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“Og for at du mer fullkomment 
kan holde deg ubesmittet av verden, 
skal du gå til bønnens hus og ofre 
dine sakramenter på min hellige dag, 
for sannelig, dette er en dag som er 
gitt dere til å hvile fra deres arbeide 
og til å vie deres andakt til Den Aller 
Høyeste” (L&p 59:9, 10).

President Nelson sa: “Gud ga oss 
denne spesielle dagen, ikke til under-
holdning eller daglig arbeid, men for 
å hvile fra våre plikter, med fysisk og 
åndelig lindring.” (Liahona, mai 2015, 
“Sabbaten er en lyst”) Dette er prin-
sippene vi har mottatt som har blitt 
tydeliggjort ved moderne profeter og 
forklart til oss igjen og igjen!

Verdiene i verdenen som vi lever 
i, forandrer seg stadig dag for dag.

I dag er det mange land i verden 
som gjør sabbaten til en strålende og 
avslappende handelsdag, en dag for 
nytelse!

LOKALSIDER

 “Gud fullførte på den sjuende 
dagen det verk han hadde gjort, 

og han hvilte på den sjuende dagen 
fra alt sitt verk som han hadde gjort. 
Gud velsignet den sjuende dagen og 
helliget den: …” (1. Mosebok 2:2, 3)

Allerede ved denne jordens begyn-
nelse lærte vi at det ble satt en dag for 
helliggjørelse og hvile.

Senere følte Herren at en tydeli-
gere definisjon var nødvendig, og ga 
budet: “Seks dager skal du arbeide 
og gjøre all din gjerning. Men den 

sjuende dagen er sabbat for Herren 
din Gud. Da skal du ikke gjøre noe 
arbeid, verken du selv eller din sønn 
eller din datter, verken din trell eller 
din trellkvinne, eller ditt fe eller den 
fremmede som er hos deg innenfor 
dine porter. For på seks dager gjorde 
Herren himmelen og jorden, havet og 
alt det som i dem er, og han hvilte på 
den sjuende dagen. Derfor velsignet 
Herren sabbatsdagen og helliget den.” 
(2. Mosebok 20: 9-11)

Enda en klargjøring var nødvendig, 
så “…Herren sa til Moses, Tal 
til Israels barn og si: Mine 
sabbater skal dere holde, for 
det er et tegn mellom meg 
og dere fra slekt til slekt, 
for at dere skal vite at jeg er 
Herren som helliger dere.” 
(2 Mosebok 31:13) Israelit-
tene mottok og laget veldig 
detaljerte regler angående 
sabbatsdagen, noe som Frel-
seren korrigerte i løpet av sin 
jordiske tjenestegjerning.

Frelseren kritiserte dati-
dens ledere, og sa: “Sabba-
ten ble til for menneskets 
skyld, og ikke mennesket 
for sabbatens skyld. Så er da 
Menneskesønnen herre også 
over sabbaten.”

I 1831 ble dette gjort enda 
tydeligere ved en åpenbar-
ing som uttalte:

Sabbatsdagen i hjemmet
Eldste Detlef H. Adler, Tyskland
Områdesytti

Eldste  
Detlef H. Adler
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Vi, som siste-dagers-hellige, lever i 
denne verden, og Herren kjenner oss. 
Vi har privilegiet å bli undervist av 
profeter, seere og åpenbarere som gir 
oss midlene vi trenger for å kunne ta 
avgjørelser.

Vi mottar ikke en Budenes bok len-
ger, men vi får instruksjoner om hvor-
dan vi kan lære å gjøre det som er rett!

Vi må selv ta ansvaret, og lære 
hvordan vi skal ta avgjørelser!

Velg det rette om du vil seiren vinne!
Da Guds milde ånd vil lede deg.
Og hans lys vil for evig på deg skinne
når du har valgt den rette vei.

Velg rett vei, velg rett vei,
la visdom lede den vei du går!
Bruk ditt vett, velg så rett!
Da Guds velsignelser du får.  

(Salmer, nr. 131)

I denne vidunderlige sangen lærer vi 
om “hvordan”, og anvendelsen i vårt liv!

Vi må først stille spørsmålet om 
tegnet vi gir til Herren, og deretter 
studere, overveie og be i tro med et 
åpent hjerte, for å være i stand til å 
forstå Den hellige ånds hvisken!

Jeg bærer mitt vitnesbyrd, at du 
vil motta et svar, og noe som er enda 
viktigere, at du vil finne fred fra denne 
verden på den syvende dag, Herrens 
dag, og den vil være en lyst for deg! ◼

Frisk start i Hamar gren
Toril Breivik
Hamar

“og (de) skal finne visdom og kunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter 
og skal løpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli matte.” (L&P 89:19-20)

Vi fikk velge og vrake mellom vita-
miner og antioksidanter, putte dem i 
litt støyende blendere og juicere, og 
vips! Ut kom de herligste dråper, juice 
eller smoothies, alt etter som.

Vi ble minnet om alle de viktige 
byggestenene som kroppen vår tren-
ger, både til renselse og til sunn helse 
på andre måter. Alt smakte godt, men 
puttet vi litt rødbeter i blenderen, fikk 
vi virkelig farge på innholdet i glasset.

Så satt vi der og nippet, mens vi 
enda en gang innså hvor klok Herrens 
helselov er, om hvor velsignet vi er 
som har fått den , og ikke minst: Hvor 
heldige vi er som har tilgang på så M
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 På en av de kaldeste lørdagene, midt 
i januar, møttes søstre i Hamar gren 

til en forfriskende aktivitet.
Mens kuldegrader og hvit snø 

gnistret langs Mjøsas bredder, bugnet 
langbordet i kirkebygningen av frukt 
og grønnsaker i glade og fristende 
farger. Vi skulle inspireres til et nytt 
og sunnere liv på nyåret.

Hjelpeforeningens presidentskap, 
denne gangen med Inger Helene 
Vollheim som primus motor, bød 
på et rikt utvalg av smaker, smaker 
som vi selv fikk lov til å mikse og 
eksperimentere med etter en nyttig 
instruksjon.

Toril Breivik 
med Åse 
Holth
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mange av Herrens spiselige og  
drikkbare gaver.

I tillegg til selve aktiviteten, hadde 
vi anledning til å utveksle erfaringer 
om sunn og nærende mat og til å 
småprate om emner som ellers opp-
tok oss på en kald januardag.

Da vi forlot kirken etter et par 
timer, var vi faktisk gladere enn da 
vi kom, fast bestemt på å endelig 
begynne å tenke mer over, og kanskje 
velge, de sunne alternativene.

Kroppen, som er Åndens tempel, 
trenger i bokstavelig forstand vedlike-
hold og pleie.

Primærbarna synger jo:

Min Gud ga meg et tempel å 
bo i her på jord.

Jeg var en gang ånd i himme-
len før jeg ned til jorden for.

Mitt tempel vil jeg pleie, da 
gleder Ånden seg.

Mitt legeme er templet min 
Fader ga til meg.

Hvis jeg lar mitt legeme få 
være rent og fritt,

kan jeg i Herrens tempel motta 
gaver Gud har gitt.

Og når jeg så skal oppstå, mitt 
legeme jeg tar.

I Herrens lyse bolig for evig 
plass jeg har.
(Barnas sangbok, s. 73) ◼

Du er velkommen til å sende inn  
nyhetsartikler og foto til Lokalnytt.

Alle artikler redigeres og publiseres  
med hensyn til plass, kvalitet og behov.

Nyhetsartikler bør være korte, cirka 
600, 250 eller 75 ord, og sendes inn senest 
to uker etter begivenheten.

Bidrag til kategoriene “Derfor vet jeg”, 
“Favorittskriftsted” (Ungdom og Unge 
voksne) eller “Prøver å ligne Jesus” (Barn) 
er også ønsket.

Send artiklene til:
Ronny Stulen: rostulen@broadpark.no,  

tlf 936 59 511 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 Moss, 

e-post: ole@podhorny.com,  
tlf. 92648934 eller 69271704
Betaling for Liahona (NOK 62 for et 

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

Merete Stenbæk
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Taleutdrag ved minnestund for Ida 
Helene Selebøe Nielsen på Fredfoss
Torgeir Finnerud, Drammen menighet

 Kjære, kjære Ida. Kjære familie 
og venner.

Dette er en dag som var forventet, 
men som vi håpet ikke skulle komme.

Ballonger som i sitt bryllup
Hvis noen lurer på hvorfor det er 

pyntet med ballonger kan jeg fortelle 
at Ida elsket lek, moro og ballonger 

og ville at det skulle pyntes på samme 
måte som i sitt bryllup. Ida ønsket 
heller ikke at alle skulle stille i sort, 
derfor står jeg her kledd i hvitt. Ida 
var flink til å trekke oss ut av vår egen 
komfortsone, og dagen i dag er satt 
opp etter hennes regi.

Ida ble født 11. desember 1987 
kl. 07.15 om morgenen, etter en lang 
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fødsel. Litt over to år senere fikk hun en 
lillesøster, Elena. Disse to søstrene har 
levd tett knyttet til hverandre nå i 26 år.

Som den eldste i en søskenflokk på 
åtte følte Ida etter hvert et stort ansvar 
som storesøster.

Ida ble tidlig glad i dyr og viste et 
stort hjerte for alt levende rundt seg. 
Som 4-åring var vi på kino for at hun 
skulle se Bambi. Hun forsto med en 
gang hva som skjedde da Bambis mor 
ble skutt. Hun, som den eneste, satt i 
å storgråte med en gang, og var helt 
utrøstelig.

De to søstrene startet også tidlig med 
ridning. Det ble mange lange og kalde 
timer mens de trente på å ri. De danset 
også ballet sammen, og det var stort når 
de kunne varme opp for Den Norske 
Opera og Ballett på Operaloftet i Vest-
fossen. På barneskolen måtte Ida ta buss 
til Vestfossen, og det gjorde at de første 
skoleårene av og til ble litt vanskelige.

Tidlig moden
Fra Ida var 8 år begynte hennes 

kirkelige liv i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Ida viste tidlig stor 
interesse og stor tro, og utviklet raskt 
en forståelse og modenhet langt ut 
over hva alderen skulle tilsi.

I 1997 dro vi som en familie til 
Kirkens tempel i Stockholm for første 
gang. Der ble Monica og jeg viet for 
tid og all evighet og barna beseglet til 
oss som en evig familie.

Da Ida fylte 12 år, ble hun med i 
Unge kvinner og arbeidet aktivt og 

målrettet med programmet “Personlig 
fremgang”. De arbeider da med verdi-
normer som:

• Tro
• Guddommelige egenskaper
• Egenverd
• Kunnskap
• Valg og ansvarsbevissthet
• Gode gjerninger
• Integritet
• Dyd

Ida måtte selvfølgelig følge familie-
tradisjonen og begynte å spille i korps. 
Hun spilte bariton i flere år.

Overgangen til ungdomsskolen ble 
også en stor opptur for Ida. Gode og 

engasjerte lærere som sørget for trygge 
lærevilkår var bra for Ida og gleden 
ved å lære ble bare større og større.

Kirke, skole og det viktigste av alt, 
trygge familierammer var med på 
endringen fra en usikker og sjenert liten 
pike til en åpen, kunnskapsrik, omsorgs-
full og fantastisk kvinne. Et livsbejaende 
menneske som ba oss gripe dagen, leve 
i nuet og ta vare på hverandre.

Som 17-åring reiste Ida og Janne 
alene til USA for å delta i et arrange-
ment for kirkens ungdommer.

Når det gjelder Ida kan jeg som pappa 
bruke alle superlativene i ordboka.

Kjærlig, mild og varm
Søsknene trekker 

frem snill, glad, munter, 
koselig, omtenksom, 
oppmerksom, åpen, 
kjærlig, mild, varm.

De gir henne karak-
teristikker som:

• Hun lærte bort det 
som var viktig. Ba 
oss om å fokusere på 
det som er av betyd-
ning og se bort fra 
uvesentligheter.

• Hun delte lapper 
med skriftsteder som 
skulle være til opp-
muntring og styrke.

• Lærte oss viktigheten 
av å være trofaste og 
følge i Kristi fotspor 
for å forberede oss 

Ida Helene Selebø Nilsen med Tom Sverre og Solveig
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 på å inngå evige pakter i Herrens 
tempel.

• Hun var alltid støttende og så alltid 
lyst på livet.

• En kunne alltid regne med Ida. 
Hun var en god storesøster.

• Opptatt av at folk skulle ha det bra.
• Fikk oss småsøsken til å smile selv 

om vi var kjempesinte.
• Var en som vi kunne dele hemme-

ligheter med (kanskje ikke gutta da).
• En god turvenn som de synes det 

var koselig å være sammen med.

Ida like tradisjoner, og jul og 
påske var viktige hendelser. Hun 
elsket å være på hytta ved fjorden, 
hun elsket tempelturene med cam-
ping hver sommer, overnatting ute 
på Ormåsen natt til 1. mai og piknik 
på plenen.

Utdannelse. Ida var tidlig klar på 
at hun ville arbeide med mennesker. 

Etter videregående begynte hun på 
sykepleierskolen. Ida var flink på sko-
len og var hardtarbeidende. Hun var 
samfunnsorientert og likte å diskutere 
politikk. Den politiske karrieren sluttet 
med Barnas kommunestyre, men hun 
kunne sikkert kommet lenger.

Ida var en person som skulle plan-
legge og deretter gjennomføre. Som 
19-åring kjøpte hun sin første leilig-
het. Som student og med deltidsjobb 
arbeidet hun målrettet og bestemt for 
å nå sine større mål.

Ida hadde også en forkjærlighet 
for 1800-tallet. Hun elsket å kle seg 
ut, danse og opptre. Tanken på over-
dådige ball i flotte saler med prinser 
tilstede var ofte et tema. Hun var fast 
bestemt på å gifte seg, finne sin egen 
prins og få sin egen familie.

Hun giftet seg med Tom Sverre i 
2007 og de flyttet inn i leiligheten i 

Hokksund og Solveig ble født 
året etter. To år senere flyttet 
de inn i nybygget hus på 
Ormåsen. Planene var lagt. Her 
skulle de bo, familien skulle 
forøkes og fremtiden så lys ut.

Brystkreft
For Ida, som ville planlegge 

alt i detalj, for så å gjennomføre, 
fikk livet en brå vending i okto-
ber 2010. Hun fikk da diagno-
sen brystkreft. Dette gjorde at 
Ida måtte gjøre ting annerledes 
enn hun tidligere hadde sett for 
seg. Hun måtte først ta en abort 

for å kunne starte behandlingen som 
skulle gjøre henne frisk. Cellegiftkurer, 
fjerning av bryst, å miste håret sitt som 
hun var så stolt av, var en ny hverdag. 
Ida valgte tidlig å være åpen om syk-
dommen, og det var mange som følte 
støtte i hennes åpenhet.

I februar 2011 skulle hun bytte celle-
gift. Hun fikk da et allergisk sjokk som 
medførte at hun nesten døde. Hva du 
og jeg ville spurt om etter å vært nær 
den andre siden vet jeg ikke, men Ida 
spurte Monica om de ikke skulle løpe 
maraton. Tom for krefter etter såvidt å 
ha overlevd behandlingen var det dette 
Ida spurte om og satte seg som mål.

Maraton
Ida og Monica gjennomførte Oslo 

maraton i 2012 og klarte seg innenfor 
merkekravet som var 6 timer. Året 
etter løp de halvmaraton fordi rekon-
struksjon av brystet var startet og 
legene syntes dette var nok.

Denne høsten fikk hun først 
beskjed om at kreften var borte fra 
kroppen og at hun nå kunne se frem-
over. Men bare 14 dager etter denne 
beskjeden begynte hun å kjenne 
smerter i nakken. Det ble da konsta-
tert spredning til skjelett, og at dette 
var uhelbredelig. Hun kunne nå kun 
få livsforlengende behandling.

Dette hindret henne ikke fra å sette 
seg nye mål. Neste prosjekt var Kili-
manjaro. Sammen skulle vi forberede 
oss og gå til toppen av Afrikas høyeste 
fjell. Høsten 2014 ble hun betydelig 

Ida elske turer i naturen
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dårligere, og den planlagte turen i 
februar 2015 lot seg ikke gjennomføre.

I stedet ble det en uforglemmelig 
uke på hesteryggen i Hemsedal den 
sommeren. Den vesle familien fikk 
også gjennomføre en fantastisk tur til 
Euro Disney, etter bidrag fra kjente og 
ukjente. Dette vil være gode minner 
for Solveig å ta med seg.

Påsken ble på sedvanlig vis feiret 
med familien på hytta i Hurum. Hun 
syntes selv at formen ble dårligere 
og var tydelig på at hun ikke likte 
utviklingen.

Den 14. april fikk hun beskjed om 
at leveren var i ferd med å svikte, men 
de skulle prøve en medisin til for å 
prøve å få i gang leverfunksjonen.

Fredag 15 april var beskjeden ende-
lig: “Vi kan ikke gjøre noe mer for 
deg.” Hun reiste hjem fast bestemt på 
å tilbringe sine siste dager hjemme.

Den siste uken var en fin uke hvis 
vi kan bruke et slikt uttrykk. Vi som 
var rundt henne følte at hun var der 
for oss og ikke vi for henne. Hun sov-
net stille inn natten den 25. april.

Vant livet
Ida likte ikke uttrykket “Tapte  

kampen mot kreften”.
Ida vant livet, hun vant øyeblik-

kene, hun vant seg en plass hos meg 
og mange andre.

Hun døde i troen på et evig og 
bedre liv uten sykdom. Et liv sammen 
som evig familie i Herrens nærhet. 
Hun var for oss et eksempel på et 

liv hvor målet var å utvikle Kristus-
lignende egenskaper, det å kunne 
utgjøre en forskjell.

Vi kan ikke alle gjøre store ting, 
men vi kan gjøre små ting med stor 
kjærlighet.

Det er mange her som er takk-
nemlige for Ida og hennes åpenhet. 

farmor var død, fortalte han følgende 
til min mor, og siden til meg:

Han og hans søsken hadde alle vært 
tilstede i sykerommet da hun sovnet 
inn og legen erklærte henne for død. 
Da de var på vei ut av rommet, hører 
de farmors stemme fra sykesengen si: 
“Hils Oddvar, og si jeg har sett Jesus.” 
De snur seg og ser farmors hode som 
legger seg ned på puten. Sjokkerte 
går de raskt bort til henne – men hun 
var død. Når de så gikk ut av rommet 
igjen, var fars søsken forundret – og 
litt irriterte over hvorfor hennes siste 
ord var rettet til meg, Oddvar, hennes 
barnebarn, i stedet for dem.

Mange år etter denne hendelsen, 
høsten 1971, bestemte min hustru 
Yvonne og jeg oss for at vi skulle 
begynne å gå i kirken igjen, etter at vi 
i ungdomsårene hadde sluttet å være 
aktive i de kirkesamfunn vi hadde 
deltatt i som barn. Vi hadde på dette 
tidspunkt vært gift i 11 år og hadde to 
små barn. Fordi vi følte en forpliktelse 

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

Min farmor og 
hennes besøk fra 
åndeverden
Oddvar Forsberg
tidl. Fredrikstad, nå Moss menighet

Vi ønsker også å takke alle dem 
som har hjulpet Ida, Tom Sverre og 
Solveig. Ida har satt stor pris på hver 
og en av dere. Engler finnes, vi må 
bare lære oss å kjenne dem igjen i 
vår travle hverdag.

Vi lyser fred over Idas minne og 
gleder oss til vi kan sees igjen. ◼

 Min farmor, Emma Marie Arnes-
datter Forsberg, var det beste 

eksempel på en “personlig kristen.” 
Hun var snill, ydmyk og hadde en 
sterk tro på Gud. Alltid sterkt opptatt 
av å tjene sin familie og andre men-
nesker. Hun var født i Tune, Østfold 
24.aug. 1877. Hun var medlem av 
Den Lutherske Frikirke. Utenom 
min mor, var det hun som lærte meg 
mest om Jesus da jeg var barn. Vi 
hadde et oppriktig og nært forhold, 
farmor og jeg.

Den dagen hun døde, 27.nov. 1948, 
hendte det noe merkelig. Jeg var da 
nesten 13 år, syk og lå hjemme, og da 
far kom hjem fra sykehuset og sa at 



 S e p t e m b e r  2 0 1 6  L7

LO
K

A
LSID

ER 

ovenfor barna om å undersøke reli-
gion, slik at vi kunne besvare våre 
barns spørsmål om Gud, med større 
sikkerhet, hadde jeg brukt 6 måneder 
på å stille visse spørsmål til alle de 
kirkesamfunn jeg kjente, uten at jeg 
hadde blitt særlig klokere av de mange 
ulike svar som ble gitt meg. For første 
gang i vårt ekteskap knelte vi ned 
sammen og ba en enkel bønn, hvor 
vi uttrykte et ønske om å følge Jesus 
Kristus – om vi bare kunne få vite om 
Gud eksisterte og hva som var sant.

Vi begynte å gå på noen møter i Fri-
kirken og ble godt og vennlig mottatt. 
Men følte ikke at vi forsto noe mer av 
det som ble forkynt. Det var liksom noe 
som manglet – uten at vi visste hva.

Senere på høsten satt vi i sengen en 
kveld og snakket sammen om hva vi 
skulle gjøre. Da jeg fikk jeg en sterk 
følelse om at det var noen i rommet. 
Jeg ba min hustru om å være stille – 
og lyttet etter lyd, fordi jeg trodde det 
var kommet uvedkommende inn i 
hjemmet vårt. Da kom det til syne et 
lys og rommet på en måte delte seg, 
og jeg så min farmor stå ved foten-
den av sengen, kledd i hvitt. Jeg ble 
umiddelbart redd, og hørte at hun sa: 
“Oddvar, vær ikke redd, det ER meg.” 

Frykten forlot meg og jeg følte fred. 
Hun så mye yngre ut enn da hun 
døde 71 år gammel, og jeg følte eller 
hørte inni meg de ord hun sa til meg:

“Oddvar, det vil komme to unge 
menn til deg, og de har et viktig bud-
skap til deg, viktig for deg og for meg.”

Så beskrev hun deres påkledning; 
mørk dress, hvit skjorte, slips, sorte 
sko og et skilt på venstre bryst. Hun 
gjentok at de kom med et viktig bud-
skap til meg og at det var viktig både 
for meg og henne. Hun gjentok dette 
tre ganger, før hun og lyset forsvant.

Omtrent en måned senere, i begyn-
nelsen av november ringte det på 
døren. Jeg lukket opp – og der sto 
det to unge menn i dress, hvit skjorte, 
slips og med skilt på seg. Jeg syntes 
de sa de var fra Jehovas Vitner, og 
avslo å snakke med dem og lukket 
døren. Idet jeg skulle gå opp trappen 
til hovedetasjen i huset, husket jeg 
plutselig min farmors budskap – og 
jeg gikk til vinduet for å se etter de 
to unge mennene. De gikk langsomt 
nedover gaten. Jeg kunne se at det var 
disse min farmor hadde sagt skulle 
komme, så jeg løp ned trappen, lukket 
opp døren igjen og ropte på dem.

Da de kom inn var de svært glade 
og sa: “vi visste det!”

Siden fortalte de at de hadde vært 
på vår dør 11-12 ganger tidligere, men 
det hadde ikke vært noen hjemme. 
Denne kvelden skulle de “lukke områ-
det” og neste dag begynne å besøke 
et annet område. De hadde derfor 

knelt ned på siden av gaten i nærheten 
av huset vårt og holdt en bønn. Der 
hadde de fått det svar at de igjen skulle 
gå til vår dør – hvilket de så gjorde.

Vi fikk Mormons bok på en fredag 
kveld og jeg leste i den til langt på 
natt. Fortsatte å lese det meste av lør-
dagen og søndag. Da eldstene besøkte 
oss igjen på søndag kveld hadde jeg 
bare 10 sider igjen av boken ulest. 
Overraskende fikk vi en kveld besøk 
av pastoren i Frikirken og en ledsa-
ger. Vi kjente dem begge fra tidligere 
besøk i Frikirken. De var kommet for 
å advare oss å ha noe med “mormo-
ner” å gjøre. Mens de var hos oss, kom 
de to unge misjonærene – og de hilste 
vennlig på oss alle. De to representan-
tene fra Frikirken skapte etter hvert en 
dårlig stemning og jeg ble nødt til å be 
dem være vennlig å forlate vårt hjem.

Vi ble undervist i 4 måneder av 
misjonærene, men jeg hadde ikke 
mottatt noen svar på mine bønner. 
Tidlig om morgenen gikk jeg ut i 
skogen i nærheten av der vi bodde, 
fant meg en usjenert plass, knelte ned 
og ba i oppriktighet om å få vite helt 
sikkert at Gud virkelig var til, at han 
eksisterte. Når jeg kom hjem fra arbei-
det om ettermiddagen gikk jeg inn på 
soveværelset, låste døren – og fortsatte 
å be om å få vite med sikkerhet om 
Han var til og om Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige virkelig var sann 
og om Mormons bok var sann.

Etter å ha gjort dette en tid, følte jeg 
at jeg burde vise Gud at jeg av hele 
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mitt hjerte ønsket å vite sannheten. Jeg 
måtte gi et offer så Gud kunne forstå 
at jeg hadde et sterkt ønske om dette. 
Det var bare én ting som jeg ville ha 
vanskeligheter med å ofre – og det var 
min 32 fots dorry, en tidligere åpen 
fiskebåt som jeg hadde fått ombygget 
– og som jeg elsket å være i hver ene-
ste weekend på sommerhalvåret. Det 
var en båt jeg hadde brukt mye tid og 
ressurser på og som ga hele familien 
glede, i alle fall i godvær.

Jeg besluttet å selge den. Samme 
kveld som jeg laget annonsen for salg 
av båten, knelte jeg igjen ned på mine 
knær i vårt soveværelse, og ba så 
inderlig jeg var i stand til – om svar på 
mine spørsmål. Jeg følte en kontakt, 
som om det bare eksisterte et tynt 
slør mellom meg og Gud, min Fader. 
Etter å ha stått på mine knær igjen og 
ventet, reiste jeg meg tilslutt opp og 
gikk ut på kjøkkenet hvor min hustru, 
Yvonne sto og laget mat. Idet jeg går 
over treskelen til kjøkkenet føltes det 
som om jeg ble belyst av en 10.000 
watts pære og jeg mottok svar på alle 
mine spørsmål, også de som jeg ikke 
hadde turt å spørre om.

Jeg visste øyeblikkelig at Gud, min 
Fader lever, at han kjenner meg, at 
Jesus er Kristus, Frelseren og at han 
lever, at Joseph Smith var en sann pro-
fet, kalt av Gud og at Kirken, Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige virkelig 
var den gjenopprettede, sanne kirke på 
jorden. Det var en fantastisk følelse av 
frihet – jeg behøvde ikke lenger tvile 

eller stole på andre. Jeg hadde mottatt 
et vitnesbyrd fra all sannhets Fader, 
Gud selv, gjennom den Hellige Ånd!

Siden jeg mottok denne åpenba-
ring fra himmelen har jeg aldri tvilt, 
fordi jeg vet – og jeg vet også at Gud 
vet at jeg vet. Jeg sier ikke at tvilens 
tanker aldri har dukket opp i mitt sinn 
i tunge stunder, men målt opp mot det 
vitnesbyrd jeg har – og som jeg aldri 
kan fornekte, forsvinner tvilens tanker 
som dugg for solen! Jeg VET det er 
sant, og kan aldri fornekte det.

Min hustru mottok også sitt vitnes-
byrd, litt etter litt, og vi ble begge døpt 
10. mars 1972.

NO
RW

EG
IA

N

Vi ble beseglet for tid og evighet 
i London Tempel i 1973.

Nå er jeg 80 år og jeg har vært 
medlem av kirken i 44 år. Det har 
vært lykkelige år med utvikling og 
vekst, men også noen tunge prøvel-
ser fra tid til annen. Mitt vitnesbyrd 
er like glødende sterkt, og fordi jeg 
har studert Skriftene har kunnska-
pen om evangeliet hele tiden vokst. 
Jeg fylles med takknemlighet og 
jublende glede når jeg tenker på 
hvor heldig jeg er som har denne 
sikre viten og vitnesbyrd om min 
Skaper og hans sønn, Jesus Kristus 
og hans kirke! ◼

Marta KW, Moss menighet
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Guds plan for oss
Marta KW
Moss menighet

Skriftene lærer oss om vår himmelske 
Faders plan. Denne planen som ofte 

kalles Frelsesplanen, handler om hvor vi 
kommer fra, hvorfor vi er her og hvor vi 
skal etterpå.

I Det gamle testamente står det at 
Herren kjente oss før vi ble født. I Det nye 
testamente står det at Gud ga oss Jesus 
Kristus for å frelse oss. Jesus viste hvordan 
vi skal behandle hverandre og tro på ham.

I Mormons bok står det at vi er her 
for å kunne nyte glede. Og jeg liker å 
være glad! Det står også at vi skal stå 
opp igjen etter at vi er døde – og uten 
å miste håret.

I Lære og pakter står det at vi kan 
få komme inn i Herrens rike.

Jeg tror på frelsesplanen og jeg tror 
på Skriftene.

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


