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I en tid da mange av de involverte 
familiene kanskje kunne ha bygget 
sin egen bolig med hjelp fra naboer, 
ble all vår styrke konsentrert om og 
ethvert ledig øyeblikk brukt på møte-
huset. Byggeplassen, kjellerne og 
ventilasjonssjaktene ble en eventyrlig 
lekeplass for oss barn, fordi familiene 
møttes der hver helg for å arbeide 
sammen. Til denne dag kan jeg se 
for meg mor med den største av alle 
tilgjengelige gryter i huset, hvor hun 
tilberedte en deilig lapskaus og tok 
den med til byggeplassen.

Mellom 1961 og 1967 ble et unikt 
initiativ gjennomført, og mer enn 120 
unge brødre ble kalt som bygningsmi-
sjonærer. De bodde hos medlemsfa-
milier og arbeidet fra morgen til kveld 
på byggeplassen, og var en stund en 
del av menighetsfamilien. De var et 
godt eksempel for oss barn. Vi husker 

LOKALSIDER

 På 1960- tallet var Kirken i Europa 
preget av betydelige endringer og 

ny vekst. Eldste Ezra Taft Benson i De 
tolv apostlers quorum, senere Kirkens 
president, ble kalt til Europa for å pre-
sidere over den europeiske misjon her 
i Frankfurt. Under hans ledelse ble det 
tatt initiativer for å bringe Kirken ut av 
dunkelhet og mørke i de sentraleuro-
peiske landene, spesielt i Tyskland, 
som var hardest rammet av ødeleggel-
sene under andre verdenskrig. Mange 
enheter i Tyskland hadde mistet sine 
bygninger, og møttes nå i boligblok-
ker eller bakgårdsbygninger.

I min hjemby møttes vi i en forret-
ningsbygning i sentrum av byen, der 
det var en skobutikk og en tannlege-
praksis, i tillegg til eierens leilighet i 
toppetasjen.

En opplevelse fra min barndom vek-
ker fortsatt sterke følelser til denne dag. 

En liten Primær- gutt hadde fått proble-
mer med låsen på inngangsdøren og 
fått den i vranglås. Mens medlemmene 
satt på nadverdsmøtet, braste eieren 
av bygningen plutselig inn på det 
fredelige møtet og overøste oss med 
rasende forbannelser og trusler. Etterpå 
syntes ingenting å være som før. Følel-
sen av trygghet og sikkerhet var borte.

Kort tid senere besøkte president 
Benson menigheten i Darmstadt og 
bekjentgjorde at det skulle bygges et 
nytt møtehus til oss.

Den store utfordringen for en 
gruppe på ti unge familier og noen 
trofaste eldre enker, var å skaffe 
endel av de nødvendige midlene og 
i bunn og grunn bygge den med egen 
arbeidskraft.

Det som fulgte, var tre års inten-
sivt samarbeid for å bygge et romslig 
møtehus i utkanten av byen.

Kom, se og føl
Eldste Wolfgang Pilz, Tyskland
Områdesytti

Eldste  
Wolfgang Pilz
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President Ezra Taft Benson i Herne, Tyskland: Hans 
misjon til Europa i 1946 etter andre verdenskrig for å 
møte med siste-dagers-hellige, organisere distribusjon 
av velferdsforsyninger og arrangere gjenopptakelsen 
av misjonærarbeidet.
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fortsatt navnene deres. Oppføringen 
av møtehuset var bare mulig ved hjelp 
av deres arbeid, sammen med noen få 
eksperter.

Fra Flensburg nord i Tyskland til 
Graz i det sydlige Østerrike ble nesten 
60 bygninger oppført på denne måten.

Sammen med templet og vårt eget 
hjem, er møtehusene hellige steder der 
vi tilber Gud, ber til ham, blir undervist 
og mottar åndelig veiledning.

Møtehuset har en spesiell funksjon, 
fordi det er et sted hvor alle som opp-
fører seg passende, kan komme inn 
uten andre betingelser.

Tidligere har vi ofte tatt med oss 
venner til møtehuset i forbindelse med 
kulturarrangementer, sportsaktiviteter 
eller festivaler. De ble imponert av 
samholdet i menigheten, men manglet 
ofte dypere åndelig innsikt.

Vi forsto senere at våre venner 
bare ble påvirket av Ånden og kunne 
gjenkjenne Kristi undervisning om 
vi tok dem med til nadverdsmøtet, 
der vi samles for å “fylle olje på våre 
lamper” ved regelmessig deltagelse 
i nadverden.

Våre møtehus kan være enkle og 
uten dekor, og nadverdsbordet bare 
et alter i løpet av den hellige ordinan-
sen, men budskapet om at vi tilber 
Kristus som vår Frelser og Forløser, 
og at vi kan motta hans veiledning 
ved verdig deltagelse i nadverden, 
kan trenge inn i menneskers hjerte 
på dette hellige møtet.

Det finnes ikke noe bedre sted å 
komme når vi ønsker å dele denne 
sannheten med en venn. ◼

Det var et dypt takknemelig ektepar 
som under stavskonferansen til 

Oslo stavs kveldsmøte lørdag 7. okto-
ber tok imot “Familieprisen for fami-
lieverdier 2015”. Laila Sortland Halås 
og Per Bjørnar Halås ble kalt opp på 
forhøyningen for å motta Familieprisen 
for deres utrettelige arbeid for å redde 
familier og ekteskap. Det var stavspre-
sident Stein Arthur Andersen som sto 
for overrekkelsen i form av et diplom 
og en vakker, liten skulptur.

Stavspresidenten sa at ekteparet 
har utmerket seg over mange år i det 
å styrke, ta vare på og redde familier 
og ekteskap, bl.a. gjennom arbeid 
på Modum Bad og sine “PREP”- kurs 
(Prevention and Relationship Enhan-
cement Program). “De har ‘stått i det’ 

som vi ofte sier. Men de har ikke bare 
reddet, de har også styrket mange 
familier, ekteskap og enkeltpersoner 
i dette arbeidet. Laila er klinisk spesi-
alist i psykiatrisk sykepleie og han er 
familieterapeut. De er på mange måter 
«sliterne» som ikke kommer frem i 
lyset, de er hverdagsheltene som hver 
dag bidrar til at familier får det bedre.”

Ekteparet Halås har vært gift i over 
30 år og har to jenter. Så de har selv 
smakt på det å jobbe med ekteskapet 
og familien i hverdagen.

I en kort takketale uttrykte Per 
Bjørnar Halås sin takknemlighet for 
oppmerksomheten fra Kirken og 
understreket viktigheten av familie-
verdier, spesielt i en tid hvor disse er 
truet på mange kanter. ◼

L O K A L N Y T T

Kirken deler ut familiepris
Trofaste forkjempere for ekteskapet  
og familien får velfortjent oppmerksomhet
Torbjørn Ånestad, Sandvika

Laila Sortland Halås og Per Bjørnar Halås mottar Familie-
prisen 2015 fra stavspresident Stein Arthur Andersen AR
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 Den 20. oktober inviterte Konge-
paret til Gjestebud på Slottet. 

Representanter for STLs 14 medlems-
organisasjoner deltok – både åndelige 
ledere og styreledere, ungdomsrepre-
sentanter, ansatte i tros-  og livssyns-
samfunnene og andre medlemmer. 
Det var buffet med mat fra ulike tradi-
sjoner, tros-  og livssyns- quiz og musi-
kalske innslag fra forskjellige deler av 
verden. Konferansier var STLs Anne 
Sender. Begivenheten ble dekket av 
flere medier.

Fra vår kirke deltok fire medlem-
mer, stavspresident Tarjei Pedersen, 
Øystein Amundsen fra STL- rådet, 
Anne Horgmo hjelpeforeningspre-
sident Romerike menighet og Dina 
Rapp fra UEV-  gruppen.

Det var høytidelig å få hilse på vår 
konge og dronning personlig. Slottets 
flotte festsal var dekket med runde 
bord som representanter fra tros-  og 
livssynssamfunn ble fordelt rundt.

Det er en litt unik situasjon at det 
finnes en så god dialog mellom disse 
tros-  og livssynssamfunnene, og Norge 
er blant de fremste i Europa på dette 
området. Og kongehuset viser vei for 
å styrke dette. Det ble en uforglem-
melig kveld, med en følelse av å være 
forenet om gode formål. ◼

Gjestebud på Slottet – et møte i tro og livssyn
Øystein Amundsen
Romerike

HMK Harald talte

Dronning Sonja med stavspresident 
Tarjei Pedersen og andre gjester
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Slottets flotte festsal var dekket 
med runde bord som representanter 
for tro og livssyn ble plassert rundt
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 Velsignelser og gleder ved å etter-
leve evangeliet. Ordet evangelium 

betyr Det glade budskap eller Godt 
nytt fra Kristus. Det er åpenbaringen 
om at Guds Sønn kom til jorden, levde 
et fullkomment liv, sonet for våre syn-
der og seiret over døden. Det er veien 
til frelse, veien til håp og glede og for-
sikringen om at Gud har en plan for 
å forløse og gjøre sine barn lykkelige. 
Når vi vandrer på denne veien, kan vi 
oppleve selvtillit og glede – selv i fare, 
i sorg og uvisshet.

Lite ante jeg hvilke konsekven-
ser det skulle få for mitt liv, da jeg 
en bitende kald februardag i 1960 
åpnet døren og det utenfor sto to 
misjonærer som presenterte seg som 
representanter for Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige. Det passet dårlig 
å invitere dem inn akkurat da, så jeg 
ba dem komme igjen et par dager 
senere. Etter å ha blitt undervist i ca. 
fire måneder, ble en dåpsdag bestemt 
og Osvald og jeg døpt søndag den 
12. juni 1960 like etter søndagsskolen 
(vi hadde søndagsskole om formidda-
gen og nadverdsmøte om ettermidda-
gen på den tiden) på Drammensveien 
96 g, hvor Skarpsno gren holdt til. Jeg 
husker at det var veldig mange tilstede 
og etter dåpen kom det en smilende, 
eldre dame, Ågot Larsen, bort til oss 
og ønsket oss tillykke og sa: “Kirken 
har veldig god bruk for dere.”

Jeg skjønte ikke riktig hva hun 
mente med det, men etterhvert skjønte 

vi jo at her var det oppgaver for alle 
som var villige til å tjene. Den første 
oppgaven jeg fikk, var å hjelpe til i en 
genealogi- klasse. Det var noe som fan-
get min interesse med en gang. Kunn-
skapen om at også de som hadde gått 
over på den andre siden hadde samme 
mulighet som oss til å motta evange-
liet, fikk mange brikker til å falle på 
plass hos meg. Det første målet vi satte 
oss som nye medlemmer, var at vi ville 
reise til templet i London og bli beseg-
let til hverandre for tid og all evighet. 
Vår forståelse av hva dette egentlig 
innebar var vel nokså mangelfull, men 
vi hadde en sterk tro på at dette var 
svært viktig. Etter regelmessige tem-
pelbesøk nå i over 55 år blir jeg mer 
og mer takknemlig for den gleden jeg 
føler ved å vite at det er en bindende 
pakt med hver av dem som er beseglet 
i det hellige tempel.

Jeg er så takknemlig over å vite at 
uansett eventuelle utfordringer som 
ennå ligger foran meg, så er det håp 
og sikkerhet i å vite at ved å holde 
evangeliets pakter, kan alle livets forbi-
gående prøvelser overvinnes. Skriftene 
forteller oss at alt til slutt vil bli vel når 
vi er trofaste mot våre pakter. Vi leser 
i Mosiah 5:7- 9 “På grunn av den pakt 
dere har inngått, skal dere kalles Kristi 
barn, … derfor vil jeg dere skal påta 
dere Kristi navn, alle dere som har 
inngått den pakt med Gud at dere skal 
være lydige til deres liv er slutt. Og det 

skal skje at hver den som gjør dette, 
skal finnes ved Guds høyre hånd.” Det 
å være omhyggelig med inngåelse av 
pakter, er avgjørende for vår evige 
frelse. Pakter er avtaler vi inngår med 
vår himmelske Fader, hvor vi forplikter 
oss til – med hjerte, sinn og adferd – å 
etterleve de befalinger Herren har gitt 
oss. Når vi er trofaste og holder avta-
len, lover han å velsigne oss, til sist, 
med alt han har. Jesu Kristi evangelium 
har løsningen på alle våre problemer.

Evangeliet er ingen hemmelighet. 
Det er ikke skjult eller komplisert. Det 
kan åpne døren til sann lykke. Det er 
ingens teori eller forslag. Det kommer 
ikke fra mennesker i det hele tatt. Det 
har sitt utspring i den rene og evige 
kilde som er universets Skaper, som 
kjenner sannheter vi ikke engang kan 
begynne å fatte. Og med denne kunn-
skapen har han gitt oss evangeliet – 
en guddommelig gave, den ultimate 

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

Velsignelser og gleder
Karin Bjareng, Romerike menighet

Karin Bjareng, Romerike menighet
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formel for lykke og suksess. Jo mer 
vi lærer og forstår Jesu Kristi sanne 
budskap, jo større blir vårt ønske om 
å følge ham og etterleve hans lære-
setninger. Gjennom hans eksempel 
på nestekjærlighet, får vi et ønske om 
å strekke oss ut mot andre. Vi blir litt 
mer vennlige, tålmodige og tilgivende. 
Dette er den fredsommelige vei som 
Jesus viste oss.

I disse over 55 år som medlem av 
Kirken, har jeg fått anledning til å tjene 
i mange forskjellige kall. Det som 
kanskje sitter aller sterkest igjen, er 
at jeg som leder for Unge kvinner og 
Hjelpeforeningen i Den norske misjon 
i mange, mange år ble kjent med hver 
eneste ungdom og alle søstrene i hele 
Norge. Vi reiste på leir bl.a. på Saltøya 
i Trondheimsfjorden, ungdomskonfe-
ranser, distriktskonferanser og til og 
med konferanse for alle kvinnene i 
Nord- Norge distrikt til Alta.

Uforglemmelige minner som jeg 
har gjemt dypt i mitt hjerte. Å se alle 
de flotte ungdommene fra den tiden, 
i dag sitte som – eller har vært – 
stavspresidenter, biskoper og ledere 
i Kirken gjør meg ydmyk, takknemlig 
og usigelig glad. Da føler jeg at jeg 
kanskje har lykkes litt med noe av det 
jeg brant for og håpet skulle bringe 
frukter. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om 
at Jesus Kristus lever. Han er verdens 
Frelser og Forløser. Han er den lovede 
Messias. Hans liv var fullkomment, og 
han sonet for våre synder. Han vil all-
tid være ved vår side. Han er vårt håp. 
Han er vår frelse. Han er veien. Dette 
er mitt vitnesbyrd ◼

 Jeg har blitt spurt om jeg ville dele 
litt av min historie og den reisen jeg 

har vært med på de siste årene. Dette 
handler om min personlige omven-
delse og hva som forårsaket denne 
endringen i mitt liv. Jeg håper at den 
kan være til advarsel, men samtidig 
også gi håp, kanskje spesielt til ung-
dommen og de unge voksne.

Kostbare valg
Litt ut i tenårene tok jeg noen valg 

som senere skulle vise seg å koste 
meg dyrt.

Brått tok livet en annen vei. Jeg 
sluttet å gå i kirken og bønnene mine 
ble sjeldnere og mer upersonlige. Med 
tiden kom nye interesser, nye venner 
og nye forbindelser.

Det utviklet seg etter hvert til å bli 
et jag etter verdslige gleder som stadig 
skulle overgå hverandre – et liv basert 
på min egen og andre menneskers 
status og respekt.

Etterhvert som årene gikk, vandret 
jeg stadig lengre ut på ukjente og 
mørke stier.

En uke var blitt til en måned, en 
måned til et år, et år til 10 år osv.

Sporene jeg en gang hadde fulgt, 
var blitt fjernere og fjernere og med 
tiden visket helt ut. Det føltes til slutt 
umulig for meg å snu. Jeg hadde rett 
og slett gått meg vill.

Det håpet som en gang brant så 
klart i mitt hjerte, hadde sloknet, og 
tiden i kirken var blitt et vagt minne

Sterk uro.
I starten hadde alt bare vært uskyl-

dig moro, men litt etter litt og uten 
at jeg nesten merket noe, hadde det 
sakte men sikkert bygget seg opp et 
stort og mørkt tomrom inni meg, en 
dysterhet som etterhvert forårsaket 
sterk uro i min sjel.

Det hadde nesten gått 20 år etter 
at jeg forlot kirken og i lang tid hadde 
jeg betraktet meg selv som en tapt sak 
for troen, og forsonet meg med tan-
ken på den jeg hadde blitt.

Jeg ble far
Jeg hadde nylig blitt far og spørs-

målet om barnedåp stod for døren. 
Min tro på dette tidspunktet var svært 
liten, men jeg hadde overhodet ingen 
tro på barnedåp heller. Etter så lang 
tid, antar jeg det var noe fra fortiden 
som fortalte meg at min noen måne-
der gamle datter i stedet burde få en 
prestedømsvelsignelse.

Og den dagen hun fikk sin vel-
signelse, skjedde det også noe i mitt 
liv. Jeg holdt min datter på fanget, 
mens hun mottok sin velsignelse. Det 
var nesten som om en usynlig kraft 
strømmet ned i henne. Den samme 
kvelden, var det en følelse av fred i 
hjemmet vårt, en fred jeg ikke hadde 
følt på veldig mange år. En følelse jeg 
bare kunne huske fra barndommen. 
Det var en etterlengtet hvile for meg.

Dagen etter var dessverre den 
urolige følelsen tilbake igjen. Men den 
gode følelsen dagen før, gjorde at vi 
hadde åpnet opp vårt hjem for misjo-
nærene. Og den freden de hadde med 

D E R F O R  V E T  J E G

Min reise
Daniel Martinsen, Drammen menighet
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seg, ønsket jeg også etterhvert å føle, 
selv når misjonærene var reist.

Jeg erfarte at det å lese i skriftene, 
spesielt Mormons bok, ga meg den 
samme følelsen av fred og ro, som 
misjonærene hadde med seg. Jeg 
skulle senere lære og forstå at dette 
var Den Hellige Ånd…

Vendepunktet
Jeg husker godt det store vende-

punktet for meg. Jeg hadde kommet 
til Alma 36 i Mormons bok. Kapitelet 
handler om da Alma den yngre fortel-
ler sin sønn Helaman om hvordan han 
ble omvendt.

Jeg vil lese skriftstedene 12- 16 i 
Alma 36. ”Men jeg var sønderrevet i 
evig pinsel, for min sjel var i høyeste 
grad opprørt og sønderrevet av alle 
mine synder.

Ja, jeg husket alle mine synder og 
misgjerninger, og for dette ble jeg pint 
med helvetes smerter. Ja, jeg forsto at 
jeg hadde gjort opprør mot min Gud, 
og at jeg ikke hadde holdt hans hel-
lige bud.

Ja, og jeg hadde myrdet mange 
av hans barn – eller rettere sagt ledet 
dem bort til fortapelse – ja, så store 
synder hadde jeg begått at bare tan-
ken på å komme i min Guds nærhet 
plaget min sjel med ubeskrivelig angst.

Og jeg tenkte: Om jeg bare kunne 
bli vist bort og tilintetgjort, både på 
legeme og sjel, og slippe å bli ført 
frem og stå i min Guds nærhet for 
å bli dømt for mine gjerninger.

Og i tre dager og tre netter ble jeg 
plaget med en fordømt sjels smerter.”

Jeg kjente meg så godt igjen i disse 
skriftstedene. I de senere årene hadde 
“all løgnens far” pga. min ugudelighet, 
arbeidet iherdig med å beseire meg 
med den samme forferdelige følelsen.

Fra øyeblikket jeg slo øynene opp 
om morgenen, til det øyeblikket jeg 
lukket dem for natten, følte jeg en kon-
stant indre uro. Det var som om noen 
holdt et stramt kvelertak rundt hjertet 
mitt. Det var en følelse av å ville gråte, 
bortsett fra at det kom ingen gråt. En 
vedvarende følelse av tomhet og sorg 
som aldri slapp taket. Den klamret seg 
fast uansett hva jeg gjorde…

Alma beskriver det som “en for-
dømt sjels smerter”. Det var nettopp 
slik jeg følte det.

”Og det skjedde at mens jeg således 
var sønderrevet i pinsler og var opprørt 
ved tanken på mine mange synder, se, 
da husket jeg også å ha hørt min far 
profetere til folket om en Jesus Kristus 
som skulle komme, en Guds Sønn som 
skulle sone for verdens synder.

Da mitt sinn ble grepet av denne 
tanken, ropte jeg i mitt hjerte: O Jesus, 
du Guds Sønn, ha barmhjertighet med 
meg som er i bitterhets galle og er 
innhyllet i dødens evigvarende lenker.

Og se, da jeg tenkte dette, kunne 
jeg ikke lenger huske mine smerter, 
ja, jeg ble ikke lenger opprevet ved 
tanken på mine synder.

Hvilken glede og hvilket strålende 
lys jeg så! Ja, min sjel ble fylt med glede, 
like stor som min smerte hadde vært.

Ja, jeg sier til deg, min sønn, at intet 
kunne være så intenst og så bittert 
som mine smerter. Ja, og videre sier 

jeg deg, min sønn, at på den annen 
side kan ikke noe være så intenst og 
sødmefylt som min glede var.”

Disse skriftstedene ga meg virkelig 
en a- ha opplevelse og en utrolig stor 
byrde lettet fra mitt hjerte. Det var 
ikke bare det at jeg leste disse skrift-
stedene, men det føltes som at ordene 
virkelig ble innprentet som ren intelli-
gens i mitt sinn. Jeg kom til en forstå-
else av noe jeg aldri før hadde forstått.

Gjennom sin forsoning hadde Jesus 
Kristus virkelig gjort det mulig for meg, 
til konstant å føle indre fred og ro! Jeg 
satt der med tårevåte øyne og følte 
virkelig fra dypet av min sjel, at det 
virkelig fantes en utvei for meg også. 
Den Hellige Ånd hadde vitnet for meg.

Da jeg fikk denne kunnskapen, ble 
et nytt håp tent i mitt hjerte. Jeg tok 
der og da et endelig standpunkt om 
å forsake det gamle livet og virkelig 
snu helt om på måten jeg levde. Og 
fra denne dagen, i likhet med Alma, 
hadde jeg ikke lenger et ønske om 
å fortsette med min ugudelighet.

Etterhvert som jeg ble undervist 
om ulike bud i evangeliet som vis-
domsordet, kyskhetsloven, tiende-
loven og mange andre prinsipper, 
fikk jeg et sterkt ønske om å etterleve 
disse. Og litt etter litt, så jeg hvilken 
enorm innvirkning og kraft dette 
hadde på meg og min families liv.

Jeg forstod at det åndelige var 
nært forbundet med det legemlige. 
Den informasjonen jeg daglig tok inn 
gjennom internett, tv, musikk og mil-
jøet rundt meg, reflekterte som oftest 
den informasjonen som gikk ut igjen, 
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og påvirket de valgene jeg tok. Om 
jeg fylte tankene mine med unyttige 
ting, resulterte dette gjerne i unyttige 
handlinger.

Mens når jeg tilegnet meg kunnskap 
som førte til åndelig forståelse om 
sannhet, fikk jeg styrke til å kontrollere 
meg selv, til å legge av meg alle mine 
laster og avhengigheter.

Ikke pga. kirkens normer og krav, 
men pga. overbevisningen som fant 
sted i mitt hjerte, da “Ugudelighet aldri 
har vært lykke”.

Jeg begynte å forstå
Nå begynte jeg å forstå hensikten 

med alt dette. Herren hadde ikke gitt 
oss disse litt merkelige reglene for å 
begrense, eller holde meg tilbake fra 
å føle lykke og glede. Det var snarere 
tvert imot; nå følte jeg for første gang 
på veldig lang tid, ekte og vedvarende 
lykke og fred. Jeg skjønte etter hvert at 
det fantes en større mening med livet, 
at det fantes en plan for oss.

Jeg fikk et ønske om å bli bedre 
kjent med denne Kristus som hadde 

tatt bort en så intens smerte og erstat-
tet den med en så sødmefylt glede. 
Jeg trengte å vite mer og hvem han 
var, hvordan han levde og hva han 
egentlig hadde gjort for meg.

Jeg tørstet etter mer kunnskap 
om dette som ga meg denne freden, 
og begynte flittig å lese alle kirkens 
standardverker.

Jeg startet å lytte til tidligere gene-
ralkonferanser. På veien frem og 
tilbake til jobb, var nå tekno- musikken 
byttet ut med kristne taler.

Personlig bønn ble også en naturlig 
del av hverdagen igjen, morgen, kveld 
og ofte gjennom dagen. Jeg erfarte at 
vår Himmelske Fader virkelig hørte 
og besvarte mine bønner. Selv om jeg 
ikke kunne se ham, følte jeg ofte at 
han var veldig nær. Jeg hadde mange 
flotte og spesielle opplevelser.

Etter hvert som jeg gjorde alle 
disse tingene, begynte flammen på 
nytt å blusse opp i mitt hjerte. Det 
føltes som om jeg hadde fått et sett 
med nye øyne som kunne føle, mer 
enn de kunne se.

Det fantes ingen tvil om hva som 
var årsaken til den fred og glede som 
nå var tilstede. Jesu Kristi evangelium 
var kilden og den er tilgjengelig for alle 
mennesker som søker fred og velbehag.

Jeg føler meg så utrolig heldig og 
veldig takknemlig for at vår Himmel-
ske Fader trakk meg til seg når han 
visste at nok var nok, og at tiden var 
inne for meg. Jeg er også takknemlig 
for den moren han har gitt meg.

Min mor
Mange våkne netter og sorgfulle 

dager har hun nok hatt pga. min 
tidligere levemåte. De som kjente meg 
for noen år tilbake, ville nok aldri i 
sine villeste fantasier forestille seg at 
jeg kunne leve slik jeg gjør i dag. Men 
jeg vet at min mor aldri ga opp håpet, 
hun fortsatte å våke og be for meg.

Hun var alltid kjærlig og tilgivende. 
Uten å være fordømmende ga hun 
meg opp gjennom årene små påmin-
nelser om hvem jeg egentlig var… 
En sønn av en Himmelsk Fader.

Ofte på en diskret måte, sørget hun 
alltid for å flette inn små budskap fra 
Frelseren. Gjerne kamuflert i bursdags-
kort eller i omsorgsfulle tekstmeldinger. 
Selv om det kanskje virket nytteløst 
den gang, hadde det likevel sin virk-
ning, det ga meg små håp underveis.

Frøet hun plantet i meg som barn 
har nå endelig slått rot. Det var først 
da jeg selv ga det næring, at det virke-
lig begynte å vokse.

Jeg innser at min mors væremåte 
er den samme som Jesus Kristus lærte 
oss gjennom sitt liv her på jorden.

Daniel Martinsen med datter
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På denne måten har han alltid vært 
der for meg, beskyttet meg og tatt 
hånd om meg.

Når det ble for tøft for meg, når jeg 
mer eller mindre hadde gitt opp, når 
jeg var i farlige situasjoner som kunne 
fått forferdelige konsekvenser for res-
ten av livet, er det helt tydelig at det var 
noen som passet ekstra godt på meg.

Herren stod alltid klar med åpne 
armer, løftet meg opp, og bar meg 
trygt igjennom mine vanskeligste stun-
der. Jeg forstår det nå…

Min reise gjennom livet tok meg 
med på en lang og farlig omvei. Den 
ga meg unødige sår på innsiden.

Forsoningen og Åndens kraft
Gjennom Kristi forsoning og Den 

Hellige Ånds rensende kraft, er disse 
blitt helbredet, eller er i ferd med å 
helbredes.

Jeg kan love dere av hele mitt 
hjerte, at det ikke finnes noe bedre 
der ute, enn det som finnes her. Over-
holdelse av budene vil gi dere langt 
mer glede i tiden som kommer, enn 
sorgen dere vil føle ved ikke å gjøre 
det. Kanskje ikke i starten, men over 
tid vil det sakte men sikkert, og uten 
at dere nesten merker noe, trekke 
dere ned. Den kortvarige gleden i 
synd, vil etter hvert gå over i langva-
rig fortvilelse.

Jeg er helt overbevist om at den 
gode følelsen jeg nå får, er Den Hellige 
Ånd som underviser meg, trøster meg, 
bekrefter sannhet for meg og utvider 
min forstand. At den er sendt av Gud 
for å lindre mine smerter, ta hånd om 

meg og lede meg på veien som fører 
til evig liv, og tilbake til Ham.

Jesus Kristus lever virkelig, og han er 
min og hele verdens Frelser og Forløser.
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Han tok sannelig bort den smerten 
jeg følte, og han har virkelig erstattet 
den med en sødmefylt glede. Det 
finnes ingen tvil i mitt hjerte! ◼

Mikkel K, Sandvika

P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Jesus bryr seg
Mikkel K, Sandvika menighet

Jeg føler at Jesus bryr seg om oss 
og vil at vi skal leve med Gud.
Jeg er glad i Jesus og føler på en 

måte at jeg kjenner ham, selv om 
jeg ikke har møtt ham. ◼

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

Pris Herren
Anne- Marie J, Moss menighet

Hvis du er glad, da pris Herren med 
sang, med musikk, med dans og med en 
bønn full av lovprisning og takksigelse. 
L&p 136:28

Dette er mitt favorittskriftsted 
fordi det forteller oss at vi kan 

prise Herren med sang og dans. At 
sang, musikk og dans er en gave fra 
Gud. Når jeg har det vanskelig hjel-
per det å synge primærsanger, og 
jeg føler Ånden sterkt, samtidig som 
at det er en god påminner om evan-
geliet og hva jeg vet er riktig. ◼ Anne- Marie J


