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Tenk over hva denne gaven av 
kontinuerlig personlig vitnesbyrd 
og åpenbaring innebærer:

• At det finnes en Gud
• At han kjenner oss personlig
• At han leder sin kirke gjennom pro-

feter, og vil bekrefte disse instruk-
sjonene for hver enkelt av oss

• At han bryr seg om oss og ønsker 
å snakke med oss og veilede oss

• At han respekterer vår handlefrihet
• At vi aldri er alene

Den hellige ånds gave leder oss til 
åndelig selvhjulpenhet, slik at vi kan 
lære å handle på egen hånd og ikke 
bli påvirket, og “for at hvert menneske 
[kan] tale i Gud Herrens, ja, i verdens 14 
Frelsers navn”.15

Denne gaven er en stor velsignelse! 
Den er en beskyttelse vi trenger så 
inderlig, og den hjelper oss å finne 
svar på livets viktigste spørsmål. Den 
hellige ånd leder oss til å sette vår lit 
til og forankre vårt vitnesbyrd i Jesu 
Kristi fullkomne, sikre grunnvoll, han 
som leder vår kirke. Profeten Helaman 
sa det best da han sa: “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 mektige vinder … skal det ikke 
ha noen makt over dere til å trekke 
dere ned i elendighetens og den evige 

LOKALSIDER

 Når vi kommer inn i Kirken gjen-
nom dåpen, blir vi fylt med håpet 

om evig liv og om å komme nærmere 
Gud ved å forstå ham og hans hensikt 
for oss bedre. I vår religion søker vi 1 
svar på livets vanskeligste spørsmål. I 
utgangspunktet kan vi motta svar fra 
venner, betrodde lærere, misjonærene, 
våre hjemmelærere eller biskopen. 
Men med tiden trenger vi å lære å få 
tilgang til himmelens krefter selv og 
bli åndelig selvhjulpne.

President Henry B. Eyring har 
sagt: “Det er mange… som føler et 
presserende behov for den velsig-
nelse som personlig åpenbaring fra 
vår kjærlige himmelske Fader er…  
Vi vet alle at menneskenes dømme-
kraft og logikk ikke vil være nok 
til å få svar på de spørsmål som er 
viktigst i livet. Vi trenger åpenbaring 
fra Gud. Og vi vil trenge ikke bare 
én åpenbaring i en stressende tid, 
men vi trenger en stadig fornyet 
strøm. Vi trenger ikke bare ett glimt 
av lys og trøst, men vi trenger den 
uavbrutte velsignelsen ved kommu-
nikasjon med Gud.” 2

Personlig åpenbaring kommer 
til hver enkelt av oss, akkurat som 
den gjør til profetene og apostlene 
– gjennom Den hellige ånd. Han er 
en ånd i persons skikkelse. Han vit-
ner om Gud Faderen og hans Sønn 
Jesus Kristus og bekrefter all sann-
het gjennom åndens tilskyndelser 3 

og følelsen av fred. Skriftene beskri-
ver denne kommunikasjonen som at 
den kommer ved en mild, lav røst, 
ikke gjennom fysiske sanser, men 
ved å berøre hjerte og sinn, noen 
ganger 4, 5 gjennomtrengende og 
kraftfullt. Disse korte øyeblikkene er 
som små glimt av lys i mørket.6 Ved 
å velge å bli døpt inn i hans Kirke 
kan vi motta løftet om å leve i per-
manent lys.

Når vi 7, 8 følger tilskyndelsene, vier 
vi oss mer fullstendig til vår himmel-
ske Fader og hans Sønn Jesus Kris-
tus. På slutten av sitt jordiske virke 
sa Kristus til sine apostler: “Jeg skal 
ikke etterlate dere farløse… Jeg vil 
be Faderen, og han skal gi dere en 
annen talsmann, for at han skal være 
hos dere for evig… Han skal lære 
dere alle ting, og minne dere om alt 
det som jeg har sagt dere.” Apostlene 
mottok så Den hellige ånds gave og 
overdro den samme gaven til andre 9 
som var blitt døpt ved håndspåleg-
gelse med Det melkisedekske preste-
dømmes myndighet.10 Denne gaven, 
også kalt dåpen ved ild, er betinget 
av omvendelse og krever at vi holder 
oss 11 verdige.12

President Boyd K. Packer har sagt: 
“Vi må alle bli i stand til å følge inspi-
rasjon slik at Herren kan øse ren intel-
ligens inn i vårt sinn for å tilskynde 
oss, veilede oss, undervise oss og 
advare oss.” 13

En gave i form av fred og beskyttelse
Eldste Axel H. Leimer, Tyskland
Områdesytti

Eldste  
Axel H. Leimer
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pines avgrunn fordi klippen dere er 
bygget på, er en sikker grunnvoll, og 
hvis menneskene bygger på denne 
grunnvoll, kan de ikke falle.” 16 ◼
NOTER
 1. Johannes 17:3.
 2. Henry B. Eyring, “Fortsatt åpenbaring”, 

generalkonferansen i oktober 2014.

 3. 2 Nephi 31:18.
 4. L&p 85:6; 1 Kongebok 19:11-13;  

1 Nephi 17:45.
 5. Dennis E. Simmons, “Hans fred”, general-

konferansen i april 1997.
 6. Helaman 5:25, 29- 31.
 7. James E. Faust, “Den hellige ånds gave –  

et sikkert kompass”, generalkonferansen 
april 1989.

 8. Læresetninger i evangeliet, s. 61.

 På onsdag kveld 29. april, møttes 40- 
50 medlemmer, med smått og stort, 

på Nes, Jeløy. Der raket og ryddet de 
det meste av det søppel og tang som i 
løpet av vinteren har blitt skyllet i land 
på de tre vakre bade- strendene på 
Nes. Søplet ble lagt i utallige søplesek-
ker, som folkene hos Moss Kommunes 
Drift og anlegg henter og kjører bort.

“Det har blitt en tradisjon, dette”, sier 
Espen Kildahl i Drift & anlegg, og sier 
videre at kommunen er takknemlig for 
den gratis dugnad Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige yter hvert år. ◼

L O K A L N Y T T

Vårdugnader
Trondheim
Inger Helene Jørgensen

regn og snø, så vi var spent på hvor 
mange som kunne møte på etter-
middagen. Vi starta ryddinga med 
oppholdsvær, solgløtt innimellom 
og fuglekvitter. Misjonærekteparet 
Rappleye hadde forberedt smørbrød 
og varm drikke da vi var ferdige. En 
stor takk til dem. Like etterpå begynte 
det å snø og regne og vi alle følte at vi 
hadde blitt velsignet med at vi kunne 
gjennomføre ryddinga den dagen. ◼

 Den 13 april kl 1700 startet Trond-
heim Menighet sin ryddeaksjon 

på Nidaros domkirkegård. I alt med 
voksne og barn talte vi 29 medlem-
mer, misjonærer og undersøkere. 
Tidligere på dagen var det kaldt med 

 9. Johannes 14:18, 16- 17, 26.
 10. Apostlenes gjerninger 2:38; Apostlenes  

gjerninger 8: 12- 25; L&p 29:33; Moroni 2:1- 3.
 11. Matteus 3:11; 2 Nephi 31:17; L&p 19:31.
 12. Apostlenes gjerninger 2:38.
 13. Boyd K. Packer, “Disse tingene vet jeg,” 

generalkonferansen i april 2013.
 14. 2 Nephi 2:13- 14, 26.
 15. L&p 1:20.
 16. Helaman 5:12.

Trondheim menighet på dugnad
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Stranddugnad på Nes i Moss:  
I forgrunnen Linda Johnson
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Moss
Oddvar Forsberg
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 Aksjon Vårrent ble gjennomført i 
Drammen onsdag 22. mars. Det var 

litt over 20 ungdom og voksne som ryd-
det langs elvebredden i Drammen sen-
trum. Siden det ikke var så mye søppel i 
området de var tildelt, utvidet de på eget 
initiativ området til det doble og der var 
det betraktelig mer å rydde opp i. Hele 
området var strøkent da de var ferdige 
så alle gjorde en skikkelig innsats. ◼

Romerike
Arnfinn Amundsen

 Romerike menighet har også i 
år gjennomført et prosjekt for 

Skedsmo Kommune. På Skedsmo-
korset ved Lønneveien lå det en 
gjengrodde fotballøkke. Kommunen 
hadde hogd mange trær og trengte 
nå hjelp til å rydde alle trær og kvister 
vekk fra banen. I tillegg måtte vi fjerne 
mange mindre løvtrær som truet med 
å vokse over hele banen. Menigheten 

Jentene på bildet er Ylva Linnea  
Evensen (foran) og Nora M. S. Finnerud
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Drammen
Per Øyvind Moen

tok oppgaven. På aktivitetsdagen 
Torsdag 23. april samlet vi unge og 
gamle og jobbet iherdig i 2 og 1/2 
time. Kvister ble lagt i en stor haug, 
ved ble samlet og flere fylte også opp 
henger/bil med ved for vinteren. En 
forvandling på 2 timer. Planen videre 
er at kommunen skal legge nytt dekke 
på banen og gjøre den helt i stand. ◼

Du er velkommen til å sende inn nyhets-
artikler 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

Romerike menighet 
på dugnad
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Vi er så heldige å ha en sønn på 
misjon og ikke bare det, han er i 

vårt kjære Norge. Det betyr spesielt 
mye for oss siden han ellers bor i USA. 
Det er virkelig spesielt selv om vi ikke 
omgås og kan treffes som vanlig. Det 
er bare godt å vite at han er under 
samme tidssone. Han er stolt av Norge 
og får reist og sett utrolig mye av lan-
det. Han har tjent i Narvik, Sandnes, 
Stavanger, Trondheim og nå i Oslo 
menighet. Han har hatt muligheten til 
å trene en ny misjonær, og har også 
fått mange muligheter til å bruke 
spansk-  ferdighetene sine.

Det er fantastisk hyggelig å treffe 
medlemmer eller misjonærer som for-
teller om opplevelser eller overbringer 
hilsener fra rundt omkring i landet. Vi 
er så stolte over Eldste Forsberg. Vi er 
så stolte over alle misjonærene og alt 
de står for, alt de ofrer og den godhet 
og ønske om å tjene som gjør at de er 
en glede å omgi seg med. Vi har nok 
et sterkere samarbeid med de lokale 

misjonærene nå når vi har en sønn på 
misjon. Det gjør at vi føler vi oss litt 
nær vår egen misjonær. Misjonærar-
beide er også mer i fokus.

Vi har blitt mer samlet som fami-
lie. Vi leser Eldste Forsbergs mailer 
sammen og har fått en større glede 
av hjemaften. Mailer fra vår misjonær 
er ukens høydepunkt, og vi gleder 
oss over undersøkere, dåp og spe-
sielle åndelige opplevelser som han 
deler med oss.

Eldste Forsberg er storebror til 
Edward, Marius og Thomas. Det betyr 
mye å ha en storebror som har valgt 
å reise på misjon. Han setter en stan-
dard som de andre guttene ønsker å 
følge. Savnet er stort, av og til spesielt 
for Thomas på 10 år, som gleder seg til 
å være sammen med storebror igjen.

Edward er 19 år og nettopp kalt til 
Madrid! Han har mange gode eksem-
pler i familie og venner som også har 
reist på misjon eller forbereder seg til 
det. Pappa Øyvind tjente i England 

Birmingham Mission midt på 80 tallet. 
Edward reiser etter at han blir ferdig 
med skole og russetid nå i sommer.

Eldste Forsberg har nå tjent som 
misjonær i ett år allerede, og han sier 
selv; “tenk på alt det gode som fortsatt 
kan skje.”

Vi vet at vi blir velsignet som fami-
lie når vi har en sønn på misjon (eller 
2) og føler det daglig. Det gleder oss 

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

Gleden av å ha en sønn på misjon
Lise Forsberg
Moss menighet

Eldste Forsberg med familien
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Eldste Forsberg i Trondhein

Eldste Forsberg  
ved Prekestolen  
nær Stavanger
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og hjelper oss i motgang. Det styrker 
våre vitnesbyrd og vår hverdag og gjør 
at vi selv anstrenger oss litt mer for å 
gjøre det som er riktig. Barna er blitt 
våre største eksempler!

Vi er så takknemlige for President 
og søster Evans og alt som de gjør for 
misjonærene. De har virkelig kjærlig-
het til hver og en av dem og leder dem 
i arbeidet på en fantastisk måte. ◼

Eldste Forsberg med misjonspresi-
dent Evans og kone

Eldste Forsberg med lillebror Thomas
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Stein Dalby, Sandvika menighet

Året er 1856 da Gertrud Rasmus-
sen Bævre blir født i Surnadalen 

i Halse i Møre og Romsdal. Allerede 
som 9- åring måtte hun arbeide som 
gjeter- jente. Det var vanskelig for 
henne å utføre denne jobben, fordi 
foreldrene hennes ikke hadde råd 
til å kjøpe sko til barna sine. Som 
voksen reiste hun til Kristiansund, 
der hun traff Johan Johannesen 
Meeg. De giftet seg og fikk fire barn. 
De hadde også trang økonomi, slik 
at hun måtte ta med seg barna sine 
på arbeidet på Fiskeberget i Kristian-
sund, der arbeidet besto i å legge ut 
fisk til tørk.

Stein Dalby har erfart at når vi blir bedre kjent med historien bak navn og datoer,  
kommer vi nærmere våre forfedre og slektsarbeidet blir enda mer levende og interessant.

Fra 1860- årene og utover hadde 
misjonærer og medlemmer av Trond-
heim gren besøkt Kristiansund- 
området, men de hadde lite hell med 
seg. Men i 1898 var det blitt så mange 
medlemmer at Kristiansund gren ble 
organisert. Det var på denne tiden at 
Gertrud kom i kontakt med misjonæ-
rene. Etter en periode med undervis-
ning, fikk hun et sterkt vitnesbyrd om 
at dette var Guds sanne kirke. På for-
året 1899 besluttet hun å la seg døpe. 
Dåpen foregikk ute på den islagte 
fjorden. De måtte hugge hull i isen for 
å få utført denne viktige ordinansen. 
Gertrud er min oldemor, den første 

Stein Dalby, aktiv i kirken, aktiv i sport, midt bak. 
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som han hadde solgt til en kvinne den 
dagen han besøkte oss i Sarpsborg. 
Der var forklaringen.

Hun husket ikke min ledsager som 
heller ikke hadde forstått noe av sam-
talen. Men det aller beste var at hun 
fortalte oss at Mormons bok var den 
beste boken noensinne skrevet, og 
hun ba oss om å undervise henne mer 
og ta med flere bøker hun kunne lese.

Søster Kultorp fortalte sin historie 
i Ensign i juli 1974. Hun sa der at det 
vanskeligste for henne var dåp og 

Jeg underviste og døpte søster Kultorp
Ken Oveson
Sandy, Utah

 Sarpsborg hadde vært uten misjo-
nærer i over en måned. Jeg var en 

av to misjonærer som ble sendt for å 
åpne byen 13. april 1969. Jeg hadde 
vært i Norge siden september 1968, 
mens min ledsager hadde vært i lan-
det bare noen få dager. Heldigvis kom 
distriktslederen og hans ledsager på 
besøk etter få dager for å hjelpe oss 
igang. Jeg husker at distriktslederen 
kom fra en arbeidsøkt med min ledsa-
ger og rapporterte at en kvinne hadde 
kjøpt Mormons bok av dem uten at 
de fikk avtale om å undervise henne, 
bare en slags invitasjon om å komme 
tilbake om noen måneder.

En måneds tid senere var min 
ledsager og jeg ute og banket på 
dører, da en kvinne åpnet døren. Da 
vi fortalte hvem vi var, sa hun at hun 
hadde lest boken vår. Jeg ble overras-
ket og spurte når og hvor hun hadde 
fått den. Hun sa at det var fra to unge 
menn som oss ca en måned tidli-
gere. Jeg forklarte at vi var de eneste 
misjonærene i byen. Hun insisterte 
på at det ikke var oss. Jeg spurte så 
hvilken del av boken hun likte best. 
Hun overrasket meg da ved å si at det 
var den delen der Jesus besøkte folket 
etter sin oppstandelse. Hun hadde lest 
Mormons bok. Jeg spurte så om hun 
bodde i dette området. Hun sa da at 
hun bare var på besøk og at det var 
morens hus. Jeg spurte så hvor hun 
hadde fått Mormons bok, og hen-
nes svar forundret meg for det var et 
område av byen vi ennå ikke hadde 
arbeidet i. Men så husket jeg distrikts-
lederens rapport om Mormons bok 

Ken Ovesen
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i vår slekt som tok imot evangeliet. 
Hun var den eneste i sin familie som 
ble medlem, og det må ha vært tungt 
og vanskelig for henne i denne perio-
den. Jeg føler en meget stor takknem-
lighet til denne pionerkvinnen, som 
våget å ta dette store skrittet.

I 1906 flyttet hun og hele familien 
til Kristiania, som Oslo het den gang. 
Her kunne hun aktivt delta på møter 
i kirkens nye møtehus i Osterhaugs-
gaten 27, sammen med mange andre 
medlemmer. På denne tiden overtok 
hun også foreldreansvaret for sitt 
barnebarn Erna, som er min mor. Mor 
vokste opp hos sine besteforeldre, og 
ble døpt da hun var 8 år. Hun gikk 
hver søndag til kirken sammen med 
sin bestemor og ble opplært i evange-
liet, og hun forble trofast livet ut.

Det er med stor glede jeg kan være 
med på å utføre slektforskningsarbeid 
og stedfortredende arbeid i templet 
for både Gertrud og hennes mann 
Johan og også deres barn. Dette er 
min arv! Fra en sterk og trofast kvinne 
i Kristian sund som fikk høre om Guds 
gjenopprettede kirke, som lot seg 
døpe og holdt seg trofast, og som var 
et eksempel for min mor, og frem til 
meg i dag, med fire barn og 10, snart 
11 barnebarn. Gertrud har vært en stor 
velsignelse for meg og alle i vår familie.

Takket være min kusine Eva Løfs-
gaard og en bok hun har skrevet basert 
på hennes egne dagbøker, har jeg fått 
tilgang på en rekke opplysninger om 
Gertrud og hennes familie som har 
gjort disse menneskene mer levende 
for meg og styrket meg i min motiva-
sjon til å utføre stedfortredende arbeid 
i templet. Det har også motivert meg 
til å bli bedre kjent med alle de andre 
som er med og danner mitt slektstre og 
som har bidratt til vår familie. ◼
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ideen om en levende profet. Men vi 
følte det ikke slik. Hun var så lett å 
undervise fordi hun hadde lest Mor-
mons bok. Vi underviste henne de 
seks leksjonene fra den tiden og satte 
en dåpsdato. Fordi det var sommer, 
dro hun som de fleste nordmenn 
på ferie. Men hun skrev brev til oss 
fra sin ferie. Da hun kom tilbake, 
begynte hun å komme til kirken. 
Første gang hun var i kirken var på 
en fastesøndag 6.juli 1969. Hun fort-
satte å komme og vi underviste henne 
videre. Da vi underviste henne om 
visdomsordet, hadde hun røkt i 20 
år, men sluttet tvert og har aldri røkt 
siden. Den 13. august 1969, etter bare 
fire måneder i Sarpsborg, tok vi toget 
til Oslo og døpte henne som med-
lem av kirken. Min ledsager bekreftet 
henne etter bare fire måneder i lan-
det. En uke senere dro hun til Oslo 
igjen til en misjonskonferanse med 
Eldste Marion G. Romney.

Herren førte søster Kultorp 
til misjonærene for først å kjøpe 
Mormons bok og deretter til oss etter 
å ha lest den. På ingen av tidspunk-
tene var hun i sitt hjem, men var der 
misjonærene kom. Jeg er så takknem-
lig for at jeg fikk anledningen til å 
undervise og døpe henne.

Min kone og jeg besøkte søster 
Kultorp i juni 2007. Hun kunne nok 
engelsk til at hun kunne samtale med 
min kone Janet. Hun fortalte at hun 
gjennom årene hadde sendt eksem-
plarer av Mormons bok til norske 
biblioteker. Når hun av og til overnat-
tet på et hotell på reiser etterlot hun 
seg Mormons bok i hotelllobbyen.

Hennes siste ord da vi skiltes var: 
“Vi vil ses igjen”. Jeg håper jeg er god 
nok til å arve det celestiale rike slik at 
jeg kan se henne igjen. ◼

 Noe manglet i livet mitt. Selv om jeg 
var velsignet med gode foreldre, en 

god ektemann, en flott datter, så søkte 
jeg alltid etter noe som kunne gjøre livet 
mer meningsfylt. Jeg prøvde å berike 
livet ved å spille fiolin, male, skrive dikt, 
men ingenting fylte tomrommet. Noen 
ganger lurte jeg på om alle følte det slik 
eller om jeg var den eneste.

Jeg studerte personlighetsutvik-
ling samtidig med Bibelen i to år og 
følte at det måtte finnes en høyere 
makt å be til. En dag ba jeg ganske 
enkelt “Dersom det finnes en Gud, 
så vis meg hva som er rett.” Ikke 
lenge etter fikk jeg en vidunderlig 
bekreftelse på at Gud lever. Jeg 
hadde aldri kjent slik glede! Likevel, 
nesten på samme tid, fikk jeg et 
sterkt ønske om å få vite hvordan 
Gud så ut og hvilken betydning våre 
gjerninger hadde for vår frelse. Jeg 
kunne ikke godta troen på at Gud 
bare var en allestedsnærværende 
ånd. Jeg fortsatte å studere og be.

Så en dag banket to unge menn på 
døren. De spurte om jeg ville besvare 
fem spørsmål om sannhet. Jeg var 
nysgjerrig, så jeg inviterte dem inn og 
besvarte deres spørsmål. Da de reiste 
seg, ble jeg redd for at de skulle gå, 
så jeg spurte dem plutselig uten å vite 
hvorfor: “Er dere mormoner?”

Jeg hadde ikke tidligere vært i 
kontakt med mormoner, men anså det 
som en amerikansk sekt. De svarte 
bekreftende og i samme øyeblikk 
kom en tanke i mitt sinn:”De har en 
bok jeg må ha! Jeg har 100 kroner 

– det burde holde.” Til min forundring 
kostet et eksemplar bare kr 3,50.

Jeg leste den natt og dag, og det 
jeg hadde lest i Bibelen ble nå lettere 
å forstå. Jeg visste at dette var det jeg 
hadde søkt etter hele livet.

Senere underviste misjonærene meg 
de seks leksjonene, men jeg var sterkt 
uenig i behovet for dåp og ideen om 
en levende profet på jorden idag. Like-
vel var de så sikre. Jeg tenkte: “Hvis de 
kan bli så sikre ved å spørre Gud, så 
kan jeg bli like sikker.” Mine bønner 
ble besvart. Endelig visste jeg at Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige var 
Guds sanne kirke på jorden. Merkelig 
nok nølte jeg fremdeles med å besøke 
kirkens møter.

Jeg ba oppriktig til min Himmelske 
Fader for å finne ut hva som holdt 
meg tilbake. Jeg studerte da Skriftene 
for å finne svar. En morgen våknet 

“Nå er livet mitt fullt”
Dagny Kultorp
Hafslundsøy, Norge
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Denne artikkelen sto i Ensign for juli 1974

Søster Dagny Kultorp tilhører 
Fredrikstad menighet

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 FR

A 
DA

GN
Y 

KU
LT

OR
P



L8 L i a h o n a

jeg tidlig, og den vakreste stemme 
jeg noensinne har hørt sa, “Det lille 
som står i veien er deg selv, som gjør 
motstand.”

Ingenting i verden kunne ha holdt 
meg fra å gå i kirken følgende søndag, 

og da jeg satt der gikk det opp for 
meg, “Det er her jeg hører hjemme.” 
“Snart etter dette ble jeg døpt.”

Nå er livet mitt fullt. Jeg vet at jo 
mer fullstendig jeg etterlever evange-
liet, jo før vil min familie motta det. ◼
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Som kjent vender Orpa tilbake til sitt 
folk, mens Rut følger Noomi til Betlehem 
og blir ved ekteskapet med Boas kong 
Davids og Jesu stammor. Fin integrering 
av en innvandrerkvinne.

Vi har mange Elimeleker og Noomier i 
Norge, minoritetsfamilier med annerledes 
tro, kultur, tradisjon og språk. Fordommer 
fins på begge sider. Gjennom samvær og 
samarbeide vil vi kunne forstå og verdsette, 
utvikle vennskap og kjærlighet og med 
tiden god integrering. Flere tusen år gamle 
tekster peker på samme problemstilling. 
Bibeltekstene er relevante for vår tid. ◼

K O M M E N T A R :

Jeg ble overlykkelig da jeg fikk mitt 
Liahona for april 2015 og fant et 

dikt av Dagny Kultorp. Jeg var misjo-
næren som fikk æren av å undervise 
og døpe søster Kultorp for 46 år 
siden, 13. august 1969.

Jeg har nettopp lest min misjo-
nærdagbok, og det brakte tilbake 
mange gode minner. Jeg tenker ofte 
på Norge og likte min misjonstid der. 
Den eneste grunn til at jeg abonnerer 
på Liahona på norsk, er for å kunne 
lese lokalsidene og se hva som skjer 
med kirken i Norge.

Ken Oveson
Sandy, Utah ◼

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

Integrering i Ruts bok
Ole Podhorny

For to år siden var jeg og min kone i 
det jødiske kultursenter i Krakow på 

et helgeseminar. Ortodokse, katolske, 
protestanter, jøder, mormoner, muslimer 
og agnostikere deltok. Ideen var å bygge 
broer mellom oss ved å lese, samtale 
om og rollespille bibeltekster ved meto-
den som kalles bibliodrama. En israelsk 
lærer tok for seg Ruts bok i Det gamle 
testamente:

I de dager da dommerne styrte, ble det 
en gang hungersnød i landet. Da dro en 
mann av sted fra Betlehem i Juda for å slå 
seg ned i Moabs sletteland sammen med 
sin kone og sine to sønner. Mannen het Eli-
melek, hans kone Noomi og de to sønnene 
Mahlon og Kiljon. De var av Efrat-slekten, 
fra Betlehem i Juda. Nå kom de til Moab 
og slo seg til der. (v 1-2)

Vi så for oss at vi satt foran den uttør-
rede brønnen i Betlehem i landsbyråd og 
drøftet hva vi skulle gjøre. Vi hadde også 
familieråd, og vurderte fordeler og ulemper 
ved å dra fra Betlehem og til det hedenske 
Moab der det var mat og arbeid.

Etter flyttingen rollespilte vi i den nye situ-
asjonen både jødisk familie og moabittiske 
naboer med fordommer på begge sider.

Så døde Elimelek, Noomis mann, og 
hun satt igjen med de to sønnene sine. v 3

Flere fikk spille Noomi sørgende ved 
mannens grav. Hun er knust, bekymret 
men har mat og sine sønner i Moab.

De tok seg moabittiske koner. Den 
ene het Orpa, den andre het Rut. De ble 
boende der i omtrent ti år. v 4

Vi spilte Noomis reaksjon da sønnene 
ville gifte seg med annerledes troende, 
og så sønnenes og svigerdøtrenes tenkte 
holdninger.

Så døde også de to sønnene, Mahlon 
og Kiljon, og Noomi satt igjen alene, uten 
sønner og uten mann. v 5

Vi delte Noomis sorg ved de tre gra-
vene. Var hun sint på Gud? Bitter? Hva 
skulle hun gjøre?

Da brøt hun opp sammen med sviger-
døtrene sine for å vende hjem fra Moabs 
sletteland. For hun hadde hørt i Moab at 
Herren hadde tatt seg av sitt folk og gitt 
det brød. Hun dro bort fra stedet hvor 
hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene 
fulgte henne. v 6-7

P Å  N E T T

Om du har 
ipad, smartte-

lefon eller lignende 
kan du laste ned applikasjonen 
Gospel Library og lese trippelutgaven 
(Mormons bok, Lære og pakter og 
Den kostelige perle) samt Kirkens 
leksebøker og håndbøker på norsk 
eller andre språk. Du kan også laste 
ned gratis bibelapplikasjonen You-
Version som gir deg Bibelen på norsk 
og en mengde andre språk. ◼
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Innvandrerkvinnen Rut sanker aks 
på marken i Bethlehem


