til å vende tilbake til 
hans nærhet.

Med det stadig økende antall templer som blir 
bygget over hele verden, er Herrens templer mer til-
gjengelige enn noensinne. I Herrens templer kan vi 
komme nærmere Gud og hans Sønn Jesus Kristus.

Skriftene er vakre når de beskriver holdningen 
til	folket	på	kong	Benjamins	tid.	I	Mormons	bok	
står det i Mosiah 2: 5 og 6: “Og det skjedde at da 
de kom opp til templet, slo de opp sine telt rundt 
omkring, hver mann med sin familie, som besto av 
hans hustru, hans sønner og døtre og deres sønner 
og deres døtre, fra den eldste ned til den yngste, 
idet hver familie var adskilt fra hverandre. Og de 
slo opp sine telt rundt templet slik at hver mann 
hadde teltdøren sin vendt mot templet.”

Min utfordring er at vi også må ha en lignende 
holdning	som	folket	på	kong	Benjamins	tid	hadde,	
og planlegge å besøke templet oftere. Holdningen 
til dem som er vendt mot templet, begynner med 
den enkeltes og familiens forberedelse i vårt dag-
lige liv, ved å etterleve Guds bud hver dag.

Uten templet kunne vi ikke ha beseglet vår 
familie for all evighet. I templet lærer vi evige 
prinsipper. Det vi lærer i templet, hjelper oss i vår 
egen personlige utvikling, og gir oss den støtte og 
veiledning vi trenger i livet.

Det finnes mange andre tilkjennegivelser av 
Guds kjærlighet rundt oss, men i dag bærer jeg mitt 
vitnesbyrd om disse som er godt innenfor vår rek-
kevidde: Herrens templer og profetenes ord i dag!

Jeg vitner om at Gud lever og elsker oss. Han 
har gitt oss disse velsignelsene slik at vi kan føle 
hans kjærlighet til oss. I dag er tiden inne til å ta 
relevante avgjørelser som vil gjøre det mulig for 
oss også å sette vårt telt, vårt liv, vendt mot ham. ◼

idrettsmann. Han har vunnet tolv 
norgesmesterskap i kappgang, 
samt en rekke sølv- og bronseme-
daljer. Han har også blant annet 
laget TV-seriene “Go’fot på låven”, 
“Tett på” og “På loffen”. På grunn 
av sine populære programmer har 
Tore blitt kåret til “Årets TV-navn” 
både i 1996, 1997 og 2000 og var 
også nominert i år.

Tore innledet med å fortelle 
om oppstarten av “Tore på 
sporet”, da han i 2006 møtte stor 
motstand på grunn av at journa-
lister anklaget ham for å spe-
kulere i folks følelsesliv. Derfor 
ble programmet klaget inn for 
Kringkastingsrådet, men rådet 
vurderte at det lå innenfor NRKs 
etiske retningslinjer, og saken 
førte til førstesideoppslag i de 
største avisene i Norge. Men det 
viste seg at programmene hans 
ble de mest sette etter at NRK 
startet med å registrere seertall. 
Til tross for motgangen i opp-
starten var ”Tore på sporet” så 
populært at hvert program trakk 
over én million seere.

Etter å ha delt flere erfaringer 
og flotte opplevelser med både 
humor og alvor, åpnet Tore også 
opp for spørsmål. Han fikk inn 

L O k a L N Y t t

“Tore på sporet” i  
Romerike menighet  
søndag 13. oktober 2013
Ole H. Johansen, sandvika menighet

 Gjennom mange års bekjent-
skap med Tore Strømøy ble 

det utviklet en idé i familien om 
Tore kunne fortelle sin historie 
om “Tore på sporet” i kirken vår.

Bakgrunnen	for	ideen	har	
vært den store interessen for 
slektsforskning og søken etter 
slektninger som har vært i media 
i den senere tiden. Det har vært 
programserien “Dette må jeg 
gjøre før jeg dør” og Tores pro-
grammer “Tore på sporet” og 
“Hvem tror du at du er”. “Tore på 
sporet” har vært med i impone-
rende syv sesonger på NRK.

“Tore på sporet” er, som de 
fleste kjenner til, en serie som har 
tatt opp menneskers jakt på nære 
familiemedlemmer som på et 
eller annet tidspunkt og av ymse 
årsaker har blitt adskilt. Prosjektet 
“Tore på sporet” ble innledet tidlig 
våren 2013, der Wenche Wilhelm-
sen har vært en pådriver og en ini-
tiativtaker. Hun kontaktet Tore og 
spurte om han var villig til å holde 
et foredrag i kirken vår. Etter en 
del runder med overtalelser sa 
han seg villig til dette. Tore Strø-
møy er fra Frøya i Sør-Trøndelag 
og er journalist, programle-
der, forfatter og har også vært 
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mange interessante spørsmål 
om hvordan han arbeidet for å 
søke opp personer. Det har blitt 
mange telefonsamtaler og nettsøk 
gjennom årene, men han har fått 
opparbeidet mange kontaktpunk-
ter i flere land for å hjelpe til med 
oppsporing av personer, noe som 
letter hans arbeid. Gjennom å ha 
fått et kjent navn i Norge, har han 
fått god kontakt med de norske 
ambassadene som har hjulpet 
ham. I tillegg har også Frelsesar-
meen og Røde Kors vært ressur-
ser i så måte. Tore har selv stått 
for all administrasjon og orga-
nisering i forbindelse med det 
oppsøkende arbeid. Det kommer 
fortsatt inn en rekke brev hver 
uke med forespørsler om hjelp.

Videre presiserte Tore på et 
spørsmål at han aldri laget et 

avgang før hans flight styrtet. Så 
han er nok noe betenkt over sin 
neste reise til Russland. Denne 
historien avstedkom at Tore ble 
bedt for i avslutningsbønnen, 
noe han aldri hadde opplevd før 
og som føltes litt merkelig, som 
han uttrykte det etter møtet.

Det var 170 fornøyde tilhørere 
i Romerike møtehus denne kvel-
den, både medlemmer og besø-
kende. Tore brakte frem mange 
tanker hos oss, både gjennom 
gripende historier, medgang og 
motgang, samt mye humor. Han 
var meget tilfreds med med-
lemmene og de besøkende, og 
kalte dem en trivelig gjeng. Han 
nevnte også at han hadde lyst til 
å gjenta denne type foredrag for 
Kirkens medlemmer. Det er bare 
å ta kontakt! ◼

innslag der den oppsøkte parten 
ikke ville ha kontakt, men han 
inviterte derimot disse personene 
til selv å ta kontakt med slektnin-
gen som søkte, siden familien har 
en så stor betydning i mennes-
kers liv. Tore er spesielt opptatt 
av personer som er adoptert, og 
oppfordrer disse til å finne sine 
biologiske foreldre, men dette 
er kun mulig hvis de biologiske 
foreldrene lever. Er de døde, så 
kan ikke informasjonen hentes ut 
etter norsk lov. Her ønsker Tore 
en lovendring, fordi som han sa, 
alle mennesker har rett til å vite 
hvem som er ens opphav.

Tore fortalte avslutningsvis 
at han skulle reise til Russland 
i neste oppdrag, men hadde 
en trist erfaring fra forrige gang 
han var i Russland, da flyet med 
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 I tråd med rådene vi har fått fra våre ledere 
om å fokusere på ekteskapet og dra på 

ekteskapskurs, arrangerte Drammen og Oslo 
stav en fantastisk ekteskapskveld i Sandvika 
denne høsten.

Rut og Eivind Sterri fikk i oppdrag å arran-
gere og gjennomføre denne kvelden i samar-
beid med Inger Anne og Øystein Amundsen 
og Anne og Ståle Knudsen, og de bød på et 
variert og spennende program. Første delen 
av kvelden fikk vi gleden av å høre tidligere 
stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti 
som snakket om hvordan definisjonen av 
familien er blitt forandret over tid i sam-
funnet. Deretter ble det et kort innlegg om 
”Familien, en erklæring til verden” før vi alle 
kastet oss over et bugnende koldtbord.

I den siste og største delen av program-
met ble vi vist videosegmenter fra ekte-
skapsseminaret “Laugh you way to a better 
marriage” med Mark Grungor, og dette var 
både veldig underholdende og lærerikt. 
Det ble tatt opp mange viktige temaer som 
omhandlet det å forstå grunnleggende 
forskjeller hos menn og kvinner, samt ulike 
måter man kommuniserer på. Latteren satt 
løst i forsamlingen mens vi så på videosnut-
ter og sketsjer som belyste disse temaene, 
og vi fikk komme med innlegg i plenums-
diskusjoner i etterkant av dette. Stemningen 
ble om mulig enda høyere da vi på slutten 
av kvelden fikk se Patrick Waal med “korda-
mer” fra Drammen menighet sette et punk-
tum for kvelden ved å parodiere YLVIS med 
”What does my wife say!” ◼

Ekteskapskveld for 
Drammen og Oslo stav
Jenny sofie Fagertun, moss menighet

Øystein 
Amund-
sen takker 
Øyvind 
Håbrekke
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 nei, alt er ikke gjort.
Av og til hører man medlemmer si at ”alt 

tempelarbeid for min slekt er allerede gjort.” Den-
nes mor, farmor, en bror eller en kusine har slekts-
forsket ivrig i mange år og kan vise frem permer 
som er fulle med anetavler og familieark.

Men alt er ikke gjort! Det finnes arbeid å gjøre 
for hver og en av oss, og det finnes mennesker 
på den andre siden som venter på at vi skal finne 
dem og gjøre arbeidet for dem i templet.

Så	hvordan	finner	vi	dem?	Begynn	med	å	
anvende, skape eller gjenskape din LDS-konto og 
logge inn på Family Tree. Det er ikke for ingenting 
at vi har fått de ressurser som finnes til vår hjelp idag. 
Lenk deg bakover til dine slektninger som allerede 
finnes på treet. Klikk på ”Fan chart” (viftetavlen) og 
på utskriftssymbolet til venstre. Da kommer dine for-
fedre i syv generasjoner opp, og du kan lett se hvor 
det finnes ”hull”. Er det fremdeles fullt, kan du med 
utgangspunkt i hver og en av din mors og din fars 
foreldre ta frem deres syv generasjoners viftetavle, 
og da er jeg sikker på at du finner tomme felt. I og 
med at antallet direkte forfedre fordobles for hver 
generasjon, har du 512 direkte slektslinjer å arbeide 
med når du kommer ti generasjoner bakover.

Kanskje personen som mangler allerede finnes 
i Family Tree, men er ikke lenket til din slekt. Det 
er et morsomt og spennende detektivarbeid å se 
om du kan finne og sette inn din slektning der han 
eller hun hører hjemme!

Når du er inne på treet, skal du også begynne 
å lete etter grønne piler. En grønn pil betyr at det 
i denne familien finnes tempelarbeid som ikke er 
gjort. Et klikk på pilen og du ser hvilket arbeid 
som gjenstår. Let også etter grønne piler i dine 
forfedres søskens familier.

Jenny og 
Ole Andreas 
Fagertun i scene 
fra et ekteskap
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kari sandum, Västerhaninge
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I tillegg til å forske bakover og sidelengs kan 
du gjøre dine forfedre mer levende for deg selv og 
dine etterkommere ved å legge inn fotografier på 
dem og deres familier. Du kan også legge inn for-
tellinger fra deres liv og skanne inn brev og andre 
dokumenter. Dessuten bør man legge inn kilde-
henvisninger til for eksempel fødsel, dåp, ekteskap 
og død samt til folketellinger.

Med det samme du begynner å arbeide med 
slektsforskning, kommer du til å føle Elijahs ånd 
i ditt liv. Dette er Den hellige ånd som vitner for 
deg om betydningen av å gjøre dette arbeidet, som 
maner deg til å fortsette og som inspirerer deg 
til å vite hvor du skal lete. Glem ikke at de som 
befinner seg på den andre siden, kanskje er like 
ivrige som deg til at du skal finne dem. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom begge sider av sløret 
på samme måte som mellom deg og dine levende 
slektninger. Dere vil alle komme nærmere hveran-
dre gjennom å delta sammen i dette arbeidet.

Selv om mye forskning allerede er gjort, må det 
hele tiden ”ryddes opp” i Family Tree. Samme per-
son kan forekomme flere ganger under forskjellige 
ID-nummer, familiemedlemmer har havnet på feil 
sted, det mangler barn, noen har flere oppførte for-
eldre etc. etc. Vi bør alle hjelpe til for å gjøre Family 

Tree så korrekt og så komplett som mulig, slik at det 
kan bli ”en bok verdig all antagelse som inneholder 
opptegnelsen over våre avdøde” (L&p 128:24).

Synes du at det virker vanskelig? Kontakt en 
slektsforskningskonsulent i menigheten din, og du 
vil få all den hjelp som du ønsker. ◼

Kari og Birger Sandum foran Stockholm tempel

Du er velkommen til å sende inn nyhetsartikler og foto til Lokalnytt.
alle artikler redigeres og publiseres med hensyn til plass, kvali-

tet og behov.
nyhetsartikler bør være korte, cirka 600, 250 eller 75 ord,  

og sendes inn senest to uker etter begivenheten.

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  s i s t e - d a g e r s - H e L L i g e

Jeg føler jeg vet
dan-richard Hagen, moss menighet

 Jeg tror at vi lever i en tid hvor 
det er viktigere enn noensinne 

å ta et standpunkt. Er vi med, 
eller er vi ikke?

Vi lever i en tid hvor djevelen 
opplagt sender ”mektige vinder 
og piler i hvirvelvinden” mot oss 
og hvor vår tro blir satt på prøve. 
Jeg pleier å si: ”Vi blir ikke prøvd 
før vi blir prøvd.”

Jeg gikk en kveld, for rundt 17 
år siden, i Oslo sentrum, på vei 
hjem, da jeg møtte en represen-
tant for et annet kirkesamfunn 
som gikk rundt og snakket med 
folk. Han kom bort til meg og 

spurte ”ber du?”, og jeg kunne 
svare ”ja, det gjør jeg flere ganger 
hver dag”. Vi kom videre i snakk, 
og jeg fortalte ham bl.a. at jeg 
gledet meg til at jeg snart skulle 
gifte meg for tid og all evighet. 
Han var ikke sen med å dra frem 
Bibelen	og	siterte	fra	Matteus	at	i	
oppstandelsen verken gis du eller 
tas til ekte. Jeg husker så godt 
hvordan	disse	ordene	i	Bibelen	
nærmest slo pusten ut av meg. 
Hvordan kunne jeg gå rundt og 
påstå at jeg har et vitnesbyrd om 
evig ekteskap når det står svart 
på	hvitt	i	Bibelen	at	det	faktisk	
ikke går an. I hvert fall var det 
slik det ble presentert for meg 
den gangen. Så jeg fortsatte på 
veien hjem og var veldig urolig 
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og forvirret. Da jeg kom hjem, 
knelte jeg ned på stuegulvet og 
ba om hjelp til å forstå og finne 
svaret på dette. Og svaret kom 
umiddelbart: ”Han har ikke Lære 
og pakter… Tror DU på Lære 
og pakter?” var svaret. Følelsen 
av uro forsvant straks, for ja, jeg 
trodde på Lære og pakter og 
visste hva det sto om evig ekte-
skap i den.

Det har vel aldri vært en tid i 
jordens historie hvor mer infor-
masjon har vært tilgjengelig for 
oss enn nå. Lurer vi på noe, er 
det bare å søke på internett etter 
svar, så har man som regel mange 
gode svar og forklaringer tilgjen-
gelig på bare noen få sekunder.

Setter man seg derimot ned 
og søker etter: Hvilken er den 
sanne kirke? Noe jeg faktisk 
måtte prøve når jeg først fikk 
idéen, så kan jeg fortelle at du 
ikke får noe klart svar, bare bl.a. 
at mormonene ikke er kristne. 
En slik opplysning, eller snarere 
påstand, med mer eller mindre 
gode begrunnelser, finner man 
for øvrig mange av på internett – 
og det kan naturligvis virke både 
forvirrende og forstyrrende. Vi 
ser og hører stadig om menne-
sker som faller fra på grunn av 
informasjon om tidligere ledere 
og deres handlinger, doktriner 
som ikke nødvendigvis er nøyak-
tig de samme i dag som tidligere 
osv. All denne informasjonen er 
tilgjengelig på nett.

Svært få av oss levde på den 
tiden disse lederne levde, og kan 
derfor hverken bekrefte eller 
avkrefte sannhetsgehalten i mye 
av denne informasjonen. Så, hva 
skal vi gjøre? Hva skal vi bygge 
vår tro på når vi opplever at tid-
ligere ledere, som dagens ledere, 
”bare” er mennesker og dermed 
ikke feilfrie?

Heldigvis, vil jeg si, er jeg ikke 
medlem av ”Joseph Smiths kirke” 
eller ”Thomas S. Monsons kirke” 
eller ”biskop Eric Johnsons 
kirke”. Jeg sier ikke dette fordi 
jeg har noe som helst imot noen 
av dem – tvert imot har jeg den 
dypeste respekt for dem alle, og 
enda viktigere: jeg har fått sterke 
bekreftelser fra Den hellige ånd 
på at de alle sammen er solide 
menn, kalt av Gud til å gjøre de 
oppgavene de har gjort og gjør. 
Jeg er derimot medlem av Jesu 
Kristi Kirke – og det er Ham jeg 
tilber og stoler på.

I Helaman 5:12, står det:
«Og nå, mine sønner, husk, 

ja, husk at det er på vår Forlø-
sers klippe som er Kristus, Guds 
Sønn, at dere må bygge deres 
grunnvoll, så djevelen, når han 
sender ut sine mektige vinder, 
ja, sine piler i hvirvelvinden, ja, 
når all hans hagl og hans mek-
tige storm slår mot dere, skal det 
ikke ha noen makt over dere til 
å trekke dere ned i elendighe-
tens og den evige pines avgrunn 
fordi klippen dere er bygget på, 

Dan-Richard 
Hagen, Moss
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er en sikker grunnvoll, og hvis 
menneskene bygger på denne 
grunnvoll, kan de ikke falle.”

Verset forteller tydelig at djeve-
len ikke bare kanskje, men helt 
sikkert, vil sende mektige vinder 
og brennende piler osv. mot oss. 
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Jeg tror vi kan være sikre på at 
noen av dem faktisk VIL treffe 
oss, og det antagelig så det gjør 
vondt. Vi VIL bli prøvd. Så er 
spørsmålet: Hvor forberedt er vi 
når prøvelsene kommer? Hvilket 
standpunkt har vi tatt, basert på 
hva, og hvor standhaftige er vi?

Hva er viktig? Jo, å bygge vår 
grunnvoll på Kristus. Og det 
høres jo poetisk og flott ut. Jeg 
spurte noen av dem jeg besøker 
som hjemmelærer, hva de tenker 
menes med å ”bygge grunnvol-
len på Kristus”? Jeg likte veldig 
godt svaret jeg fikk fra en av 
dem som sa: ”Å tilegne seg flest 
mulig åndelige opplevelser.”

Jeg tenker også at det er her 
selve kjernen ligger – å skaffe 
oss åndelige opplevelser, bekref-
telser på bekreftelser som etter 
hvert utgjør et fast vitnesbyrd, 
akkurat som murstein på mur-
stein til slutt blir en vegg.

Vi bør lese regelmessig i Skrif-
ten, holde personlige bønner, 
komme til kirken og delta regel-
messig i ordinansene som vi har 
fått for å hjelpe oss å komme 
nærmere vår himmelske Fader. 
Som eldste Viñas i De sytti sa i 
sin tale under aprilkonferansen i 
2004:	”Blant	de	gamle	og	hellige	
verdinormene vi skulle vende 
tilbake til, er de rene og enkle 
prinsippene i Jesu Kristi evan-
gelium. Disse skulle være fast 
etablert i vårt hjem for å sikre 
lykke i familien.”

har vitnet for meg om mange 
sannheter, og det på en klar og 
ren måte, slik at jeg måtte ha 
vært svært kynisk for å si noe 
annet. Og jo mer jeg lærer og 
forstår av dette verk – jo mer for-
står jeg hvor stort og fantastisk 
dette verket er.

Dette evangelium vi lærer i 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, er Jesu Kristi sanne og 
rene evangelium som har kraft 
i seg til å forandre oss – det har 
det gjort for meg – og det har 
ikke minst kraft til å bringe oss 
tilbake til vår himmelske Fader… 
hvis vi vil. ◼
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Når jeg underviser ungdom-
mene, spør jeg ofte: ”Hvorfor 
er du her?” ”Hva er dine mål?” 
Til svar får jeg som regel stan-
dardsvar som ”Å komme tilbake 
til vår himmelske Fader”, og det 
er et godt mål, og da pleier jeg 
å spørre videre: ”Hva gjorde du 
sist uke for å bringe deg nær-
mere dette målet?”

Dette er et svært nyttig spørs-
mål. Still det gjerne til deg selv. 
Jeg tror nemlig ingen kan for-
vente å kunne surfe behagelig 
inn til vår himmelske Fader uten 
handlinger.

Jeg nevnte innledningsvis 
at vi må ta et standpunkt. Jeg 
tenker at OM vi har gjort det vi 
VET er nødvendig for å høre den 
stille hvisken, kjenne den gode, 
varme, brennende følelsen i vårt 
bryst, som vi leser om i Skriftene 
er bekreftelsen vi kan få på at 
dette verk faktisk er sant, da 
trenger vi ikke være engstelige 
for å gå feil. Da trenger vi ikke 
være engstelige for å bestemme 
oss for at det er dette jeg vil tro 
på og holde fast ved. Det er tross 
alt svaret vår himmelske Fader 
har lovet at vi skal få – bør da 
ikke det være nok?

Jeg forstår ikke alt, jeg vet 
ikke svarene på alle spørsmål, 
jeg vet ikke alt som skjedde på 
1800-tallet. MEN – jeg vet nok 
til å kunne si at jeg er her hvor 
Herren ønsker jeg skal være. 
Hvordan? Fordi Ånden bestemt 
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Det første norske seminarTV-programmet er lagt 
ut i november 2013, se: vimeo. com/ 79619443

Det begynte med en svensk/norsk samproduk-
sjon i oktober etter mønster fra Sverige. Hver uke 
lages et program om ukens leseoppdrag som så 
legges ut på nett. Elever, lærere og koordinator 
Kittel Heistø Kittelsen står bak innhold og produk-
sjon. Gå på nett og bli begeistret. ◼


