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Områdepresidentskapet har en 
fantastisk visjon for Kirkens vekst 

i Europa. Som beskrevet i den årlige 
områdeplanen er det all mulighet til å 
doble antall medlemmer på nadverds-
møtene innen 2019. Denne visjonen 
handler om tro, håp, kjærlighet og 
hardt arbeid. Noen ganger tenker vi 
på et stort antall og store grupper 
mennesker som går i kirken sammen. 
Dette er fantastisk når det skjer. Vi 
styrker hverandre og tjener hverandre. 
Men kanskje enda viktigere er den 
skjønne omvendelse som finner sted 
i den enkeltes hjerte, og kraften i en 
familie til å beskytte, styrke og boksta-
velig talt redde hvert medlem.

Gjennom dette fantastiske året med 
tjeneste her i området Europa, har jeg 
sett og følt Herrens ånds kraft trenge 
inn i hjertet og hjemmet til medlem-
mer i mange land. Jeg har personlig 
følt hans kjærlighet til hver enkelt. 
Noen ganger føler jeg at mer virkelig 
godt oppnås med et personlig besøk 
til en strevende sjel, enn med alt som 
blir sagt på et fellesmøte på en stavs-
konferanse. Møter er naturligvis vik-
tige fordi hver enkelt kan føle Åndens 
styrkende innflytelse, og budskapene 
blir personlig tilpasset av Ånden.

Kanskje den største utfordringen for 
hver enkelt er å fortsette å være trofast. 
Jeg har sett mange som har bestemt seg 

oppveier ethvert problem. Ikke minst 
blir vår tro sterkere. Vi blir lykkeligere. 
Vi har en reell forsikring om at han 
kjenner oss og bryr seg om oss.

“Dit skal dere føre deres … tiender 
og … deres frivillige offer … Der skal 
dere holde måltid for Herrens, deres 
Guds åsyn og glede dere med deres 
husfolk over alt det dere har vunnet 
ved deres arbeid, alt det Herren din 
Gud har velsignet deg med… 3 For 
Herren din Gud vil bare prøve dere 
for å kjenne om dere elsker Herren 
deres Gud av hele deres hjerte og av 
hele deres sjel. Herren deres Gud skal 
dere følge. Ham skal dere frykte (ha 
ærbødighet for). Hans røst skal dere 
høre. Ham skal dere tjene, og ham 
skal dere holde fast ved.” 4 Selv om 
disse ordene ble uttalt av profeter for 
tusenvis av år siden, er de fremdeles 
relevante og sanne. Han trenger vårt 
hjerte og våre pakter – slik at han kan 
velsigne oss uten mål. ◼

NOTER
 1. Se Alma 38:2
 2. Se 5 Mosebok 6:23
 3. Se 5 Mosebok 12:6-7
 4. Se 5 Mosebok 13:3-4
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Standhaftighet
Eldste Kent F. Richards, USA
2. rådgiver i områdepresidentskapet for Europa

for å “ta fri” fra å være aktive. Selv når 
de kommer tilbake, er det vanskelig å 
gjenvinne det de kunne ha lært, følt og 
blitt om de hadde vært der hele tiden. 
Da profeten Alma talte til sin trofaste 
sønn Shiblon, brukte han sterke ord: 
“Standhaftighet”, “trofasthet”, “fortsette”, 
“holder ut til enden”.1 Det ligger stor 
lykke og godhet i disse ordene og det 
de innebærer. Den fremste hensikt med 
vår jordiske reise er å motta templets 
ordinanser med tilhørende pakter, og 
deretter å holde disse paktene i all 
evighet. Dette er evige pakter som vi 
inngår med vår Fader selv. Disse ordi-
nansene og paktene er selve nøkkelen 
til vår evige lykke – og overskygger alle 
de utfordringer og tilsynelatende uover-
stigelige problemer som ofte plager oss.

Frelseren Jesus Kristus “førte oss 
ut” fra vårt “Egypt” – våre problemer, 
våre synder, vår frykt – “for å føre oss 
inn” til fred og glede og varig lykke 
og håp.2 Hans løfter er reelle. De er 
konstante. De er personlige. De svikter 
aldri. Han står med åpne armer for evig 
– for at vi skal slutte pakt i vårt hjerte, 
og han lever for at vi skal påta oss hans 
navn, holde hans bud og tjene andre.

For de fleste av oss synes det van-
skeligste å være å gi tilbake av våre 
dyrebare ressurser – både tid og 
midler. Kanskje var det derfor Herren 
innstiftet tiende og offergaver som 
en norm for inngåelse av pakter og 
urokkelig trofasthet. Sammen med 
budet lover han imidlertid dyrebare 
velsignelser og forsikringer som langt 

Eldste Kent F. Richards
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Ung mor til to forteller om 
beredskap i hjemmet til 
en forsamling av nøkkel-
personell for beredskap i 
Nord- og Sør-Trøndelag

 Etter invitasjon fra Trondheim 
kommune var Jesu Kristi 

Kirke av Siste Dagers Hellige 
invitert til å snakke om hjemme-
beredskap på Rådhuset 7. mai 
2013. Søster P., småbarnsmor, 
presenterte prinsippene for 
matvarelager i hjemmet, vann 
og brensel samt krisesekk.

Tilstede var en regional 
prosjektgruppe av bered-
skapsledere fra Trondheim 

 I samarbeid med Trondheim kommune gjorde 
Trondheim menighet i Jesu Kristi Kirke av 

Siste Dagers Hellige området rundt Domkir-
ken rent for våren. 35 medlemmer møtte opp 
med de gule Mormon Helping Hands-vestene 
og ga seg ikke før alt var ryddet. Etter dager 
med kaldt og regnfullt vær klarnet det opp 
om ettermiddagen med sol og fuglekvitter, og 
kommunens representant lurte på om noen 
hadde kontakt med høyere makter! ◼

L O K A L N Y T T

Om hjemmeberedskap 
på regionalt møte for 
Trøndelag-fylkene
Inger Helene Jørgensen, Trondheim

kommune, Politiets operative 
avdeling og Strømleverandør 
Nord-Trøndelag.

Videre var det representanter 
fra region Midt-Norge, Plan- og 
miljøsektoren, Heimevernet, Sta-
tens Kartverk og NHO. Formålet 
med møtet var å oppdatere et 
risikobilde for Trøndlags-fylkene.

Tilstede var også informa-
sjons- og samfunnskontakt, Inger 
Helene Jørgensen, fra Trond-
heim menighet. Hun var med 
på å besvare spørsmål og vil 
være kontaktperson for et mulig 
videre samarbeid. ◼

Søster P. orienterer
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Domkirkegården ren  
og tiltalende for våren
Inger Helene Jørgensen, Trondheim

Rusken-aksjon utenfor Domkirken
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Avslutningshøytidelighet 
i Sandvika for stavene 
Drammen og Oslo
Ole Podhorny

Glade og lettede ungdommer som hadde 
fullført kravene i Seminar- og Instituttpro-

grammene, talte, vitnet og uttrykte takknemlighet 
for fullført løp den første søndagen i juni 2013 i 
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Sandvika menighetshus. Begge stavspresidenter 
samt biskoper fra avgangselevenes menigheter var 
tilstede og gratulerte dem i sine taler og idet de 
overrakte diplomer. ◼

Sion kommer til å bli det endelige 
oppbevaringssted for disse opp-
tegnelsene. Kyndige genealoger 
kommer uavlatelig til å arbeide 
med å finne opptegnelser og med 
å søke i arkivene etter familier og 
familieforbindelser. Etterhvert som 
antall templer øker og arbeidet 
fortsetter å vokse i omfang, kom-
mer denne organisasjonen (Utah 
Genealogical Society, overs. anm.) 
eller en organisasjon som vokser 
frem fra den (FamilySearch, overs.
anm.) til å ha til sin disposisjon 
et komplisert, men fullkomment 
system for registrering og kon-
troll slik at arbeidet i templene 
kan pågå uten forvekslinger eller 
dobbeltarbeid.

I årenes løp, og også inn i det 
tusenårige fredsriket, kommer 

Ungdomskoret sang
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Stolte avgangselever fra Seminar med sin koordina-
tor: f.v. Emma Top (Skien), Kittel Heistø Kittelsen og 
Karinya Vega (Sandvika)
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Karen Ingeborg 
Nyman, Hamar 
gren, har full-
ført 4 år i Religi-
onsinstituttet
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Slektsforskningshjørnet
De så vår tid
Kari Sandum, Västerhaninge

 Denne måneden har jeg lyst til 
å sitere to profetiske uttalel-

ser som gjelder den tiden vi nå 
lever i – når slektsforskning og 
forberedelse av navn til temp-
let bare er et museklikk unna. 
Det første sitatet er en uttalelse 
av den norskfødte genealogen 
og forfatteren Nephi Anderson 
(1865 – 1923) og står trykt i Utah 
Genealogical and Historical 
Quarterly, januar 1912, s. 21-22.

“La meg antyde hvordan dette 
verkets fremtid ser ut: Jeg ser 
hvordan opptegnelser over de 
døde samles inn fra hver nasjon 
under himmelen til et stort 
hovedbibliotek i Sion – det stør-
ste og best utrustete på jorden. 
Bibliotekfilialer kommer til å bli 
opprettet i forskjellige land, men 

Christian Nephi Andersen, forfatter og slektsforsker, født i Kristiania 
1865. Her med familien.
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dette frelsesverket til å fortsette til 
hver verdig sjel som det er mulig å 
finne i opptegnelsene, er blitt fun-
net og har fått ordinansene utført 
for seg. Deretter kommer den 
usynlige verdenen til vår hjelp. De 
lenker som er brutt, vil bli føyet 
sammen, sammenfiltrede tråder 
vil bli løst opp, og Guds hensikter 
med å bringe frelse innen rekke-
vidde for alle vil bli fullbyrdet.”

Neste sitat er fra president 
Gordon B. Hinckleys åpnings-
tale ved generalkonferansen i 
oktober 2005: “Noe av det mest 
bekymringsfulle med vår tem-
pelaktivitet er at etter hvert som 
vi får stadig flere templer spredt 
ut over jorden, forekommer det 
en del dobbeltarbeid. Personer i 
forskjellige land arbeider samti-
dig med de samme slektslinjene 
og finner de samme navnene. De 
vet ikke at noen i andre områder 
gjør det samme. Vi har derfor 
en god stund vært opptatt med 
en svært vanskelig oppgave. For 
å unngå dobbeltarbeid ligger 
løsningen i avansert datatekno-
logi. Foreløpig ser det ut som 
det vil fungere, og i så fall vil det 
være noe helt unikt, med globale 
ringvirkninger.”

Idag vet vi at Nephi Andersons 
og president Hinckleys uttalelser 
har gått i oppfyllelse. Og for å 
sitere eldste David A. Bednar: 
“Tiden er nå!” (Videoinnspilt 
samtale med ungdommer om 
familiehistorie 2011) ◼

DET ER LAURDAG. Englene 
Eldrid Antonesen og Elisabeth 
Troye Halvorsen er gruppa som 
starta med ein engel og i dag 
har nær 250 brukande og hjel-
pande englar.

• Eg veit ikkje kor mange som 
kjem i dag, sist var det 35 
menneske her som trong for-
skjellige ting. Då heldt vi på i 
fire timar, og eg var så sliten 
at eg hadde vondt i tennene, 
fortel Eldrid, sjefsengelen.

På gangen ventar Eskedar 
Gashaw og sonen Elnathan, 
dei har kome frå Telavåg. Ho 
seier ho vil ha kølappen på 
norsk, fordi det hjelper på 
integreringa. Eskedar kryssar 

Søster Eldrid Antonesen fra 
Bergen menighet i Bergens 
Tidende: Der englar finst
Eldrid Antonesen (44) blei sjuk og gjekk konkurs. Ho og familien flytta 
frå Fana til Sund. Der starta ho på ny – som engel.
Av bjorn.nord@bt.no

av kva dei treng. Seksåringen 
lurer på om han får med seg eit 
akebrett til seg og veslesystera? 
Snart er turen komen til dei.

STOVEDØRA HEIME hos 
Eldrid Antonesen og mannen 
Mats er dekorert med eit hjarte. 
Der står det skrive: «Alt dere vil 
andre skal gjøre mot dere, det 
skal også dere gjøre mot dem.»

Det er bra for Eldrid å få gjere 
noko som betyr noko for andre. 
Ho er vanvitig sta, det kan du 
skrive med store bokstavar.

• Vi har vore fattige sjølve, så vi 
veit korleis det er, seier Eldrid.

Historia starta eigentleg for 
13-14 år sidan. Eldrid, mannen 

ENGEL: Løna her er å gjere andre glade, seier Eldrid Antonesen, leiar av 
Sundenglene.
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og dottera budde på Sandsli. 
Ho dreiv som dagmamma i 
eigen heim, nærast som ein 
barnehage – heilt til ho gjekk 
på ein smell. Mannen, som 
hadde lagerjobb, fekk rygg-
problem. Inntekta fall bort. 
Då straumen blei stengt, var 
botnen nådd.

• Ein periode hadde vi middag to 
gonger i veka, det gjekk sport i 
å klare å lage middag til under 
25 kroner. Men vi sørgde alltid 
for at dottera vår fekk mat.

«NOTHING IS IMPOSSIBLE 
with God», står det på plaketten 
på hylla. Det er fem år sidan dei 
flytta til Sund. Først til Klokkar-
vik og så til ei leilegheit på 77 
kvadratmeter ved Kleppesjøen.

• Leilegheita er vår, eller helst 
banken si enno, seier ho.

Det var halv pris på bustad 
her i høve til området dei 
kom frå i Bergen. Dessutan 

i alle fall ikkje pengar til noko 
ekstra. Ei mor fortalde meg at 
ho og familien åt brødskiver 
med syltetøy gjennom heile 
påska. Fattigdom er tabu, det 
set langt inne å be om hjelp, 
spesielt for etnisk norske.

Ho dreiv lenge gruppa 
sjølv, samla inn ting, lagra det 
i heimen og delte ut.

• Eg er glad vi har fått låne lager-
plass av kommunen på skulen. 
Her hadde vi mykje av tinga vi 
deler ut, det var nesten ikkje 
plass til senga, seier Eldrid og 
viser oss gjesterommet, der 
barnebarnet Leon (4) no regje-
rer når han er på vitjing. I boda 
utanfor er det enno stappfullt 
med gjenstandar.

For ei tid sidan fann Eldrid 
og mannen ut at dei skulle 
registrere Sundenglene i Brønn-
øysundregistrene. Fleire støtte-
spelarar har kome til. Systemet 
er slik at dei som tek imot hjelp, 
må bidra inn i fellesskapet på 
sin måte. Det kan vere som sjå-
før, barnevakt eller handlehjelp. 
Tenester blir utveksla.

• Vi treng enda fleire til å gjere 
aktiv innsats, som stiller når 

hadde Eldrid ei venninne her 
òg. Sund var ein fin plass å 
starte på ny for familien.

• Vi trivst, og i dag har vi det 
bra økonomisk, betre enn 
brukarane våre, seier Eldrid.

Mannen har teke helsefag-
utdanning og pendlar til jobb 
i heimesjukepleien i Fyllings-
dalen. Dottera er vaksen og 
har fått eiga leilegheit og jobb.

• Men eg vart ikkje frisk igjen, no 
er eg uføretrygda, seier Eldrid.

• Det er bra for Eldrid å få 
gjere noko som betyr noko 
for andre. Ho er vanvitig sta, 
det kan du skrive med store 
bokstavar, seier mannen Mats.

DET VAR EIN TING humør-
kommunen ved havet trong: Ein 
sta engel. Det oppdaga Eldrid då 
ho begynte å gå på «skattejakt» 
på Kiwi for fem år sidan. Eldrid 
tok for seg den såkalla Kiwi-ga-
rantien, ordninga som gjer at ein 
får maten som går ut på dato i 
dag eller imorgon, gratis.

• Eg visste om eit par andre fami-
liar som trong mat og pleidde å 
køyre rundt og dele ut maten. 
Eg fann mat ofte, for fleire 
tusen kroner i månaden, fortel 
Eldrid. I eit lite lokalsamfunn 
kjenner eller veit dei fleste om 
kvarandre. Det balla på seg.

• Eg såg at det var fleire fami-
liar som var fattige, folk som 
ikkje hadde til det daglege, 

Ny start: Eldrid og mannen, Mats, 
flytta frå Fana til Sund og fekk ein 
ny start i ny leilegheit.
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Dagens fangst: 
Eskedar har 
hendene fulle 
etter utdelinga 
frå Sundeng-
lene. Sonen 
Elnathan strålar 
med akebrett i 
handa.
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det trengst. Men den einaste 
løna du får her, er å gjere 
andre glade.

NOKRE MENNESKE i kommu-
nen treng av og til transport til 
lege og sjukehus. Det er mykje å 
hengje fingrane i. Kake- og vaf-
felsal, loppemarknad og basarar. 
Englane aktiviserer òg born på 
telt- og lavvoturar, bading og 
leikeland-utflukt.

• Jungelklubben Lekeland på 
Straume tok imot 30 av barna 
som er brukarar her, Burger 
King stod for mat. Fleire hadde 
aldri vore der før. No er 20 
barn invitert tilbake onsdag 
i påskeveka.

For at alle skal ha det bra 
i påska, arrangerer englane 
og ekstrautdeling palmesøn-
dag, samt fest på Sund skule 
langfredag.

• Så langt har vi 23 påskeegg 
som skal delast ut.

• Er dette noko for Edna? Eg skal 
sjå om eg finn andre skoen, ho 
kan ikkje gå med ein sko, eller 
du må få barn med ein fot, 
humrar Eldrid.

• Fleire barn? Eg må få slappe av 
litt og, flirer Eskedar tilbake.

• Vil du ha leikar til alle tre ung-
Her er sånn som prinsesser har 
over senga, seier Eldrid og gjev 
henne eit stykke rosa tyll.

No er plastposane fulle. 
Sonen Elnathan forsvinn i 

brann på asylmottaket. Eldrid og 
mannen laga og til julebord for 
25 brukarar i heimen sin.

• Denne organisasjonen er ei 
så god hjelp for oss. Ein van-
skeleg kvardag vert litt lettare 
og lysare. Dei hjelper oss med 
varme kler og skyssar oss til 
lege og sjukehus når det trengst. 
Dei har og arrangert male- og 
førstehjelpskurs, fortel Rahel.

• Hadde folk visst meir om 
korleis nokre av dei på asyl-
mottaket har det, ville dei fått 
hakeslepp, seier Eldrid.

• Eldrid er som ei mor for oss, 
seier Rahel – og legg handa på 
hjartet.

Etter halvannan time er 
utdelinga over for denne gong. 
Eldrid set kursen for Sund 
Senter, der nokre andre englar 
sel kaker til inntekt for Sund-
englene sitt arbeid.

• Eg må bort med fleire kaker, 
seier Eldrid.

PÅ TAVLA i klasserommet på 
den nedlagde skulen heng klas-
sereglane enno:

«1. Vi skal ikkje mobba andre. 
2. Vi skal prøve å hjelpa andre 

elevar som vert mobba. 
3. Vi skal også vera saman med 

elevar som lett blir åleine.»

Det er nytt liv i skulebyg-
get no, men reglane er like 
relevante. ◼

triumf ut døra med to akebrett. 
Eskedars mann ventar ute i 
bilen. Han fikk permanent opp-
hald i Norge for 3 år sidan. Ho 
og ungane kom etter frå Etiopia 
for 2 1/2 år sidan. Eskedar jobbar 
som assistent på Telavåg bar-
neskule. Ho er strålande nøgd 
med hjelpa frå Sundenglene.

TO DAMER FRÅ ASYLMOT-
TAKET og ein mann får fylt opp 
posane sine.

• Do you need towels at asyl-
mottaket, spør Elisabeth Troye 
Halvorsen, den andre engelen 
på utdelinga denne laurdagen.

• Yes, seier ei dame.
Elisabeth er heimeverande 

med sonen Adrian (6), som 
er autist. Han sit i sofaen med 
Ipad og ventar tolmodig. For 
eit halvt år sidan melde engel-
Elisabeth seg til teneste for 
Eldrid og Sundenglene.

• Eg såg på Facebook at dei trong 
hjelp. Eg har ikkje angra eit 
sekund. Eg har lært så mykje 
om andre menneske, fått knust 
nokre mytar, som at ein er 
skuld i fattigdom sjølv. Det treng 
ikkje vere slik, seier Elisabeth.

DAMENE FRÅ ASYLMOTTA-
KET vil ikkje la seg fotografere, 
men ei av dei pratar gjerne, og 
fornamnet får vi bruke. Rahel 
fortel at ho og sonen fekk sove 
hjå Eldrid og mannen etter ein 
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Vi lar bildene tale fra en vel-
lykket idrettsdag i Oslo stav 

15. juni 2013. Barn, ungdom og 
voksne konkurrerte mot hver-
andre og mot seg selv. Mange 
klarte kravene til idrettsmerket. 
Barna fikk sine diplomer for 

 Hva er egentlig forskjellen mellom å tro og vite? 
Hvordan kan man vite noe med sikkerhet, og 

er det også mulig å være sikker i sin tro? Begge 
deler er absolutt mulig, men det som for meg er det 
aller viktigste, er: Hvordan kan man vite om noe er 
sant, løgn, spekulasjoner eller rett og slett oppspinn 
og rene fantasier? Verden er full av alt dette, og 
det kan være vanskelig å orientere seg, men etter 
min mening finnes det en del absolutte sannheter, 
og det er lettest å finne dem i den natur vi alle er 
en del av her på jorden, men også i det univers 
som omgir oss. Det vi er vitne til her, trenger ingen 
bevis, for de gjentar seg med usvikelig presisjon, 
år etter år. Etter vinter følger vår, sommer, høst og 
vinter igjen, og vi tar det som en selvfølge at slik 
har det alltid vært, og slik vil det fortsette å være, 
med temperaturforskjeller innenfor det vi mennes-
ker maksimalt kan tåle, +/- 40 C. Det er ikke store 
avvik som skal til her før alt liv ville forsvinne.

Og la meg, før jeg forlater dette temaet, stille et 
spørsmål som jeg tror mange ville få problemer med 
å besvare: Hva er egentlig tyngdekraft eller gravita-
sjon, og har den oppstått ved en ren tilfeldighet, slik 
tilhengere av ‘Big Bang-teorien’ synes å mene?

Hvorfor øver alle legemer som har en masse en 
tiltrekning på hverandre som varierer med denne 
massen – eller tettheten – og som fører til at for-
skjellige legemer har ulik VEKT? Det er denne gravi-
tasjonen som ikke bare fører til at årstidene gjentar 
seg med stor nøyaktighet, men at også alt liv her 
fungerer som det skal, at det hydrostatiske kretsløp 
(fordampning og nedbør) fungerer, og at mennes-
kekroppen og alt dyreliv fungerer maksimalt.

Og et spørsmål til: Hva ville skje om denne tyng-
dekraften ikke hele tiden var stabil og pålitelig, men 

Vellykket idrettsdag på  
Lambertseter stadion
Ole Podhorny

tapper innsats. Biskopsrådet fra 
Moss vant 4 x 100 meter stafett 
foran Oslo menighet med stavs-
presidentskapet på en tredje-
plass. Espen Dalby vant 3000 m. 
Solen skinte på mange glade og 
noen slitne deltagere. ◼

Biskop Muren, Oslo og biskop Johnson, 

Moss på siste etappe med like frisyrer
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Biskoprådet i Moss sikret stafettseieren ved 

å toppe laget med bror Edvardsen fra Oslo

LIN
DA

 JO
HN

SO
N,

 M
OS

S

Bettina Nilsen tilrettela 

aktiviteter for barna
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Stødige Jan-Erik Landsverk 

Kittelsen på stylter
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S A G T  A V  S I S T E - D A G E R S - H E L L I G E

Hva er sannhet? (Innlegg 
i Hamar Arbeiderblad)
Knut E. Holth, Hamar gren
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plutselig forandret seg litt oppover eller nedover, at 
det som veide 1 kg i går – selv om det ikke flyttes 
fra det sted det befinner seg – plutselig bare veier 
900 gram neste dag og 1100 gram neste måned? 
Uansett hva man måtte mene om hvordan dette er 
oppstått, tror jeg det bare kan være en mening om 
at selv ganske små forandringer her, ville ha helt 
katastrofale følger, ikke bare for jorden i sin bane 
rundt solen, men også for alt liv her på jorden.

Å hevde at behovet for en slik presisjon ikke er 
planlagt, men skyldes eksplosjoner og rene tilfel-
digheter et x-antall millioner/milliarder av år bak-
over i tiden, er for meg det samme som å hevde 
at det er fullt mulig – og mye enklere – å skape 
et leksikon ved en eksplosjon i et trykkeri.

Da Jesus ble ført frem for Pilatus, stilte han ham 
noen spørsmål slik det er gjengitt i Joh. 18:37-38:

«Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus 
svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, 
og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne 
for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører 
min røst. Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da 
han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og 
sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham.»

Jesus sa han var kommet til verden for å vitne 
om sannheten, men svarte ikke på det viktige 
spørsmålet: Hva ER sannhet? Imidlertid er det vel 
nettopp dette spørsmålet også alle forskere leter 
etter inntil de føler at de har funnet det endelige 
svar, men ofte TROR de at de har funnet det, lenge 
før de faktisk HAR funnet det, og det finnes utal-
lige eksempler på at de har tatt feil og fortsatt tar 
feil, kanskje særlig innenfor religion.

Hvis jeg selv skulle forsøke å besvare spørsmå-
let «Hva er sannhet?» helt generelt (også innbefattet 
religion), vil jeg si det slik: Sannhet er riktig og 
fullstendig kunnskap om alle ting slik de var, slik 
de er, og slik de vil bli. Men det som er enda vikti-
gere: Sannheten (den absolutte sannhet) er ikke – 
kan ikke være, og har heller aldri vært – et relativt 

begrep man kan diskutere (eller forske) seg frem 
til. Sannheten lever sitt eget liv, uhemmet, uav-
hengig og upåvirket av menneskets TRO. Det kan 
være uoverensstemmelse mellom sann vitenskap 
og uriktig og mangelfull religion, mellom sann 
religion og uriktig og mangelfull vitenskap, men 
det kan aldri være uoverensstemmelse mellom 
sann vitenskap og sann religion. Det er dette som 
ER sannheten, den hele og fulle sannhet selv 
om INGEN TROR PÅ DET, eller som Petter Dass 
formulerte det: «Gud er Gud om alle land lå øde, 
Gud er Gud om alle mann var døde.» ◼
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Knut Holth til 
høyre, her sam-
men med Trond 
Larsen
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Jakob R. Moss, på Seminar 
-avslutningen i Sandvika
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Vil du fortelle om en åndelig opplevelse?
Skriv cirka 300–500 ord og send til ronny.stulen@broadpark.no 

eller ole@podhorny.com.
Vi etterlyser også bidrag til spaltene Favorittskriftsted (for ung-

dommer og unge voksne) og Prøver å ligne Jesus (for barn). ◼

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

Han bereder en vei
Jakob R. Moss

Jeg er nå ferdig med fire års Semi-
nar, og det føles utrolig godt.
Det første skriftstedet jeg lærte 

i Seminar som jeg fort fikk et per-
sonlig forhold til, var 1 Nephi 3:7:

“Og det skjedde at jeg, Nephi, 
sa til min far: Jeg vil gå og gjøre 
det som Herren har befalt, for jeg 
vet at Herren ikke gir menneske-
nes barn noen befaling uten at 
han bereder en vei for dem,så de 
kan utføre det han befaler dem.”

Nephi har vært et stort forbilde 
for meg. Han sto på hele tiden. Til 
tross for alt det negative han fikk 
fra brødrene sine, var han stand-
haftig og fulgte Guds befalinger. 

Jeg har et vitnesbyrd om at denne 
Kirken er sann og at vi har preste-
dømmet her på jorden. Mormons 
bok er et annet testamente om 
Jesus Kristus, og Bibelen er Guds 
ord.

Jeg har hatt mange flotte og 
kunnskapsrike Seminar-lærere 
gjennom årene som har gitt meg 
mye kunnskap om evangeliet. Jeg 
vil takke dem for det. ◼


